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C

aro empreendedor, este Guia foi elaborado para auxiliá-lo na decisão de
investir na geração de energia elétrica, por intermédio da construção de
Pequenas Centrais Hidrelétricas. Ele também vai orientá-lo em cada passo, desde o planejamento até a implantação do empreendimento.

A reformulação iniciada em 1995 encontrou o setor elétrico estancado e carente
de investimentos, exatamente quando crescia a demanda e ampliavam-se as possibilidades de negócios. O País precisava – e precisa – de mais e melhor energia para
atender suas necessidade de crescimento e de melhoria de qualidade de vida de
sua população. Desde então, têm sido muitos os desafios a enfrentar. O País deve
aproveitar melhor o seu potencial hidráulico (apenas 25% estão sendo utilizados),
diversificar sua matriz energética, utilizar fontes alternativas e desenvolver novas
tecnologias para produzir mais energia a menor custo e com respeito ao meio
ambiente. Essa energia também deve ser levada a cada casa, a cada vilarejo, a cada
fábrica e a cada domicílio rural de cada canto do País. Ou seja, deve-se universalizar,
garantir a continuidade e exigir qualidade do abastecimento de energia.
Para tanto, as Pequenas Centrais Hidrelétricas cumprem um papel muito importante. Por suas características, usinas com potência instalada maior que 1.000 kW e
menor e igual a 30.000 kW e com um reservatório com área igual ou inferior a 3 km2,
configuram um tipo de empreendimento que possibilita o melhor atendimento às
necessidades de carga de pequenos centros urbanos e regiões rurais, uma vez que,
na maioria dos casos, complementa o fornecimento já realizado pelo sistema. Por
isso, vem merecendo atenção especial do Governo como um todo e da ANEEL, em
particular. Foram concedidos benefícios e simplificados os procedimentos, de modo
a aumentar ainda mais sua atratividade econômico-financeira e a permitir que um
número cada vez maior de investidores tenha acesso ao mercado de produção de
energia renovável.
Essa é a nossa crença. E esse é o seu negócio.
José Mário Miranda Abdo
Diretor-Geral da ANEEL

Abertura

Concebida originalmente na iniciativa privada, por empreendedores visionários
como Delmiro Gouveia, pioneiro no aproveitamento hidrelétrico da força das águas
do São Francisco, a indústria da eletricidade brasileira desenvolveu-se ao longo da
segunda metade do século XX como monopólio estatal. Mediante legislação aprovada no Congresso Nacional, o setor foi reaberto ao mercado e às parcerias públicoprivadas, democratizando as oportunidades de investimento, particularmente em
PCHs.
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O

setor elétrico brasileiro, primordialmente constituído
por um monopólio estatal, passa, desde 1995, por um
processo de reformulação setorial proposto inicialmente pelo projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro – RESEB, visando à implantação de um modelo desverticalizado para a indústria de energia elétrica nacional, com competição
nos segmentos de geração e comercialização e com regulação nos
segmentos de transmissão e distribuição.
A implantação de um novo modelo implica a efetivação de marcos regulatórios os quais estabelecem as normas, regras e procedimentos norteadores dos que atuam no setor elétrico, de forma a
permitir o adequado conhecimento e acompanhamento da evolução de suas regras básicas.

Introdução

Em 21 de julho de 2003, por meio da Resolução nº 005, do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, foram aprovadas as
diretrizes básicas, constantes do Relatório “Proposta do Modelo
Institucional do Setor Elétrico”, para reforma institucional do setor
elétrico, pautada nos seguintes princípios: prevalência do conceito
de serviço público, modicidade tarifária, mitigação dos riscos sistêmicos, universalização do acesso e do uso dos serviços de eletricidade, transparência e contestação pública.
Tais mudanças trarão, necessariamente, adaptações e implantação de novos marcos regulatórios, os quais poderão estabelecer
normas, regras e procedimentos diferentes dos atualmente praticados e incorporados no Guia.
Assim, esta primeira versão não traz incorporadas as novas diretrizes integrantes da Resolução CNPE nº 005, devendo o USUÁRIO
estar atento às adaptações e correções necessárias, à medida que a
legislação for alterada e aprovada.
Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração
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Capítulo I
O Setor Elétrico Brasileiro

O setor elétrico brasileiro passou, a partir de 1995
por uma completa reestruturação institucional e
regulamentar, marcada pela introdução da livre competição nos segmentos de geração e de comercialização, com a inserção de novos agentes, e pela garantia
do livre acesso na prestação dos serviços de energia
elétrica. Como decisão de Governo, conduzida pelo
Ministério de Minas e Energia – MME, essa adequação
teve como objetivos principais a redução do papel do
Estado nas funções empresariais, a privatização das
empresas existentes e a licitação da expansão, com
atração do capital privado, e o estabelecimento e fortalecimento institucional dos órgãos reguladores.
A concretização dessas metas foi alcançada com
as seguintes medidas:
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a instituição da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, com a atribuição de regular
e fiscalizar os serviços de energia elétrica;
0
a desverticalização das empresas, segmentando as atividades de produção, transporte
e comercialização;
0
a instituição de um modelo comercial competitivo, com a criação do Produtor Independente de Energia, do Consumidor Livre e do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE;
0
a garantia do livre acesso às redes de transmissão e de distribuição, com a definição da
Rede Básica de Transmissão e do Operador
Nacional do Sistema Elétrico – ONS;
0
a transição do ambiente regulado para o competitivo, com o estabelecimento dos Contratos Iniciais.
No segmento de produção, no qual se ressalta o
princípio da competição, o modelo implementado
abrange três modalidades de exploração: serviço
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

público, produção independente e autoprodução.
A produção independente possibilita a entrada de
novos investidores com autonomia para realização
de contratos bilaterais de compra e venda de energia
elétrica, de forma competitiva e com flexibilidade
para consolidação de suas estratégias.
Os segmentos de transporte de energia elétrica,
monopólios naturais, submetem-se, de maneira mais
expressiva, à regulação. As atividades de transmissão
e distribuição são exercidas contra o faturamento dos
serviços prestados com base em tarifas fixadas pela
ANEEL e estabelecidas mediante contrato de concessão. As instalações de transmissão, componentes da
Rede Básica, são administradas pelo ONS, por meio de
contratos de prestação de serviços com os detentores
dos ativos desta natureza.
A inserção de
agentes privados
nessas atividades
é possível nos processos de privatização de ativos e
nas concorrências
para a implantação de novos empreendimentos.
Na distribuição, a
participação do
capital privado
já é majoritária
em função da
desestatização dos seus ativos, ocorrida nas empresas
públicas estaduais (da ordem de 90% já realizado). Na
transmissão, esse processo encontra-se em implementação com o programa de licitações de novas linhas,
iniciado em 2000.
A atividade de comercialização, estabelecida como
forma de permitir a intermediação ou a venda direta
aos consumidores e distribuidores, tem o objetivo de
flexibilizar e dar efetividade ao mercado competitivo
de energia elétrica. Sem os requisitos de detenção de
ativos, essa atividade pode ser exercida pelos agentes
de produção e por aqueles específicos autorizados
pela ANEEL, incrementando as opções de escolha e
de negociação dos consumidores. Incluem-se aqui as
possibilidades de importação e exportação de energia elétrica em relação aos países vizinhos.
Todas essas atividades submetem-se à regulação
e fiscalização da ANEEL, visando garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados. A operação
13
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Modelo Estrutural

dos sistemas elétricos tem coordenação e supervisão
do ONS, enquanto que a parte comercial do mercado
competitivo está sob a abrangência do MAE. Outras
instituições têm papel relevante no modelo do setor
elétrico brasileiro, em especial na questão do planejamento e financiamento da expansão.

O Setor Elétrico Brasileiro

Conheça quais são e que funções exercem as instituições que atuam no setor elétrico brasileiro:
Ministério de Minas e Energia – MME
Órgão do Poder Executivo responsável pelas políticas governamentais, tem sob sua atuação assuntos
ligados a:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) mineração e metalurgia;
c) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear.
Compete ao MME, em harmonia com as diretrizes
do Conselho Nacional de Política Energética, elaborar
políticas, programas governamentais, metas e instrumentos para a prestação dos serviços públicos de
energia elétrica aos consumidores. Tem ainda sob
sua responsabilidade o planejamento indicativo da
expansão do sistema de geração e determinativo do
sistema de transmissão. O planejamento indicativo
da geração consiste em um guia para que os investidores possam detectar oportunidades de negócios,
seja em termelétricas, hidrelétricas ou outras fontes
de energia.
Outras informações sobre o MME e detalhamentos das políticas governamentais para o setor elétrico
brasileiro podem ser obtidas na página do Ministério:
www.mme.gov.br.
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
foi instituída como autarquia especial, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, com a finalidade de
regular e fiscalizar a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica, de
acordo com a legislação e em conformidade com as
diretrizes e as políticas do Governo Federal.
A ANEEL orienta suas atividades de forma a proporcionar condições favoráveis para que o desenvolvimento do mercado de energia elétrica ocorra com
equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade, tendo como principais competências:
0
garantir tarifas justas;
0
zelar pela qualidade dos serviços prestados;
0
exigir/promover os investimentos necessários;
14

0
0
0

arbitrar conflitos de interesses;
fiscalizar de forma ampla;
defender o interesse do Cidadão-Consumidor.
A ANEEL também exerce o papel de Poder Concedente, responsável pela condução das outorgas de
concessão, autorização e permissão para exploração
dos serviços de energia elétrica. Outras informações sobre a ANEEL, além do conjunto das normas
que abrangem o setor de energia elétrica brasileiro, podem ser encontradas na página da ANEEL
www.aneel.gov.br.
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS
O ONS é uma entidade de direito privado, responsável pela coordenação e controle da operação das
instalações de geração e transmissão de energia nos
sistemas interligados brasileiros, a partir do Centro
Nacional de Operação dos Sistemas e dos centros de
operação das supridoras regionais.
Integram o ONS empresas de geração, transmissão, distribuição, importadores e exportadores de
energia elétrica e consumidores livres, tendo o MME
como membro participante, com poder de veto em
questões que entrem em conflito com as diretrizes e
políticas governamentais para o setor. As principais
atribuições do ONS são:
0
planejamento e programação da operação e
despacho centralizado da geração, com vistas
na otimização dos sistemas eletroenergéticos
interligados;
0
supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais e das interligações internacionais;
0
contratação e administração dos serviços de
transmissão de energia elétrica e respectivas
condições de acesso;
0
elaboração de propostas anuais de ampliações e reforços das instalações da Rede Básica
de Transmissão.
Na página do ONS – www.ons.org.br – podem
ser encontradas informações sobre a produção de
energia, intercâmbio entre regiões, balanço diário,
demandas máximas, geração no horário de ponta,
situação hidrológica dos principais reservatórios e
principais ocorrências.
Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE
As transações de compra e venda de energia elétrica no curto prazo, não cobertas por contratos bilaterais, são realizadas no âmbito do Mercado AtacadisGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas
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marco importante para o MAE foi a realização, no
primeiro semestre de 2003, das auditorias dos programas computacionais utilizados na contabilização,
deixando claro que as Regras aprovadas pela ANEEL
estavam devidamente implementadas. Atualmente
o MAE encontra-se em dia com suas atribuições de
contabilização e liquidação financeira das transações
de compra e venda de energia elétrica no mercado
de curto prazo. Ressalte-se o elevado índice de adimplência nas liquidações financeiras.
Informações atualizadas sobre o MAE podem ser
encontradas em www.mae.org.br.
Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS
A Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS é
uma empresa pública, holding das concessionárias de
geração e transmissão de energia elétrica de propriedade do Governo Federal, com atuação em todo o território nacional através de suas subsidiárias. Possuidora
de 50% do capital da Itaipu Binacional, promove pesquisas no campo da energia elétrica através do Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL e opera programas do Governo Federal na área de energia elétrica,
como o PROCEL, o Luz no Campo e o RELUZ.
Em parceria com os governos estaduais e o BNDES,
a ELETROBRÁS participa da administração de empresas concessionárias de energia, com gestão vinculada
ao objetivo empresarial, otimizando as condições de
privatização dessas empresas.
Maiores informações sobre a ELETROBRÁS podem
ser obtidas na página www.eletrobras.gov.br.
Com a reestruturação do setor elétrico, também
surgiram novos agentes e novos mecanismos no
mercado. São os seguintes:
Produtor Independente de Energia Elétrica
Consideram-se Produtor Independente de Energia Elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas
em consórcio que recebam concessão ou autorização
do Poder Concedente, para produzir energia elétrica
destinada ao comércio de toda ou parte da produção,
por sua conta e risco.
A entrada no mercado de empresas capazes
de ampliar e melhorar as condições de oferta e
prestação de serviços, tendo como garantia o livre
acesso aos sistemas elétricos e autonomia para realização de contratos bilaterais de compra e venda
de energia, configura-se como condição primordial para assegurar o desenvolvimento sustentável
do setor.
15
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ta de Energia Elétrica – MAE. Criado como ambiente
de mercado auto-regulado pela Lei nº 9.648, de 27
de maio de 1998, o MAE ganhou personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, submetido à
autorização, regulamentação e fiscalização da ANEEL
em fevereiro de 2002, com a publicação da Medida
Provisória 29, convertida posteriormente na Lei nº
10.433, de 24 de abril de 2002. Integram o MAE os
titulares de concessão, permissão ou autorização para
geração, distribuição, comercialização, importação ou
exportação de energia elétrica, e consumidores livres,
na forma da Convenção do Mercado, instituída pela
Resolução ANEEL nº 102, de março de 2002.
A Convenção do Mercado é um instrumento que
estabelece a estrutura e a forma de funcionamento
do MAE, disciplinando as obrigações dos agentes de
mercado, a composição e as atribuições do conselho
de administração do MAE, as competências da Superintendência do MAE, o processo de contabilização e
liquidação do MAE, e outras disposições gerais.
A implementação do Mercado procede em etapas,
inicialmente definidas pela Resolução ANEEL nº 290,
de agosto de 2000. As etapas e o cronograma para
implantação das Regras do Mercado e consolidação
do Mercado Atacadista de Energia Elétrica foram
ajustadas pela Resolução ANEEL nº 446, de agosto
de 2002, e, posteriormente, pela Resolução ANEEL nº
237, de maio de 2003.
O processo de reestruturação do MAE, iniciado
nos primeiros meses de 2002 pela ANEEL, trouxe uma
nova realidade ao mercado de energia de curto prazo. O MAE deixou de ser auto-regulado e passou a ser
regulado pela ANEEL, nos termos da Convenção do
Mercado. Desde então, várias versões de Regras e Procedimentos de Mercado foram aprovadas pela ANEEL
e devidamente implementadas pelo MAE, permitindo
a contabilização das transações de compra e venda
de energia no âmbito do MAE e sua conseqüente liquidação financeira. As diferentes versões das Regras
e Procedimentos do Mercado foram necessárias para
atender ao cronograma de implantação do MAE, definidos nas Resoluções ANEEL nos 290, de 3 de agosto
de 2000, 446, 22 de agosto de 2002 e 237, de maio
de 2003, e também para a implementação do Acordo
Geral do Setor Elétrico.
Um grande marco na história do MAE, resultante
de sua reestruturação de 2002, foi a liquidação financeira das transações de compra e venda de energia
realizadas entre setembro de 2000 e setembro de
2002 no âmbito de tal mercado, que ocorreu em duas
etapas: dezembro de 2002 e julho de 2003. Outro
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Autoprodutores de Energia Elétrica
Consideram-se Autoprodutor de Energia Elétrica
a pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em
Consórcio que recebam concessão ou autorização
para produzir energia elétrica destinada ao seu uso
exclusivo.
O Autoprodutor pode comercializar, eventual ou
temporariamente, seus excedentes de energia elétrica mediante autorização da ANEEL.

consumidores reunidos por comunhão de interesses
de fato ou direito, cuja carga seja maior ou igual a
500 kW, independentemente dos prazos de carência
constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 07 de julho
de 1995, observada a regulamentação da Aneel.
Poderão comercializar também, até o limite mínimo de 50 kW, quando o consumidor ou conjunto
de consumidores se situarem em sistema elétrico
isolado.

Agente Comercializador de Energia Elétrica
A comercialização tem por fundamento o estímulo à competição no fornecimento de energia
elétrica aos consumidores finais. Os agentes comercializadores são empresas sem restrições de posse de
ativos ou sistemas elétricos e atuam exclusivamente
no mercado de compra e venda de energia elétrica,
somando-se àqueles que têm o objetivo de disponibilizar energia elétrica para o consumo, aumentando
a oferta e reduzindo os custos de aquisição pelo consumidor final. Também podem comercializar energia
os importadores e exportadores, os produtores independentes e os concessionários de serviços públicos
de geração.

Livre Acesso aos Sistemas de Transmissão e de
Distribuição
O Livre Acesso é o direito de utilização das redes
elétricas que prestam serviços públicos, independentemente de suas características técnicas, para transportar energia desde os pontos de produção (centrais
geradoras) até os consumidores. O Livre Acesso viabiliza a implantação da competição nos segmentos de
geração e comercialização de energia elétrica.
A utilização das redes elétricas (sistemas de transmissão e de distribuição) por terceiros tem o objetivo
de permitir as transações de compra e venda de energia entre produtores e consumidores, independentemente de sua localização física. As redes elétricas
de transmissão e distribuição funcionam como meio
para a entrega de energia, devendo executar uma
função neutra e imparcial, estando toda a capacidade
disponível a quem quiser utilizá-la.
Os sistemas de transmissão e de distribuição são
constituídos pelas linhas e subestações existentes,
de propriedade das várias empresas concessionárias
dos serviços públicos de energia elétrica. Farão parte
também os novos empreendimentos, implantados
para atender o crescimento do mercado, permitindo
o desenvolvimento econômico das diversas regiões.
São usuários do serviço de transporte de energia
os produtores, os consumidores livres e as concessionárias de distribuição.
O serviço de transmissão é feito através das instalações da Rede Básica, com tensão igual ou superior
a 230 kV, e dos recursos operacionais das empresas,
sendo o acesso a tais empresas administrado pelo
ONS. As redes abaixo de 230 kV geralmente prestam
serviço de abrangência regional (redes de distribuição), sendo sua coordenação e operação executadas
pela concessionária de distribuição local.
As condições gerais (atribuições, formas de solicitação, obrigações, direitos, índices de qualidade, formas
de faturamento, tarifas etc.) para contratação e operacionalização do acesso aos sistemas de transmissão
e de distribuição foram estabelecidas em regulamen-

Consumidor Livre
Consumidor Livre é o usuário do sistema elétrico a
quem é dada a opção de contratação do fornecimento de energia de qualquer empresa concessionária
ou autorizada, localizada mesmo fora da área de
concessão em que se encontra instalada a unidade
consumidora.
Até 1995, todos os consumidores de energia elétrica do Brasil eram cativos da empresa concessionária
da área geográfica em que se situavam. Nesse ano, a
legislação permitiu que os consumidores cuja unidade possuísse demanda igual ou superior a 10.000 kW,
atendidas em tensão igual ou maior a 69 kV, passassem a ter o direito de optar por contratar diretamente
seu fornecimento de energia elétrica.
Os consumidores cuja unidade possua demanda superior a 3.000 kW, atendidas em tensão igual
ou superior a 69 kV, podem optar pela contratação do fornecimento de qualquer empresa concessionária, permissionária ou autorizada para a
comercialização.Também têm esse direito os consumidores cuja unidade tenha sido ligada após 1995,
atendidos em qualquer tensão, com demanda igual
ou superior a 3.000 kW.
Atualmente, as PCHs poderão comercializar
energia elétrica com consumidores ou conjunto e
16
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a) Contratos Iniciais
A reestruturação do setor elétrico brasileiro instituiu um período de transição, de modo que a migração para um ambiente competitivo seja feita evitando a ocorrência de grandes impactos e possibilitando
tempo aos agentes para o aprendizado necessário.
Com esse objetivo, criou-se a figura dos Contratos
Iniciais. Estes consistem em contratos bilaterais de
longo prazo – até 2006 – nos quais, a partir de 2003,
os volumes de energia inicialmente contratados serão gradativamente reduzidos, na proporção de 25%
ao ano, e liberados para compra e venda no ambiente
de livre mercado.
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b) Valor Normativo
Os limites de repasse dos preços de compra de
energia, livremente negociados pelas distribuidoras,
para as tarifas de fornecimento dos consumidores
cativos foram regulamentados pela ANEEL. Estabeleceram-se fórmulas de cálculo que limitam progressivamente o repasse do preço da energia comprada
para as tarifas aos consumidores finais.
17
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Regras de Transição do Ambiente Regulado para o
Competitivo
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Marcos Regulatórios
Um conjunto de leis, a partir de 1995, estabeleceu
as bases legais para a reestruturação do setor elétrico
brasileiro, dando sustentação e estabilidade para as
mudanças. Entre os principais aspectos estabelecidos,
citam-se:
0
A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei
de Concessões de Serviços Públicos), de caráter
geral, e a Lei n.º 9.074, de 07 de julho de 1995,
específica para a área de energia elétrica, forneceram um ordenamento legal mínimo e os principais contornos para a reestruturação. A partir
daí, estabeleceu-se a obrigatoriedade de licitação para as concessões de serviços públicos; a
criação do Produtor Independente de Energia
Elétrica; a instituição dos consumidores livres; e
a garantia do livre acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição;
0
A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
criou a Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, com a atribuição de regular e fiscalizar
os serviços de energia elétrica. A ela foi delegado, também, o papel de Poder Concedente, sendo responsável pelos atos de outorga relativos
às concessões, autorizações e permissões para
exploração dos citados serviços;
0
A Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, completou as bases do modelo implantado, estabelecendo a segmentação das atividades de geração, transmissão/distribuição e comercialização;
a criação do Operador Nacional do Sistema
Elétrico-ONS; e a instituição do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE. Fixou também as

0

regras de transição para o ambiente competitivo, estabelecendo mecanismos de proteção dos
consumidores cativos e a evolução temporal do
mercado para a competição na oferta de energia
elétrica.
A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, dispõe
sobre a expansão de energia elétrica emergencial, a recomposição tarifária extraordinária, cria
o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
(Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica.
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tação específica emitida pela ANEEL. As tarifas de uso
são calculadas mediante rateio dos custos associados
aos serviços de transporte de energia elétrica a serem
pagos pelos usuários desses serviços.
As tarifas fornecem uma sinalização econômica
que induz ao uso racional das redes elétricas (buscando evitar a construção de novas linhas e subestações
desnecessárias) e indicam as regiões carentes de
oferta de energia ou com disponibilidade para atendimento de novos consumidores.
Todo este processo, formado por novas estruturas
e agentes, por meio de um modelo competitivo, visa
estimular investimentos no setor que redundarão em
aumento de eficiência e melhoria na qualidade do
serviço prestado. A regulamentação específica dos
aspectos destacados é feita pela ANEEL, com ampla
discussão com os agentes setoriais e com a sociedade.

O Valor Normativo (VN) definido pela ANEEL é expresso em R$/MWh, sendo associado a cada Contrato
de Compra de Energia Elétrica o valor vigente à época
do fechamento do negócio, bem como a respectiva
fórmula de reajuste que será utilizada durante a vigência do contrato. Os contratos bilaterais de compra
de energia elétrica por parte dos consumidores livres
não estão sujeitos a esses limites nem à aplicação do
VN.
VALORES NORMATIVOS EM JANEIRO DE 2001
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Competitiva
Carvão nacional
PCH
Biomassa/Resíduos
Eólica
Solar

R$/MWh
72,35
74,86
79,29
89,86
112,21
264,12

US$/MWh
36,85
38,13
40,39
45,77
57,15
134,53
US$ 1,00 = R$ 1,9633

Os Valores Normativos estabelecidos pela ANEEL
são diferenciados por tipo de fonte energética e baseiam-se nos custos dos novos empreendimentos
de geração, nos Contratos Bilaterais de Compra de
Energia Elétrica e nas diretrizes da Política Energética
Nacional. Essa medida, entre outros benefícios, permite
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a viabilização de novos investimentos na expansão
da oferta de energia (geração), com estímulo para as
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), fontes alternativas e co-geração. A tabela anterior mostra os valores
fixados com referência a janeiro de 2001, constantes da
Resolução ANEEL nº 22, de 1º de fevereiro de 2001.
O advento da crise de oferta de energia elétrica
que culminou com o racionamento, encerrada em
fevereiro de 2002, mostrou a necessidade de revisão
dos procedimentos, fórmulas e limites de repasse dos
preços de compra da energia elétrica às tarifas de fornecimento ao consumidor final, praticadas por empresas distribuidoras e produtores independentes.
A Resolução ANEEL nº 248, de 06 de março de
2002, atualizou os procedimentos para o cálculo dos
limites de repasse dos preços de compra de energia
elétrica, para as tarifas de fornecimento e estabeleceu o valor normativo único, representativo de fonte
competitiva, conforme o quadro a seguir:
VN (R$ MWh)

F 10 min

72,35

0,25

Atualizado para setembro de 2003, considerando
exclusivamente o fator de ponderação do IGPM (F1 =
100%) = R$ 105,96/MWh.
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Capítulo II
O que é uma PCH

Definição
São consideradas Pequenas Centrais Hidrelétricas,
ou PCH, os empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000
kW e com área total de reservatório igual ou inferior a
3,0 km². A área do reservatório é delimitada pela cota
d’água associada à vazão de cheia com tempo de recorrência de 100 anos.

O empreendimento que não atender a condição
de área máxima inundada poderá, consideradas as
especificidades regionais, ser também enquadrado
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na condição de Pequena Central Hidrelétrica, desde
que deliberado pela Diretoria da ANEEL, com base em
parecer técnico, que contemple, entre outros, aspectos econômicos e socioambientais.
As usinas com potência instalada de até 1.000 kW,
denominadas de Centrais Geradoras Hidrelétricas –
CGH, necessitam apenas de um simples registro para
funcionar (ver capítulo 12 deste Guia e Formulário
para Registro CGH no Anexo IV - (versão atualizada
disponível no site www.aneel.gov.br, no link “Informações do Setor Elétrico / Autorizações e Registros”).
As PCHs dependem de autorização da ANEEL, e
devem obedecer aos procedimentos que serão demonstrados em detalhes neste Guia.
Já as hidrelétricas com potência superior a 30.000
kW estão fora dos padrões de PCH e só podem ser
construídas mediante outorga de concessão dada
aos agentes interessados, em processo de licitação
pública.
Os critérios para identificação de PCHs estão definidos na Resolução ANEEL nº 394, de 4 de dezembro
de 1998, e devem ser observados pelos agentes do
setor elétrico e pela sociedade em geral, considerando também a sistemática de fiscalização da potência
instalada definida na Resolução ANEEL nº 407, de 19
de outubro de 2000.
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O que é uma PCH

O que é uma Pequena Central
Hidrelétrica

Capítulo III
Benefícios e Vantagens

As Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH representam, atualmente, uma forma rápida e eficiente de
promover a expansão da oferta de energia elétrica,
visando suprir a crescente demanda verificada no
mercado nacional. Esse tipo de empreendimento
possibilita um melhor atendimento às necessidades
de carga de pequenos centros urbanos e regiões rurais, uma vez que, na maioria dos casos, complementa
o fornecimento realizado pelo sistema interligado.
Por isso, além de simplificar o processo de outorga,
o Governo concedeu uma série de benefícios ao empreendedor, para estimular os investimentos.

0

0

0

0

0

0

0
Foram estabelecidos incentivos com vistas a melhorar a atratividade econômica e fomentar a implantação de centrais desse porte nas proximidades dos
centros de carga, em áreas periféricas ao sistema de
transmissão e em pontos marcados pela expansão
agrícola, nas 27 Unidades da Federação. Esses incentivos abrangem:
0
autorização não-onerosa para explorar o potencial hidráulico (Lei nº 9.074, de 7 de julho
de 1995, e Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996);
0
descontos não inferiores a 50% nos encargos
de uso dos sistemas de transmissão e distribuição (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002;
Resolução ANEEL nº 281, de 10 de outubro de
1999; e Resolução ANEEL nº 219, de 23 de abril
de 2003);
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0

livre comercialização de energia com consumidores ou conjunto de consumidores reunidos
por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja igual ou superior a 500 kW (Lei
nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002);
livre comercialização de energia com consumidores ou conjunto de consumidores reunidos
por comunhão de interesses de fato ou de direito, situados em sistema elétrico isolado, cuja carga seja igual ou superior a 50 kW (Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002);
isenção relativa à compensação financeira pela
utilização de recursos hídricos (Lei nº 7.990, de
28 de dezembro de 1989, e Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996);
participação no rateio da Conta de Consumo de
Combustível – CCC, quando substituir geração
térmica a óleo diesel, nos sistemas isolados (Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002);
isenção de aplicação, anualmente, de no mínimo
um por cento da receita operacional líquida em
pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico
– P&D (Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000);
comercialização das energias geradas pelas Pequenas Centrais Hidrelétricas com concessionárias de serviço público tendo como teto tarifário
o valor normativo estabelecido conforme a Resolução ANEEL nº 248, de 06 de maio de 2002;
MRE – Mecanismo de Relocação de Energia para
centrais hidrelétricas conectadas ao sistema interligado e não despachadas centralizadamente
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico –
ONS (Decreto nº 2.655, de 2 de janeiro de 1998,
com a redação dada pelo Decreto nº 3.653, de
7 de novembro de 2000, e Resolução ANEEL nº
169, de 3 de maio de 2001).
PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica instituído com
objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos
de produtores independentes autônomos,
concebidos com base em PCH, e fontes eólica
e biomassa, mediante procedimentos estabelecidos nas Leis 10.438, de 26 de abril de 2002, Lei
10.762, de 11 de novembro de 2003, e Decreto
4.541, de 23 de dezembro de 2002.
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Benefícios e Vantagens para o
Empreendedor

Capítulo IV
Legislação e Normas

A utilização de potenciais hidráulicos para a produção de energia é um assunto que merece enorme
atenção dos administradores públicos e dos legisladores brasileiros. Seja por seu caráter de utilidade pública, por suas implicações ambientais e pelo princípio de utilização de bens da União, que são os cursos
d’água, a construção e exploração de hidrelétricas é
regida por um grande e detalhado arcabouço legal,
que começa na Constituição Brasileira, passa por leis
e decretos e chega a regulamentos e despachos, que
detalham todos os aspectos da atividade.
Veja, neste capítulo, o que rege a legislação brasileira sobre o aproveitamento dos rios para geração de
energia em Pequenas Centrais Hidrelétricas.

Constituição Federal de 1988
Na Constituição da República Federativa do Brasil – 1988, sobre o aproveitamento dos potenciais
hidráulicos para fins de geração de energia elétrica,
destacam-se os seguintes dispositivos:
“Art. 20 São bens da União:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III – os lagos, rios e quaisquer correntes de
água em terrenos de seu domínio, ou
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou
se estendam a território estrangeiro
ou dele provenham, bem como os
terrenos marginais e as praias fluviais;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII – os potenciais de energia hidráulica;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1o É assegurada, nos termos da lei, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da
administração direta da União, participação no resultado da exploração
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

“Art. 21

“Art. 22

“Art. 23

“Art. 49

de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica e de outros recursos
minerais no respectivo território, plataforma continental ou territorial ou
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
Compete a União:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII – explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)
os serviços e instalações de energia
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação
com os Estados onde se situam os
potenciais hidroenergéticos;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu
uso;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
(Alterado pelas Emendas Constitucionais nos
8/95 e 19/98)
Compete privativamente à União legislar
sobre:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
Parágrafo único. Lei complementar poderá
autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas
neste artigo.”
(Alterado pela Emenda Constitucional no
19/98)
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX – registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direitos de pesquisa
e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
É de competência exclusiva do Congresso
Nacional:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de re29
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cursos hídricos e a pesquisa e lavra de
riquezas minerais;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
(Alterado pela Emenda Constitucional no
19/98
“Art. 155 Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II – operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de
serviços e transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)
sobre operações que destinem a
outros Estados petróleo, inclusive
lubrificantes, combustíveis líquidos
e gasosos dele derivados, e energia
elétrica;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 3o À exceção dos impostos de que tratam
o inciso II, do “caput” deste artigo e o
art. 153, I e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas
a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais do País.”
(Alterado pela Emenda Constitucional no
3/93)
“Art. 175 Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a
prestação de serviços público.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I–
o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, o caráter especial de seu
contrato e de sua prorrogação, bem
como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão
ou permissão;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
“Art. 176 As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia
hidráulica constituem propriedades distinta
da do solo, para efeito de exploração ou
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessinário a propriedade do
produto da lavra.
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§ 1o

A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o “caput” deste artigo somente poderão ser efetuados
mediante autorização ou concessão
da União, no interesse nacional, por
brasileiros ou empresa constituída
sob as leis brasileiras e que tenha
sua sede e administração no País,
na forma da lei, que estabelecerá as
condições específicas quando essas
atividades se desenvolverem em faixa
da fronteira ou terras indígenas.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4o Não dependerá de autorização ou
concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.”
(Alterado pela Emenda Constitucional no
6/95
“Art. 255 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.”
“Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam, competindo
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 3o O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra dos riquezas
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização
do Congresso Nacional, ouvidas as
comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.”

Leis
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Regulamenta o art. 33, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras
providências.
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Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
Estabelece Normas para Outorga e Prorrogações
das Concessões e Permissões de serviços públicos e dá outras providências.
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, disciplina o Regime das Concessões de
serviços públicos de energia elétrica e dá outras
providências.
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998
Altera dispositivos das Leis nº 3.890-A, de 25 de
abril de 1961, nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de
7 de julho de 1995, nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, autoriza o Poder Executivo a promover
a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras
– ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e dá outras
providências.
Lei nº 10.433, de 24 de Abril de 2002
Dispõe sobre a autorização para a criação do
Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE,
pessoa jurídica de direito privado, e dá outras
providências.
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Esta Lei dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o programa de incentivo
as fontes alternativas de energia elétrica (PROINFRA), a Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE), dispõe sobre a universalização do serviço
público e dá nova redação às Lei 9.427, de 1996;
9.648, de 1998; 3.890-A, de 1961; 5.665, de 1971;
5.899, de 1973; 9.991, de 2000.
Lei nº 10.762, de 11 de Novembro de 2003
Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias
de Serviços Públicos de Distribuição de Energia
Elétrica, altera as Leis nos 8.631, de 4 de março de
1993, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 10.438,
de 26 de abril de 2002, e dá outras providências.
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Decretos
Decreto nº 1717, de 24 de novembro de 1995
Estabelece procedimentos para Prorrogações
das Concessões dos serviços públicos de energia
elétrica de que trata a Lei nº 9.074, de 7 de julho
de 1995, e dá outras providências.
Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957
Regulamenta os serviços de energia elétrica.
Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996
Regulamenta a Produção de Energia Elétrica por
Produtor Independente e por Autoprodutor, e
dá outras providências.
Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997
Constitui a Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, autarquia sob regime especial, aprova
sua Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos e Comissão e Funções de
Confiança e dá outras providências.
Decreto nº 2.410, de 28 de novembro de 1997
Dispõe sobre o cálculo e o recolhimento da Taxa
de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
instituída pela Lei nº 9.427, de 26 dezembro de
1996, e dá outras providências.
Decreto nº 2655, de 2 de julho de 1998
Regulamenta o Mercado Atacadista de Energia
Elétrica, define as regras de organização do Operador Nacional do Sistema Elétrico, de que trata
a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.
Decreto nº 4.541, de 23 de dezembro de 2002
Regulamenta os arts. 3º, 13, 17 e 23 da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre
a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária,
cria o programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e a Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE, e dá outras
providências.

Resoluções ANEEL
Resolução ANEEL nº 233, de 14 de julho de 1998
Aprova a Norma de Organização da ANEEL, que
dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos da
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Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
Dispõe sobre o Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos previsto
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências.

Diretoria nas matérias relativas à regulação e à
fiscalização dos serviços e instalações de energia
elétrica.
Resolução ANEEL nº 264, de 13 de agosto de 1998
Estabelece as condições para contratação de
energia elétrica por consumidores livres.
Resolução ANEEL nº 265, de 13 de agosto de 1998
Estabelece as condições para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica.

Legislação e Normas

Resolução ANEEL nº 290, de 3 de agosto de 2000
Homologa as Regras do Mercado Atacadista de
Energia Elétrica – MAE e fixa as diretrizes para a
sua implantação gradual.

Resolução ANEEL nº 281, de 1º de outubro de 1999
Estabelece as condições gerais de contratação
do acesso, compreendendo o uso e a conexão,
aos sistemas de transmissão e distribuição de
energia elétrica.
Resolução ANEEL nº 282, de 1º de outrubro de
1999
Estabelece as tarifas de usos das instalações de
transmissão de energia elétrica, componentes
da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado.
Resolução ANEEL nº 286, de 1º de outubro de 1999
Estabelece as tarifas de usos dos sistemas de
distribuição de energia elétrica.

Resolução ANEEL nº 318, de 6 de outubro de 1998
Estabelece o processo de fiscalização e aprova
procedimentos para regular a imposição de penalidades aos agentes delegados de instalações
e serviços de energia elétrica, referentes às infrações apuradas.

Resolução ANEEL nº 333, de 2 de dezembro de
1999
Estabelece as condições gerais para a implantação de instalações de energia elétrica de uso
privativo, dispõe sobra permissão de serviços públicos de energia elétrica e fixa regras para regularização de cooperativas de eletrificação rural.

Resolução ANEEL nº 393, de 4 de dezembro de
1998
Estabelece os procedimentos gerais para registro e aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas.

Resolução ANEEL nº 350, de 22 de dezembro de
1999
Estabelece os procedimentos para composição
da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC
– e respectivo gerenciamento.

Resolução ANEEL nº 394, de 4 de dezembro de
1998
Estabelece os critérios para o enquadramento
de empreendimentos hidrelétricos na condição
de pequenas centrais hidrelétricas.

Resolução ANEEL nº 371, de 29 de dezembro de
1999
Regulamenta a contratação e comercialização
de reserva de capacidade por autoprodutor ou
produtor independente para atendimento da
unidade consumidora diretamente conectada
às suas instalações de geração.

Resolução ANEEL nº 395, de 4 de dezembro de
1998
Estabelece os procedimentos gerais para Registro e aprovação de estudos de viabilidade
e projeto básico de empreendimentos de geração hidrelétrica, assim como da autorização
para exploração de centrais hidrelétricas até
30 MW.
Resolução ANEEL nº 396, de 4 de dezembro de
1998
Estabelece as condições para implantação, manutenção e operação de estações fluviométricas
e pluviométricas associadas a empreendimentos hidrelétricos.
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Despacho ANEEL nº 173, do Diretor-Geral da
ANEEL, de 07 de maio de 1999
Estabelece os procedimentos de autorização para
a exploração de central hidrelétrica, com potência
superior a 1 MW e igual ou inferior a 30 MW, destinada a autoprodução ou produção independente.
Resolução ANEEL nº 274, de 19 de julho de 2000
Fixa os valores revisados das quotas anuais, referentes aos dispêndios com combustíveis para
geração de energia elétrica, para crédito nas
Contas de Consumo de Combustíveis Fósseis
– CCC, do sistema interligado Sul / Sudeste / CenGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Resolução ANEEL nº 278, de 19 de julho de 2000
Estabelece limites e condições para participação
dos agentes econômicos nas atividades do setor
de energia elétrica.
Resolução ANEEL nº 407, de 19 de julho de 2000
Define a sistemática de fixação da potência
instalada para todos os fins de regularização,
fiscalização e outorga dos serviços de geração
de energia elétrica.
Resolução ANEEL nº 582, de 28 de dezembro de
2000
Fixa os valores da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE – e o valor do
benefício econômico anual relativos ao exercício
de 2001, para os concessionários de serviço público, autoprodutores e produtores independentes de energia elétrica.
Resolução ANEEL nº 22, de 1º de fevereiro de 2001
Atualiza procedimentos, fórmulas e limites de repasse dos preços de compra de energia elétrica
para as tarifas de fornecimento de concessionárias e permissionárias de distribuição de energia
elétrica, e revoga a Resolução ANEEL 266, de 13
de agosto de 1998, e a Resolução ANEEL nº 233,
de 14 de julho de 1998.
Resolução ANEEL nº 169, de 3 de maio de 2001
Estabelece os critérios para atualização do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE por
centrais hidrelétricas não despachadas centralizadamente.

Resolução ANEEL nº 244, de 28 de junho de 2001
Estabelece o valor das tarifas de uso das instalações de transmissão integrantes da Rede Básica
do Sistema Elétrico Integrado.
Resolução ANEEL nº 330, de 13 de agosto de 2001
Substitui a Resolução ANEEL 160, de 20 de abril
de 2001, que altera a estrutura operacional do
Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE.
Resolução ANEEL nº 398, de 21 de setembro de
2001
Estabelecer os requisitos gerais para apresentação dos estudos e as condições e os critérios específicos para análise e comparação de Estudos
de Inventários Hidrelétricos, visando a seleção
no caso de estudos concorrentes.
Resolução ANEEL nº 594, de 21 de dezembro de
2001
Estabelece a metodologia de cálculo das tarifas
de uso dos sistemas de distribuição de energia
elétrica.
Resolução ANEEL nº 718, de 28 de dezembro de 2001
Estabelece as regras para a contratação do acesso temporário aos sistemas de transmissão e
distribuição de energia elétrica.
Resolução ANEEL nº 102, de 1o de janeiro de 2002
Institui a Convenção do Mercado Atacadista de
Energia Elétrica – MAE.
Resolução ANEEL nº 103, de 1o de janeiro de 2002
Autoriza o Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE, pessoa jurídica do direito privado, sem
fins lucrativos, a atuar segundo regras e procedimentos de mercado estabelecidos pela ANEEL.

Resolução ANEEL nº 170, de 4 de maio de 2001
Estabelece as condições especiais para comercialização temporária de energia elétriica
oriunda de excedentes de centrais cogeradoras, autoprodutoras e centrais geradoras de
emergência.

Resolução ANEEL nº 012, de 11 de janeiro de 2002
Estabelece as condições gerais para a regularização de cooperativas de eletrificação rural, nos
termos do art. 23 da Lei nº 9.074, de 7 de julho
de 1995.

Resolução ANEEL nº 229, de 22 de junho de 2001
Estabelece as regras para a contratação especial
do acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.

Resolução ANEEL nº 248, de 6 de maio de 2002
Atualiza procedimentos para o cálculo dos limites de repasse dos preços de compra de energia
elétrica para as tarifas de fornecimento.
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tro-Oeste, Norte / Nordeste e sistemas isolados,
relativos ao exercício de 2000.

Resolução ANEEL nº 433, de 6 de agosto de 2002
Estabelece os procedimentos e as condições
para início da operação em teste e da operação
comercial de empreendimentos de geração de
energia elétrica.
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Resolução ANEEL nº 446, de 22 de agosto de 2002
Estabelece ajustes nas etapas e no cronograma
para implantação das Regras do Mercado e
consolidação do Mercado Atacadista de Energia
Elétrica – MAE.
Resolução ANEEL nº 784, de 24 de dezembro de
2002
Estabelece as condições e os prazos para a subrogação dos benefícios do rateio da Conta de
Consumo de Combustíveis – CCC em favor de
titulares de concessão ou autorização de empreendimentos que substituam derivados de
petróleo ou que permitam a redução do dispêndio atual ou futuro da CCC nos sistemas elétricos
isolados.

necessárias à implantação de instalações de
geração, transmissão ou distribuição de energia
elétrica, por concessionários, permissionários ou
autorizados.
Resolução ANEEL nº 334, de 9 de julho de 2003
Anula dispositivo da Resolução ANEEL nº 784,
de 24 de dezembro de 2002, que “estabelece as
condições e os prazos para a sub-rogação dos
benefícios do rateio da Conta de Consumo de
Combustíveis – CCC em favor de titulares de
concessão ou autorização de empreendimentos
que substituam derivados de petróleo ou que
permitam a redução do dispêndio atual ou futuro da CCC nos sistemas elétricos isolados”.
Resolução ANEEL nº 396, de 6 de agosto de 2003
Altera o prazo de vigência estabelecido no §2o
do art. 4o da Resolução ANEEL nº 169, de 3 de
maio de 2001, para as pequenas centrais hidrelétricas.

Resolução ANEEL nº 149, de 1o de maio de 2003
Estabelece o valor da Tarifa de Energia de Otimização – TEO para pagamento das transferências
de energia entre as usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE.
Resolução ANEEL nº 150, de 1o de maio de 2003
Estabelece os percentuais de redução do reembolso previsto na sistemática da Conta de
Consumo de Combustíveis Fósseis – CCC para as
usinas que utilizem carvão mineral nacional.
Resolução ANEEL nº 237, de 21 de maio de 2003
Determina ajustes no cronograma para implantação das Regras do Mercado Atacadista de
Energia Elétrica - MAE, estabelecido por meio da
Resolução 446, de 22 de agosto de 2002.
Resolução ANEEL nº 219, de 23 de maio de 2003
Dá nova redação ao art. 22 da Resolução ANEEL
nº 281, de 1o de outubro de 1999, com prazo
para republicação integral.
Resolução ANEEL nº 259, de 09 de junho de 2003
Estabelece os procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição
de servidão administrativa, de áreas de terras
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Capítulo V
Inventário Hidrelétrico

Definição
O estudo de inventário hidrelétrico é a avaliação
do potencial de geração de energia de uma unidade
hidrográfica. É um instrumento que quantifica as potencialidades hidroenergéticas de um curso d’água,
estabelecendo um conjunto de aproveitamentos
hidrelétricos ordenados pela atratividade econômica
e que se inserem na bacia obedecendo ao conceito
do “aproveitamento ótimo”, que, além dos aspectos
energéticos, considera também os procedimentos de
minimização dos impactos ambientais observando o
uso múltiplo dos recursos hídricos.
As informações advindas dos Estudos de Inventário são fundamentais para o planejamento estratégico de expansão da geração e, considerando que
o potencial hidráulico é um bem da União, a ANEEL
regulamentou os procedimentos gerais para sua
exploração econômica, atualizando todas as normas
que estavam em vigor desde 1984 e que necessitavam de adequação à nova realidade do setor elétrico
nacional.
O inventário hidrelétrico refere-se à etapa de estudos de engenharia em que se define o potencial
hidrelétrico de uma bacia hidrográfica, mediante o
estudo de divisão de quedas e a definição do conteúdo de motorização associado, sob o prisma do
“aproveitamento ótimo” de que tratam os §§ 2º e 3º
do artigo 5º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Entende-se que o “aproveitamento ótimo” integrante de uma divisão de quedas é aquele que propicia o máximo aproveitamento do potencial hidráulico
ao menor custo de implantação, respeitadas as condicionantes socioambientais e os outros usos da água.
Os procedimentos gerais para registro e aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico de bacias
hidrográficas estão definidos na Resolução ANEEL
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nº 393, de 04 de dezembro de 1998. Tais procedimentos deverão ser observados pelo empreendedor na
elaboração de seus estudos de inventário.
Considerando o atual contexto regulamentador,
os estudos de inventário hidrelétrico, em função das
disponibilidades de recursos naturais existentes nas
bacias (condições topográficas, regime hidrológico,
etc.), poderão ser realizados nos seguintes níveis:
Simplificado
Consiste em um estudo voltado para unidade hidrográfica de menor porte, típica para a implantação
de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, na qual o
número de alternativas de divisões de quedas depende de características geomorfológicas da região.
O escopo do trabalho a ser desenvolvido, em
função da pequena dimensão da bacia, guarda indicações de objetividade na abordagem dos temas e,
caso as condições topográficas da bacia configurem
a formalização de várias alternativas de divisão de
quedas, para cada uma deverão ser determinados dados referentes a potência, energia, custo, arranjos, de
modo que se tenha elemento para selecionar qual a
proposição mais atrativa de divisão de quedas. Nesses
estudos, são considerados os custos ambientais e as
restrições do uso do recurso hídrico.
Esta modalidade de estudo aplica-se a bacias
hidrográficas com possibilidade de implantação de
aproveitamentos com potência superior a 1 MW e
igual ou inferior a 50 MW.
Porém, a critério da ANEEL, para bacias hidrográficas que agreguem um potencial localizado superior
30 MW e igual ou inferior a 50 MW, poderá ser solicitada a elaboração de Estudos de Inventário Pleno.
Para maior detalhamento das atividades necessárias à elaboração de um estudo de inventário
simplificado, vide fluxograma constante do Anexo
III – Fluxo de Atividade de Estudos de Inventário
Hidrelétrico Simplificado.
Pleno
Consiste em um estudo com maior grau de
complexidade, voltado para unidade hidrográfica
de maior porte, típica para a implantação de Usinas
Hidrelétricas – UHEs.
Esta modalidade de estudo aplica-se a bacias
hidrográficas, segmentadas ou integrais, com vocação hidroenergética para aproveitamento(s) com
potência(s) superior(es) a 50 MW.
Para fins práticos, a diferença básica entre os estudos de inventário SIMPLIFICADO e PLENO é que o
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primeiro seleciona a alternativa final de divisão de
quedas a ser detalhada em nível de estudos finais a
partir da etapa de estudos preliminares, ao passo que
o outro seleciona a alternativa final a partir das alternativas detalhadas na etapa de estudos finais.

Registro dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico
O registro é um instrumento com a função de tornar público que um determinado estudo está sendo
realizado por um ou mais interessados. Sua efetivação
será realizada pela Superintendência de Gestão de
Potenciais Hidráulicos – SPH da ANEEL.
O requerimento de registro a ser encaminhado pelo
interessado deverá conter, necessariamente, as seguintes informações, conforme dispõe o artigo 9º da Resolução ANEEL nº 393, de 04 de dezembro de 1998:
I
qualificação do interessado;
II denominação do curso d’água e o número da
bacia e da sub-bacia hidrográfica;
III objetivo do estudo pretendido;
IV cópia de carta geográfica publicada por entidade oficial, com indicação do local do aproveitamento hidrelétrico;
V cronograma e condições técnicas de realização dos estudos;
VI existência de estudos anteriores e a sua utilização parcial ou total;
VII previsão de dispêndio com os estudos de
inventário, o qual será auditado pela ANEEL,
no caso de ressarcimento, com base nos seus
custos finais. (Somente os empreendimentos
licitados serão passíveis de ressarcimento.)
Após a análise da SPH sobre o requerimento do
empreendedor, os registros podem assumir duas
condições, em relação à sua validade:
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Registro Ativo: são aqueles considerados
válidos pela ANEEL, mediante o atendimento
dos incisos do artigo 9º mencionado anteriormente, e com acompanhamento contínuo do
andamento dos estudos;
b) Registro Inativo: são aqueles considerados
insubsistentes pela ANEEL.
Caso o registro seja considerado ativo, a SPH expedirá ofício ao empreendedor, nos seguintes termos:
0
cita a legislação de suporte para o registro e a
competência para a sua efetivação;
0
fornece o número do processo correspondente
ao registro de realização dos estudos de inventário;
0
especifica o estudo de inventário, nome do rio,
nome do rio de que é afluente, nome da bacia, nº
da sub-bacia, trecho, município(s), UF(s);
0
fixa o prazo para a apresentação do Relatório
Final e, se for o caso, para apresentação dos
relatórios de andamento dos estudos de inventário, compatíveis com a complexidade da bacia
hidrográfica, de modo que o registro permaneça
na condição de ativo;
0
ressalta a necessidade de articulações do empreendedor com os órgãos estaduais e/ou federais
de meio ambiente e de recursos hídricos;
0
enfatiza as restrições da amplitude do registro
(não confere exclusividade para a realização do
estudo, não gera direito de preferência para a autorização ou concessão de uso de bem público).
a)

A partir da emissão desse ofício, o registro é considerado ativo. Mas a não apresentação das informações e relatórios nos prazos determinados implicará a
declaração de abandono por parte do interessado e a
transferência do registro para a condição de inativo.
Exceto na hipótese devidamente fundamentada
da necessidade de maiores investigações de campo
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Autorização para a Realização de
Levantamentos de Campo
Qualquer empreendedor pode realizar estudos de
inventários de potenciais hidráulicos em uma bacia
hidrográfica, tendo em vista que os cursos d’água são
bens da União e a produção de energia elétrica é considerada uma atividade de interesse público.
Por isso, o detentor de um Registro Ativo pode, se
considerar necessário, solicitar à ANEEL uma autorização para a realização de levantamentos de campo,
que lhe garantirá o acesso ao local que está sendo estudado, conforme estabelecido no artigo12, da Resolução ANEEL nº 393, de 04 de dezembro de 1998.
Para obter essa autorização, o interessado deverá
depositar, em conta específica da ANEEL, uma caução de valor correspondente a 5% (cinco por cento)
dos custos do estudo de inventário, recolhida como
garantia contra qualquer dano material que possa
vir a ser causado na propriedade em função dos leGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

vantamentos de campo. Esse valor será devolvido ao
autorizado 60 (sessenta) dias após o vencimento da
autorização, mediante a declaração de inexistência
de ações judiciais indenizatórias, decorrentes da autorização.
A autorização para levantamento de campo será
emitida por meio de Despacho da SPH, publicado
no Diário Oficial da União – DOU, após o respectivo
requerimento do interessado detentor de registro
ativo. Para tal, o agente deverá adotar os seguintes
procedimentos:
0
solicitação para que a ANEEL abra uma conta no
Banco do Brasil, com o propósito específico para
depositar a caução, fornecendo dados pertinentes (CGC, contrato social, etc.);
0
apresentação de cópia do recibo de depósito da
caução;
0
apresentação dos dados relativos à localização
das áreas a serem acessadas;
0
apresentação dos nomes dos proprietários das
áreas a serem acessadas.

Condições Gerais dos Estudos de
Inventário Hidrelétrico
O relatório final dos estudos de inventário deverá
ser elaborado e entregue pelo empreendedor para
análise da SPH até o prazo determinado no Ofício de
Registro, atendendo as seguintes condições:
I
adotar como referência o Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas
(ELETROBRÁS-DNAEE, edição 1997, disponibilizado na ANEEL);
II apresentar o relatório redigido em português,
em duas vias impressas e duas em meio eletrônico;
III apresentar as Anotações de Responsabilidade
Técnica – ARTs, em conformidade com a Instrução Normativa n.º 05, de 6 de julho de 1999,
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, inclusive referentes
aos contratos de terceiros, que deverão estar
vinculadas à ART principal. Havendo co-autoria ou co-responsabilidade, a ART deverá ser
desdobrada, através de tantos formulários
quantos forem os profissionais envolvidos
nos serviços, estabelecendo-se as respectivas
vinculações;
IV apresentar os documentos comprobatórios
das consultas junto aos órgãos ambiental e
gestor dos recursos hídricos pertinentes;
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ou estudos especiais, não serão concedidas prorrogações dos prazos de apresentação dos relatórios de andamento dos estudos e da conclusão desses estudos,
fixados no ofício.
Após 30 (trinta) dias da passagem do registro para
a condição de inativo, e não havendo nenhuma manifestação do interessado, inclusive sobre a intenção de
retirar a documentação eventualmente encaminhada
à ANEEL, o processo será arquivado.
O titular de registro de estudo de inventário, com
vistas a melhor definição do aproveitamento ótimo,
para definição dos estudos relativos aos aspectos ambientais e para garantia do uso múltiplo dos recursos
hídricos, deverá formalizar consulta aos órgãos ambientais e aos órgãos gestores dos recursos hídricos,
nos níveis Estadual e Federal, para definição das diretrizes a serem adotadas nas avaliações pertinentes.
O titular de Registro Ativo pode comunicar à SPH,
em qualquer fase dos estudos, sua desistência em
continuar desenvolvendo-os, podendo retirar as informações porventura apresentadas.
A execução de estudos de inventário, sob o regime
de registro, é realizada por conta e risco dos empreendedores, sendo permitida, para uma mesma unidade
hidrográfica, superposições de registros.
A SPH divulga, periodicamente, no site
www.aneel.gov.br (no link “Informações do Setor
Elétrico / Gestão dos Potenciais Hidráulicos”), relatório
contendo a relação dos estudos de inventário hidrelétrico com registros ativos, em análise e aprovados.

V

VI
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VII

VIII

IX

apresentar relação de todos os profissionais e,
quando for o caso, empresas, especificando o
tipo de envolvimento nos estudos;
as plantas deverão ser apresentadas com
escala adequada à observação dos detalhes
que caracterizem a bacia hidrográfica ou
trecho, assim como os arranjos dos aproveitamentos identificados. É necessário que
estejam seqüencialmente numeradas e identificadas de forma legível e destacada, não
sendo aceitas reduções ou ampliações sem a
indicação da escala gráfica adequada;
os mapas, as plantas e os gráficos devem representar as condições das regiões afetadas
pelos aproveitamentos, indicar as fronteiras
da bacia e sub-bacia hidrográfica, a localização prevista para a instalação dos eixos, delimitação georreferenciada das áreas dos reservatórios, incluindo as principais interferências
com benfeitorias, terras indígenas, acidentes
geográficos, unidades de conservação, limites
estaduais e municipais atualizados e demais
aspectos de relevância existentes;
todos os desenhos, mapas, plantas, gráficos,
orçamentos, cronogramas, pareceres, relatórios técnicos e anexos integrantes dos estudos de inventário deverão ser assinados ou
rubricados pelo respectivo(s) responsável(eis)
técnico(s), constando ainda o número de seu
registro e a região do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA
correspondente, assim como a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
não sendo aceita cópia de assinatura.
preenchimento de quadro resumo dos aproveitamentos conforme Anexo IV – Quadro Resumo de Inventário Hidrelétrico (versão atualizada disponível no site www.aneel.gov.br,
no link “Informações do Setor Elétrico / Gestão
dos Potenciais Hidráulicos”)

Análise dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico
Efetuada a entrega dos estudos de inventário pelo
empreendedor, a SPH iniciará o processo de aceite,
que consiste na verificação do conteúdo mínimo
exigido para o início das análises, conforme check-list
disponível no site www.aneel.gov.br (no link “Informações do Setor Elétrico / Gestão dos Potenciais
Hidráulicos”).
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Caso os estudos estejam em condição de análise,
será publicado Despacho de Aceite no DOU e emitido
ofício correspondente ao interessado.
A partir da publicação supramencionada, não se
aceitam novos pleitos de registro e será solicitado
aos eventuais portadores de registro ativo para
o mesmo estudo de inventário que confirmem o
interesse no prosseguimento dos seus estudos e
a data final de entrega desses estudos, em cumprimento ao disposto no artigo 14 da Resolução
ANEEL nº 393, de 04 de dezembro de 1998.
Os estudos serão analisados com vistas a identificar as condições tecnicamente conclusivas para a
escolha divisão de quedas que contemple o “aproveitamento ótimo” e, durante o exame dos Estudos
de Inventário Hidrelétrico, a SPH poderá convocar o
interessado para apresentação de pontos relevantes
do respectivo estudo.

Seleção dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico em Disputa
Existindo disputa entre agentes, ou seja, havendo
mais de um interessado na elaboração dos Estudos
de Inventário Hidrelétrico para uma mesma unidade hidrográfica aceitos para análise, serão aplicados
os critérios de seleção de que tratam a Resolução
ANEEL nº 398, de 21 de setembro de 2001.
Para cada processo de análise de disputa de Estudos de Inventário Hidrelétrico, será constituída uma
comissão composta por representantes da Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas
– SIH e da Superintendência de Gestão dos Potenciais
Hidráulicos – SPH, sob a coordenação desta, com o
objetivo de comparar e classificar os estudos, selecionando aquele que deverá representar a bacia, em
termos hidroenergéticos.
Os estudos serão comparados em função dos
níveis qualitativos e quantitativos dos seguintes tópicos/subtópicos:
I - levantamentos cartográficos e avaliação da
técnica utilizada para levantamento do perfil
do rio:
a) perfil longitudinal da calha do rio;
b) mapeamento cartográfico – plantas e curvas de nível.
II - investigações e estudos geológicos/geotécnicos:
a) investigações de campo;
b) estudos de escritório.
III - estudos sedimentológicos (critério não avaGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas
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Concluído o processo de seleção, será publicado
Despacho da SPH no DOU, informando o estudo
de inventário selecionado para análise com vistas à
aprovação.

Aprovação dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico
Concluídas as análises, os Estudos de Inventário
Hidrelétrico serão aprovados por meio de Despacho
da SPH publicado no DOU, momento no qual os relatórios técnicos dos estudos serão disponibilizados
no Centro de Documentação da ANEEL para consulta
de empreendedores interessados na elaboração de
estudos de viabilidade e projetos básicos.
Os Estudos de Inventário Hidrelétrico são realizados
por conta e risco do empreendedor, não assegurando
a este direito a receber ressarcimento pelos gastos
incorridos na elaboração dos estudos e tampouco
a autorização para implantação de Pequena Central
Hidrelétrica – PCH. Contudo, no caso em que um dos
aproveitamentos hidrelétricos da partição de quedas
aprovada venha a ser licitado, caberá o ressarcimento
dos gastos incorridos na elaboração dos estudos.
Após a aprovação dos Estudos de Inventário, os
empreendedores interessados em obter outorga de
autorização para implantação de uma determinada
PCH deverão submeter requerimento específico à
ANEEL. O referido requerimento consiste na entrega
do projeto básico da PCH de interesse.
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liado em estudos de inventário hidrelétrico
simplificado);
IV - estudos hidrometeorológicos, considerando a
consistência das seguintes informações:
a) séries de vazões mensais;
b) curva de permanência de vazões mensais;
c) área de drenagem, em km²;
d) risco associado à capacidade do vertedouro.
V - estudos ambientais, avaliando a área de influência e os impactos ambientais a serem provocados pelos aproveitamentos hidrelétricos,
relativos a:
a) meio socioeconômico;
b) meios físico e biótico.
VI - estudos de uso múltiplo dos recursos hídricos, com vistas a consubstanciar a declaração
de reserva de disponibilidade hídrica, conforme dispõe a Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000;
VII - estudos de dimensionamento, incluindo:
a) apresentação gráfica da concepção dos
arranjos;
b) consistência da curva cota – área – volume;
c) alternativas de divisão de queda;
d) energia média gerada na alternativa selecionada, em MWh/ano;
e) potência instalada na alternativa selecionada, em MW;
f ) estimativa de custos dos aproveitamentos.

Capítulo VI
Seleção e Escolha dos Inventários

Existindo disputa entre agentes, ou seja, mais de
um interessado no Estudo de Inventário Hidrelétrico
para uma mesma unidade hidrográfica aceitos para
análise, serão aplicados os critérios de seleção de que
tratam a Resolução ANEEL nº 398, de 21 de setembro de 2001.
Para cada processo de análise de disputa de Estudos de Inventário Hidrelétrico, será constituída uma
comissão composta por representantes da Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas
- SIH e da Superintendência de Gestão dos Potenciais
Hidráulicos - SPH, sob a coordenação desta, com o
objetivo de comparar, classificar e selecionar o estudo
que deverá representar a bacia, em termos hidroenergéticos.
Os estudos serão comparados em função dos
níveis qualitativos e quantitativos dos seguintes tópicos/subtópicos:
I - levantamentos cartográficos e avaliação da
técnica utilizada para levantamento do perfil
do rio:
a) perfil longitudinal da calha do rio;
b) mapeamento cartográfico - plantas e curvas de nível.
II - investigações e estudos geológicos/geotécnicos:
a) investigações de campo;
b) estudos de escritório.
III - estudos sedimentológicos (critério não avaliado em Estudos de inventário hidrelétrico
simplificado);
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IV - estudos hidrometeorológicos, considerando a
consistência das seguintes informações:
a) séries de vazões mensais;
b) curva de permanência de vazões mensais;
c) área de drenagem, em km²;
d) risco associado à capacidade do vertedouro.
V - estudos ambientais, avaliando a área de influência e os impactos ambientais a serem provocados pelos aproveitamentos hidrelétricos,
relativos a:
a) meio socioeconômico;
b) meios físico e biótico.
VI - estudos de uso múltiplo dos recursos hídricos, com vistas em consubstanciar a declaração de reserva de disponibilidade hídrica,
conforme dispõe a Lei nº 9.984, de 17 de
julho de 2000;
VII- estudos de dimensionamento, incluindo:
a) apresentação gráfica da concepção dos
arranjos;
b) consistência da curva cota – área – volume;
c) alternativas de divisão de queda;
d) energia média gerada na alternativa selecionada, em MWh/ano;
e) potência instalada na alternativa selecionada, em MW;
f ) estimativa de custos dos aproveitamentos.
Concluído o processo de seleção, será publicado
Despacho informando qual interessado terá o correspondente estudo analisado com vistas à aprovação.
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Seleção dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico em Disputa

Capítulo VII
Projeto Básico de PCH

Definição
O projeto básico de uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH consiste no detalhamento dos estudos
de engenharia do eixo do aproveitamento integrante
da alternativa de divisão de quedas selecionada nos
estudos de inventário hidrelétrico aprovados pela
ANEEL, visando sua otimização técnico-econômica e
ambiental e a obtenção de seus benefícios e custos
associados.
Essa concepção compreende o dimensionamento
da central geradora, as obras de infra-estrutura local
necessárias à sua implantação, o seu reservatório, os
outros usos da água e as ações ambientais correspondentes. Tais fatores tornam possível a definição
do orçamento da central, o que permitirá a elaboração dos documentos de contratação das obras civis
e do fornecimento e montagem dos equipamentos
eletromecânicos.
A Resolução ANEEL nº 394, de 04 de dezembro
de 1998, estabelece os critérios para enquadramento
de um empreendimento hidrelétrico na condição de
PCH, como o aproveitamento que possuir potência
superior a 1 MW e inferior ou igual a 30 MW, com área
de reservatório de até 3 km². O aproveitamento que
não apresentar características de PCH será objeto de
outorga de concessão mediante processo licitatório.
O processo de autorização para exploração de
aproveitamentos hidrelétricos de potência superior
a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, a que se
refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 4º da
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, será formalizado,
via outorga de autorização, após a análise do projeto básico pela Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL.

Os procedimentos gerais para registro e aprovação
de projetos básicos de empreendimentos de geração
hidrelétrica estão definidos na Resolução ANEEL nº
395, de 04 de dezembro de 1998. Tais procedimentos
deverão ser observados pelo empreendedor na elaboração do projeto básico.
O processo de autorização começa, oficialmente,
com o Registro de Projeto Básico junto à Superintendência de Gestão de Potenciais Hidráulicos – SPH da
ANEEL.

Registro de Projeto Básico de PCH
Conforme o artigo 28 da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a realização de projeto básico
pelo interessado deverá ser informada à ANEEL para
fins de registro, não gerando direito de preferência à
obtenção do uso do bem público.
O registro é um instrumento com a função de
tornar público que o projeto básico de uma determinada PCH está sendo realizado por um ou mais
interessados. Sua efetivação será realizada pela Superintendência de Gestão de Potenciais Hidráulicos
– SPH da ANEEL.
O requerimento de registro a ser encaminhado
pelo interessado deverá conter, necessariamente, as
seguintes informações, conforme dispõe o artigo 7º
da Resolução ANEEL nº 395, de 04 de dezembro de
1998:
Item
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
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Informações
Qualificação do interessado;
Denominação do curso d’água e o número da bacia e da subbacia hidrográfica;
Denominação do aproveitamento, indicando município(s) e
estado(s);
Coordenadas geográficas do aproveitamento;
Potência estimada a ser instalada;
Regime de exploração da energia a ser produzida;
Cópia de carta geográfica publicada por entidade oficial, com
indicação do local do aproveitamento pretendido;
Cronograma e condições técnicas de realização, indicando a
data de término dos estudos de viabilidade ou projeto básico
Informação dos estudos de inventário hidrelétrico realizados,
adotados como referência para as características do
aproveitamento;
Relatório de reconhecimento do sítio onde se localiza o
potencial
Previsão de dispêndio com os estudos de viabilidade ou
projeto básico, o qual será auditado pela ANEEL, no caso de
ressarcimento, com base nos seus custos finais. (Somente os
empreendimentos licitados serão passíveis de ressarcimento.)
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Projeto Básico de Pequenas Centrais
Hidrelétricas – PCHs

Projeto Básico de PCH

Após a análise da SPH sobre o requerimento do
empreendedor, os registros podem assumir duas
condições, em relação à sua validade:
a) Registro Ativo: são aqueles considerados
válidos pela ANEEL, mediante o atendimento
dos incisos do artigo 7º mencionado anteriormente, e com acompanhamento contínuo do
andamento dos estudos;
b) Registro Inativo: são aqueles considerados
insubsistentes pela ANEEL.
Caso o registro seja considerado ativo, a SPH expedirá ofício ao empreendedor, nos seguintes termos:
0
cita a legislação de suporte para o registro e a
competência para a sua efetivação;
0
fornece o número do processo correspondente ao
registro de realização dos estudos de inventário;
0
especifica o aproveitamento pretendido, potência a instalar, nome do rio, nome da bacia, nº da
sub-bacia, município(s) e UF(s);
0
fixa o prazo para a apresentação do Projeto Básico;
0
ressalta a necessidade de articulações do empreendedor com os órgãos estaduais e/ou federais de meio ambiente e de recursos hídricos,
respectivamente, para fins de obtenção das
licenças ambientais pertinentes e da declaração
de reserva de disponibilidade hídrica;
0
enfatiza as restrições da amplitude do registro
(não confere exclusividade para a realização do
projeto, não gera direito de preferência para a
autorização ou concessão de uso de bem público).

A partir da emissão desse ofício, o registro é considerado ativo. Mas a não apresentação do projeto básico no prazo determinado implicará a declaração de
abandono por parte do interessado e a transferência
do registro para a condição de inativo.
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Exceto na hipótese devidamente fundamentada
da necessidade de maiores investigações de campo
ou estudos especiais, não será concedida prorrogação de prazo para apresentação do projeto básico
fixados no ofício.
Após 30 (trinta) dias da passagem do registro para
a condição de inativo, e não havendo nenhuma manifestação do interessado, inclusive sobre a intenção de
retirar a documentação eventualmente encaminhada
à ANEEL, o processo será arquivado.
O titular de Registro Ativo pode comunicar à SPH,
em qualquer fase dos estudos, sua desistência em
continuar a desenvolvê-los, podendo retirar as informações porventura apresentadas.
A execução do referido projeto básico, feita sob
regime de registro, é realizada por conta e risco dos
empreendedores, sendo permitido o registro de vários projetos básicos para o mesmo aproveitamento,
envolvendo, obviamente, mais de um empreendedor.
A SPH divulga, periodicamente, no site
www.aneel.gov.br (no link “Informações do Setor
Elétrico / Gestão dos Potenciais Hidráulicos”), relatório contendo a relação dos projetos básicos de PCH
com registros ativos, em análise e aprovados.

Autorização para a Realização de
Levantamentos de Campo
Considerando as PCH obras de interesse público,
durante a elaboração do projeto básico o detentor
de um Registro Ativo pode, se considerar necessário,
solicitar à ANEEL uma autorização para a realização
de levantamentos de campo, conforme estabelecido
no art.10, da Resolução ANEEL nº 395, de 04 de dezembro de 1998, que lhe garantirá o acesso ao local
que está sendo estudado, incluindo propriedades
particulares de terceiros.
Para obter essa autorização, o interessado deverá
depositar, em conta específica da ANEEL, uma caução
de valor correspondente a 2% (dois por cento) dos
custos do projeto básico, recolhida como garantia
contra qualquer dano material que possa vir a ser
causado na propriedade em função dos levantamentos de campo.
Esse valor será devolvido ao autorizado 60 (sessenta) dias após o vencimento da autorização, mediante a declaração de inexistência de ações judiciais
indenizatórias, decorrentes da autorização.
A autorização para levantamento de campo será
emitida por meio de Despacho da SPH, publicado
no Diário Oficial da União – DOU, após o respectivo
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Condições Gerais dos Projetos Básicos
de PCH
O relatório de projeto básico de PCH deverá ser
elaborado e entregue para análise da SPH até o prazo
determinado no Ofício de Registro, respeitando as
seguintes condições:
I
adotar como referência as Diretrizes para Estudos e Projetos Básicos de Pequenas Centrais
Hidrelétricas – PCH (ELETROBRÁS, edição 2000,
disponibilizadas na ANEEL);
II apresentar o relatório redigido em português,
em duas vias impressas e duas em meio eletrônico;
III apresentar as Anotações de Responsabilidade
Técnica – ARTs, em conformidade com a Instrução Normativa nº 05, de 6 de julho de 1999, do
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia – CREA, inclusive referentes aos
contratos de terceiros, que deverão estar vinculadas à ART principal. Havendo co-autoria ou coresponsabilidade, a ART deverá ser desdobrada,
através de tantos formulários quantos forem os
profissionais envolvidos nos serviços, estabelecendo-se as respectivas vinculações;
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IV

o empreendedor deverá articular-se com os órgãos ambientais e gestores dos recursos hídricos,
com vistas à obtenção e inserção das respectivas
condicionantes no projeto de engenharia;
V o empreendedor deverá proceder à consulta de
acesso ao sistema elétrico junto à concessionária
de interesse;
VI apresentar a relação de todos os profissionais
e, quando for o caso, empresas, especificando o
tipo de envolvimento nos estudos;
VII as plantas deverão ser apresentadas com escala
adequada à observação dos detalhes que caracterizem o arranjo da central geradora. É necessário que estejam seqüencialmente numeradas e
identificadas de forma legível e destacada, não
sendo aceitas reduções ou ampliações sem a
indicação da escala gráfica adequada;
VIII os mapas, as plantas e os gráficos devem representar as condições das regiões afetadas pela
central geradora, indicar as fronteiras da bacia
e sub-bacia hidrográfica, a localização prevista
para a instalação do eixo, delimitação georreferenciada da área do reservatório, incluindo as
principais interferências com benfeitorias, terras
indígenas, acidentes geográficos, unidades de
conservação, limites estaduais, municipais atualizados e demais aspectos de relevância existentes;
IX todos os desenhos, mapas, plantas, gráficos,
orçamentos, cronogramas, pareceres, relatórios técnicos e anexos integrantes do projeto
básico deverão ser assinados ou rubricados
pelo respectivo(s) responsável(eis) técnico(s),
constando ainda o número de seu registro e a
região do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA correspondente,
assim como da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, não sendo aceita cópia
de assinatura;
X preenchimento de ficha-resumo da central geradora conforme Anexo IV – Ficha de Resumo –
Estudo de Viabilidade e Projeto Básico (versão
atualizada disponível no site www.aneel.gov.br,
no link “Informações do Setor Elétrico / Gestão
dos Potenciais Hidráulicos”).

Análise dos Projetos Básicos de PCH
Efetuada a entrega do projeto básico, a SPH
iniciará o processo de aceite, que consiste na verificação do conteúdo mínimo exigido para o início
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requerimento do interessado detentor de registro
ativo. Para tal, o agente deverá adotar os seguintes
procedimentos:
0
solicitação para que a ANEEL abra uma conta no
Banco do Brasil, com o propósito específico para
depositar a caução, fornecendo dados pertinentes (CGC, contrato social, etc.)
0
apresentação de cópia do recibo de depósito da
caução;
0
apresentação dos dados relativos à localização
das áreas a serem acessadas;
0
apresentação dos nomes dos proprietários das
áreas a serem acessadas.

Projeto Básico de PCH

das análises, conforme “check-list” disponível no site
www.aneel.gov.br (“Informações do Setor Elétrico /
Gestão dos Potenciais Hidráulicos”).
Caso o projeto esteja em condição de análise, será
publicado Despacho de Aceite da SPH no DOU e emitido ofício correspondente ao interessado.
A partir da publicação mencionada, não mais se
aceitam novos pleitos de registro e será solicitado
aos eventuais portadores de registro ativo para o
mesmo aproveitamento que confirmem o interesse
no prosseguimento dos seus projetos e a data final
de entrega desses estudos, em cumprimento ao disposto no art. 17 da Resolução ANEEL nº 395, de 04
de dezembro de 1998.
O projeto básico será objeto de avaliação quanto
aos seguintes aspectos, conforme dispõe o artigo 12
da Resolução ANEEL nº 395, de 04 de dezembro de
1998:
I - desenvolvimento dos projetos fundamentados
em estudos básicos consistentes e adequados à
etapa e ao porte do empreendimento;
II - atendimento à boa técnica em nível de projetos
e soluções para o empreendimento, especialmente quanto às condições de atualidade, eficiência e segurança, e apresentação de custos
com precisão adequada às diversas etapas de
desenvolvimento dos estudos, de modo a garantir uma correta definição do dimensionamento
ótimo, de acordo com as normas técnicas e procedimentos instituídos pela ANEEL;
III - articulação com os órgãos ambientais e de
gestão de recursos hídricos, nos níveis Federal e
Estadual, bem como junto a outras instituições
com interesse direto no empreendimento, quan-
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do for o caso, visando a definição do aproveitamento ótimo e preservando o uso múltiplo das
águas;
IV - obtenção do licenciamento ambiental pertinente.
Durante a análise do projeto básico, a SPH poderá
convocar o interessado para apresentação de pontos
relevantes do respectivo projeto.

Aprovação dos Projetos Básicos de PCH
Concluída a análise, após a emissão de Parecer
Técnico de aprovação da ANEEL, o projeto básico será
aprovado por meio de Despacho publicado no DOU,
desde que sejam atendidas as seguintes condições:
I
licença prévia emitida pelo órgão ambiental pertinente;
II declaração de reserva de disponibilidade hídrica
emitida pelo órgão gestor dos recursos hídricos
pertinente;
III compatibilidade do projeto básico com os itens I
e II.
Visando agilizar o mecanismo de autorização e
permitir que as atividades de licenciamento ambiental fossem implementadas em paralelo com o processo de outorga, foi emitido o Despacho ANEEL nº 173,
de 11 de maio de 1999.
Portanto, faz-se necessário que, já no desenvolvimento do projeto básico, o interessado se articule
com os órgãos ambientais e gestores dos recursos
hídricos, de forma a compatibilizar o projeto de engenharia às condicionantes ambientais e restrições
operacionais ocasionadas pelo uso múltiplo da
água.
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Capítulo VIII
Critérios de Desempate

Nos casos em que exista mais de um requerente
à autorização para instalação de uma mesma PCH,
cujos correspondentes projetos básicos tenham sido
analisados e estejam com parecer de aprovação da
SPH, a ANEEL adotará os critérios de desempate previstos no Art. 18 da Resolução ANEEL nº 395, de 04
de dezembro de 1998, visando aumentar o número
de agentes produtores de energia elétrica e assegurar
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maior competitividade para a outorga de autorização,
utilizando os seguintes critérios de seleção, pela ordem:
I - aquele que possuir participação percentual
na produção de energia elétrica do sistema
interligado inferior a 1% (um por cento);
II - aquele que não seja agente distribuidor de
energia elétrica na área de concessão ou subconcessão na qual esteja localizado o aproveitamento hidrelétrico objeto da autorização;
III - aquele que for proprietário ou detiver direito
de livre dispor da maior área a ser atingida
pelo aproveitamento em questão, com base
em documentação de cartório de registro de
imóveis;
IV - aquele que possuir participação na comercialização de energia elétrica no território nacional inferior ao volume de 300 GWh/ano.
Findo o processo de seleção, e após a publicação
do seu resultado mediante um Despacho do DiretorGeral da ANEEL, será exigido do interessado a apresentação, à SCG, em 30 (trinta) dias, dos documentos
que comprovem sua regularidade jurídica e fiscal,
bem como a sua qualificação técnica e capacidade de
investimento para execução do empreendimento.
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Critérios de Desempate

Critérios de Desempate Entre Projetos
Para um Mesmo Trecho de Rio

Capítulo IX
Procedimentos para Outorga

Concluídas as análises, estando o projeto com parecer de aprovação, iniciam-se os procedimentos para
outorga de autorização, a qual é praticada nas modalidades de autorização “plena” ou “condicionada”.
Para autorização “plena” é necessária a apresentação da Licença Prévia e conclusão da análise e
aprovação do projeto básico. Para autorização “condicionada”, cujos procedimentos foram estabelecidos
pelo Despacho ANEEL nº 173, de 7 de maio de 1999,
é necessária a apresentação do protocolo de entrega
dos estudos ambientais ao órgão responsável, sendo
a aprovação do projeto básico efetuada a posteriori,
época que deverá ser entregue a licença prévia, agilizando assim o mecanismo de autorização e permitindo que as atividades de licenciamento ambiental
sejam implementadas em paralelo com o processo
de outorga.
O empreendedor terá que apresentar à Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração
– SCG da ANEEL, além do estabelecido anteriormente,
documentação, em cópias devidamente autenticadas, comprobatória da regularidade jurídica e fiscal,
bem como a qualificação técnica, a capacidade de investimento para execução do empreendimento, em
consonância com o disposto no art. 19, da Resolução
ANEEL nº 395, de 04 de dezembro de 1998, o cronograma de obras e a consulta de acesso.
A título de Qualificação Jurídica, apresentar
I - Ato constitutivo da empresa, devidamente registrado no órgão competente.
II - Contrato de constituição de consórcio, quando
for o caso, com a indicação da participação de
cada empresa, sua condição na futura exploração do aproveitamento e a designação da líder
do consórcio.
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A título de Regularidade Fiscal
I - Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
(CNPJ).
II - Inscrição no cadastro de contribuintes estadual
ou municipal, se houver, relativo à sede do interessado.
III - Certificados de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e o FGTS.
IV - Certidões de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal e Divida Ativa da
União).
V - Certidões de regularidade para com a Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do interessado;
VI - Regime de exploração da energia a ser produzida.
VII - Certidões de regularidade para com a Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do interessado.
A título de Qualificação Técnica
I - Comprovante de registro e regularidade perante
o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia – CREA, do interessado ou de empresas com as quais se tenha firmado compromisso ou pré-contrato para execução das obras;
II - Comprovação de aptidão do responsável técnico, mediante atestado fornecido pelo CREA, do
interessado ou de empresas com as quais tenha
firmado compromisso ou pré-contrato para execução das obras;
III - Atestados fornecidos por pessoas jurídicas, de
direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA, que comprovem a aptidão
para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e
prazos com a obra e as instalações de implantação do objeto da autorização e a boa qualidade
de obras e serviços de engenharia similares,
realizados pelo interessado ou por empresas
com as quais tenha firmado compromisso para
a execução das obras.
A título de Capacidade Financeira
I - Certidão negativa de pedido de falência ou
concordata, expedida pelo distribuidor da sede
do interessado ou, na hipótese de pessoa física,
certidão negativa de protesto expedida pelo distribuidor do local de seu domicílio;
II - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis1 do último exercício social, já exigíveis, apresentados na forma da lei. Para as demonstrações
contábeis, o proponente deverá apresentar
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Procedimentos para Outorga de
Autorização de PCH

Procedimentos para Outorga

cópias autenticadas, extraídas do Livro Diário
devidamente chancelado pela Junta Comercial
do Estado de origem da sede da Empresa;
III - Patrimônio líquido ou, na hipótese de pessoa
física, patrimônio pessoal, constante da última
declaração do imposto de renda;
IV - Quadro de usos e fontes dos recursos de investimento.

Consulta de Acesso
O empreendedor deverá apresentar documentação referente à consulta de acesso junto à empresa a
que pretende conectar-se, considerando a viabilidade
da conexão do empreendimento e a compatibilidade
do cronograma de implantação da respectiva central
geradora com a realização de obras de reforço ou ampliação do sistema de transmissão/distribuição.

Cronograma Efetivo de Implantação
Junto com essa documentação, o empreendedor
deve apresentar o cronograma efetivo completo (diagrama de barras e datas de início e/ou conclusão das
etapas), destacando, para constar no ato autorizativo,
os seguintes eventos:
0
início da montagem do canteiro e acampamento;
0
início das obras civis das estruturas;
0
desvio do rio (discriminando por fase, quando
houver);
0
início da concretagem da casa de força;
0
início da montagem eletromecânica;
0
início do comissionamento das unidades geradoras;
0
início da operação comercial da(s) unidade(s)
geradora(s).
As cópias das Licenças Ambientais e Outorga de
Uso de Recursos Hídricos, imediatamente após sua
obtenção, deverão ser encaminhadas à ANEEL.

Reserva de Disponibilidade Hídrica – RDH
Desde 19 de dezembro de 2002, para autorizar a
implantação da PCH é necessária a obtenção da reserva de disponibilidade hídrica, junto à ANA, quando
localizar-se em rios de domínio da União, e junto aos
órgãos estaduais, quando em vias de domínio do Estado. A solicitação da RDH será efetuada pela ANEEL.
O empreendedor, no início dos seus estudos, deverá
consultar os órgãos outorgantes de recursos hídricos
para obtenção dos dados necessários para elaboração de seu projeto. Ver Capítulo 14.

1
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Licenciamento Ambiental
A documentação comprobatória corresponde à
apresentação da Licença Prévia para o caso da autorização “plena” ou do protocolo da entrega dos estudos
ambientais no órgão pertinente, para o caso da autorização “condicionada”. Ver Capítulo 13.
Ver Anexo III – Fluxo Geral de Procedimentos
de Autorização e Fiscalização de PCH

As demonstrações contábeis exigidas na forma da lei estão
assim definidas:
a) Sociedade de Capital Aberto – demonstrações contábeis
publicadas no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação no País, ou cópia autenticada do Livro Diário devidamente assinado pela Diretoria da Sociedade e chancelado
pela Junta Comercial do Estado da Sede da Proponente,
fazendo-se necessário, para este caso, o encaminhamento
do parecer dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal;
b) Sociedade de Capital Fechado – cópias autenticadas das
demonstrações contábeis extraídas do Livro Diário devidamente chancelado pela Junta Comercial do Estado de
origem da Sede da Proponente, ou demonstrações contábeis publicadas no Diário Oficial ou jornal de grande
circulação no País;
c) Sociedade Limitada – cópias autenticadas das demonstrações contábeis extraídas do Livro Diário devidamente
chancelado pela Junta Comercial do Estado de origem da
Sede da Proponente.
As empresas recém-constituídas e que não possuam demonstrações contábeis apresentadas e exigíveis na forma da
lei poderão atender o requisito mediante apresentação da
cópia do balanço de abertura, extraída do Livro Diário devidamente chancelado pela correspondente Junta Comercial.
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Capítulo X
Declaração de Utilidade Pública

Procedimentos para Obtenção de
Declaração de Utilidade Pública

Os procedimentos para obtenção de declaração
de utilidade pública para fins de desapropriação ou
instituição de servidão administrativa das áreas necessárias à implantação de instalações de geração de
concessionários, permissionários ou autorizados de
energia elétrica estão previstos na Resolução ANEEL
nº 259, de 09 de junho de 2003. Os interessados deverão fazer a solicitação à Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, apresentando os
seguintes documentos:

As áreas necessárias para a implantação dos empreendimentos deverão ser adquiridas pelo empreendedor, que assumirá os custos correspondentes.
Para tal, todas as negociações com os proprietários
devem ser conduzidas, balizadas nos levantamentos,
estudos e propostas de valores compatíveis com os
praticados na região, de maneira a adquirir as terras e
subscrevê-las em seu próprio nome. Se, esgotadas as
negociações com os proprietários, não houver acordo
de compra, o empreendedor poderá solicitar à ANEEL
a declaração de utilidade pública, apresentando relatório específico.
Vale destacar que, antes da criação da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, tais atos eram
editados por meio de decreto do Presidente da República, em consonância com o estabelecido no Art.
6º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Entretanto, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, que instituiu a Agência, ao delinear as atribuições desta, incluiu as de expedir as declarações de
utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, na medida em que
transporta para o bojo do Art. 3º da mencionada lei
as competências prescritas nos art. 29 e 30 da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de energia elétrica, antes de responsabilidade do
poder concedente.
Observa-se que o Art. 29, inciso VIII, da Lei n.º
8.987, de 1995, arrola, entre os encargos do poder
concedente, o de declarar a necessidade ou utilidade pública, para fins de desapropriação dos bens
necessários à execução do serviço ou obra pública,
promovendo-a diretamente ou mediante outorga de
poderes à concessionária, caso em que será desta a
responsabilidade pelas indenizações cabíveis.
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Resolução ANEEL nº 259, de 9 de Junho de 2003
A – Requerimento acompanhado dos seguintes documentos e informações:
I - especificação da dimensão, em hectares, e
destinação das áreas de terras necessárias à
desapropriação, discriminadas por Estado e
Município;
II - planta planialtimétrica, em escala adequada,
com a indicação de um ou mais polígonos e
os respectivos vértices;
III - memorial descritivo dos polígonos das áreas
necessárias, delimitadas conforme o inciso
II, com os valores das coordenadas planoretangulares E (Este) e N (Norte) dos vértices
dos polígonos, em relação ao meridiano de
referência adotado, na projeção Universal
Transversa de Mercator – UTM, azimutes e
distâncias entre vértices; e
IV- Licença Prévia Ambiental ou manifestação
favorável do órgão responsável pelo licenciamento liberando a execução do empreendimento ou, ainda, posição atualizada sobre
o processo de licenciamento ambiental.
B - Deverá acompanhar o requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, relatório contemplando os seguintes
aspectos:
I - descrição da estrutura socioeconômica da
área atingida e dos critérios adotados para
valoração da terra, avaliação de benfeitorias
e indenizações;
II - cadastro discriminando as propriedades,
conforme sua situação fundiária, especificando a extensão, por propriedade, das áreas
atingidas;
III - documentação que caracterize o processo
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Declaração de Utilidade Pública

Análise da Documentação Necessária
com Vistas à Declaração de Utilidade
Pública Para Fins de Desapropriação

V - relação das áreas em negociação, comprovadas por meio de documentação legal pertinente;
VI - discriminação das áreas sobre as quais não se
estabeleceu acordo, identificando suas situações fundiárias e os problemas detectados, relatando pontos de divergência e pendências
de qualquer ordem;
VIII - quadro resumo – desapropriação, conforme o
modelo constante do Anexo X da Resolução
ANEEL nº 259, de 09 de junho de 2003.

Declaração de Utilidade Pública

de negociação com os proprietários ou
possuidores das áreas atingidas, quais sejam:
efetivação de proposta pelo empreendedor,
contraproposta apresentada pelo proprietário ou possuidor, se houver, e outros documentos relacionados à negociação, incluindo ata ou comprovante de reunião pública
nos termos do art. 5o da Resolução ANEEL
nº 259, de 09 de junho de 2003 conforme
modelo anexo da Resolução;
IV - relação das áreas adquiridas amigavelmente,
ou do direito de dispor livremente do terreno, comprovado por meio de documentação
legal pertinente;
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Capítulo XI
Estações Pluviométricas e Fluviométricas

Devido à necessidade de obtenção de dados consistentes sobre os regimes hidrológicos das bacias
hidrográficas brasileiras e de operação dos empreendimentos hidrelétricos, que subsidiem a tomada de
decisão quanto às atividades de fiscalização, regulação e mediação, a ANEEL publicou, em 4 de dezembro
de 1998, a Resolução ANEEL nº 396, de 04 de dezembro de 1998, a fim de estabelecer as condições para
implantação, manutenção e operação de estações
fluviométricas e pluviométricas.
O número de estações para o atendimento da
Resolução ANEEL nº 396, de 04 de dezembro de
1998, é definido em função da área incremental (diferença entre a área de drenagem do aproveitamento
em questão e o somatório das áreas de drenagem
dos aproveitamentos imediatamente à montante),
podendo variar de 1 estação convencional até 7 estações fluviométricas e 7 estações pluviométricas telemetrizadas. Se o reservatório possuir área inundada
superior a 3 km², determina-se a instalação de uma
estação telemetrizada no barramento para monitoramento do nível do reservatório.
Para empreendimentos com área incremental
inferior a 500 km² deverá ser instalada apenas uma
estação fluviométrica convencional, ou seja, uma seção de réguas, a jusante do empreendimento. Cabe
ressaltar que para todos os empreendimentos, pelo
menos uma estação será instalada a jusante deles.
As empresas realizarão campanhas de medição de
vazão a fim de se determinar a curva-chave do posto.
No primeiro ano de existência da estação, as campanhas serão mensais, com o intuito de se obter uma
curva cota x vazão preliminar. Nos anos posteriores,
deverão ser realizadas medições trimestrais de forma
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a manter a curva atualizada. Os resumos de medição
deverão ser enviados para a ANEEL a cada seis meses
e as curvas reencaminhadas a cada atualização.
A disponibilização dos dados hidrológicos (chuva, nível e vazão) para a ANEEL ocorrerá via servidor
de FTP (protocolo de transferência de arquivos), no
formato determinado pela Nota Técnica nº 009/
2001–SIH/ANEEL, de 31/01/2001, disponível no site
da ANEEL, www.aneel.gov.br, em Informações do
Setor Elétrico, Estudos e Informações Hidrológicas –
Sistema de Monitoramento Hidrológico/ Resolução
ANEEL nº 396, de 04 de dezembro de 1998, anexos
– Notas Técnicas – SIH/ANEEL.
Quanto à freqüência de atualização dos dados,
para as estações convencionais, cujas leituras são
realizadas duas vezes ao dia, esta deverá ser mensal.
Já para as estações telemetrizadas, cuja freqüência de
leituras é horária, a atualização deverá ocorrer três
vezes ao dia.
Desta forma, considerando o Art. 7 da Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, bem como o art.
3º, incisos I e II, art. 4º, inciso V do Decreto nº 2.335, de
06 de outubro de 1997, e a Resolução da ANEEL nº
396, de 4 de dezembro de 1998, solicita-se a todo responsável pela operação de empreendimento hidrelétrico que envie à ANEEL os seguintes documentos:
Item
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Informações
Relação das estações fluviométricas e pluviométricas que a
empresa possui associadas ao empreendimento, bem como
mapa com as referidas estações plotadas
Locais previstos para instalação das novas estações, necessárias
para atendimento completo da Resolução
Potência nominal do empreendimento em MW
Rio, Sub-bacia e Bacia Hidrográfica
Latitude e Longitude: expressa em graus, minutos e segundos
Município e Unidade da Federação
Área de drenagem do aproveitamento em km²
Área inundada pela superfície do lago em km²
Área Incremental: corresponde à diferença entre a área de
drenagem do aproveitamento em questão e o somatório das
áreas de drenagem dos aproveitamentos imediatamente a
montante, em km²
Nível D’Água Máximo Maximorum de Montante
Nível D’Água Máximo Operacional de Montante
Nível D’Água Mínimo Operacional de Montante
Volume Máximo Operacional: Volume armazenado no
reservatório da usina, expresso em hm3, correspondente ao Nível
Máximo Operacional
Volume Mínimo Operacional: Volume armazenado no
reservatório da usina, expresso em hm3, correspondente ao Nível
Mínimo Operacional
Volume Útil em hm3
Data de início de operação
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Estações Pluviométricas e Fluviométricas

Procedimentos para Implantação,
Manutenção e Operação de Estações
Pluviométricas e Fluviométricas
Associadas a PCH

Estações Pluviométricas e Fluviométricas

Salienta-se que estas informações são necessárias
para que a ANEEL possa ajustar junto às empresas
operadoras de empreendimentos hidrelétricos o
programa de implantação e adequação das estações
mencionadas.
Todos os documentos relacionados à Resolução
nº 396, de 04 de dezembro de 1998, bem como os
procedimentos que devem ser adotados para seu
atendimento, podem ser encontrados na homepage
da ANEEL – www.aneel.gov.br – em Informações
do Setor Elétrico, Estudos e Informações Hidrológicas
– Sistema de Monitoramento Hidrológico/Resolução
ANEEL nº 396, de 04 de dezembro de 1998. Maiores
Informações poderão ser obtidas na Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas – SIH, da
ANEEL.
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Capítulo XII
Central Geradora Hidrelétrica – CGH

A Constituição Federal de 1988, no seu art 176,
alterado pela Emenda Constitucional no 6/95, definiu
no parágrafo 4o que não dependerá de autorização
ou concessão o aproveitamento do potencial de
energia renovável de capacidade reduzida.
O art 8o da Lei nº 9.074, de 1995, estabeleceu que
os aproveitamentos de potenciais hidráulicos iguais
ou inferiores a 1.000 kW estão dispensados de concessão, permissão ou autorização, devendo apenas
ser comunicados ao poder concedente.
O art 5o do Decreto nº 2.003, de 1996, regulamentou que os aproveitamentos de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 1.000 kW independem de
concessão ou autorização, devendo, entretanto, ser
comunicados ao órgão regulador e fiscalizador do
poder concedente, para fins de registro. O parágrafo
único deste artigo estabeleceu que, caso o aproveitamento hidrelétrico com estas características venha
a ser afetado por aproveitamento ótimo de curso
d’água, conforme preceitua a Lei nº 9.074, de 7 de
julho 1995, não acarretará ônus de qualquer natureza
ao poder concedente.
O processo de Registro das CGHs é muito simples
e gratuito. É necessário encaminhar as seguintes informações:
I – Registro com destinação da energia para fins de
uso exclusivo
0
Os interessados deverão apresentar os seguintes
documentos devidamente autenticados:
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Item
Informações
I
Formulário de registro de aproveitamento hidrelétrico com
potência instalada igual ou inferior a 1.000 kW, devidamente
preenchido e assinado pelo responsável técnico.
II
Cópia do Registro no CREA do responsável técnico.
III
Prova de propriedade da área ou do direito de dispor livremente
do terreno onde está implantada a central geradora e dos bens
existentes na referida CGH.
IV
Planta de localização do empreendimento em carta planialtimétrica publicada por entidade oficial, em sua versão mais
recente, contendo sistema de coordenadas geográficas, escala,
legendas, datas da publicação e do trecho objeto do estudo
pretendido.
V
Planta em detalhe do empreendimento com indicação do
reservatório, arranjo das estruturas, demarcação dos terrenos e
pontos característicos de interesse.

II – Registro para fins de comercialização de
energia elétrica, uso exclusivo com comercialização
e serviço público
0
Os interessados deverão apresentar os seguintes
documentos devidamente autenticados:
Item
Informações
I
Formulário de registro de aproveitamento hidrelétrico com
potência instalada igual ou inferior a 1.000 kW, devidamente
preenchido e assinado pelo responsável técnico.
II
Cópia do Registro no CREA do responsável técnico.
III
Prova de propriedade da área ou do direito de dispor livremente
do terreno onde está implantada a central geradora e dos bens
existentes na referida CGH.
IV
Planta de localização do empreendimento em carta planialtimétrica publicada por entidade oficial, em sua versão mais
recente, contendo sistema de coordenadas geográficas, escala,
legendas, datas da publicação e do trecho objeto do estudo
pretendido.
V
Planta em detalhe do empreendimento com indicação do
reservatório, arranjo das estruturas, demarcação dos terrenos e
pontos característicos de interesse.

0

Os interessados deverão apresentar, a título de
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, os seguintes documentos:

Item
Informações
I
Ato constitutivo da empresa, devidamente registrado no órgão
competente (verificar se está reconhecido na Junta Comercial)
II
Contrato de constituição de consórcio, quando for o caso, com
a indicação da participação de cada empresa, sua condição na
futura exploração do aproveitamento e a designação da líder
do consórcio
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Central Geradora Hidrelétrica – CGH

Do Registro de Centrais Geradoras
Hidrelétricas – CGH, Potência Igual ou
Inferior a 1.000 kW

Central Geradora Hidrelétrica – CGH

0

Os interessados deverão apresentar, a título de
REGULARIDADE FISCAL, os seguintes documentos:

Item
Informações
I
Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
II
Inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (Razão Social Comércio) ou Cadastro Estadual
municipal (Razão Social prestação de
serviços), se houver, relativo à sede do Cadastro Municipal
interessado;
III
Certificados de regularidade perante a INSS
Seguridade Social (INSS) e o FGTS;
FGTS
IV
Certidões de regularidade para com Receita Federal
as Fazendas Federal (Receita Federal Divida Ativa da União
e Divida Ativa da União), Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Estadual
Municipal
interessado.

A efetivação do Registro do empreendimento não
exime o interessado das responsabilidades quanto
aos aspectos ambientais e de recursos hídricos.
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O Formulário para Registro de CGH encontra-se
no Anexo IV – Formulário para Registro de CGH
(versão atualizada para preenchimento disponível no
site www.aneel.gov.br, no link “Informações do Setor Elétrico / Autorizações e Registros”). Ver também
Anexo III - Fluxo de Registro de CGH.
A Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, alterou os arts. nos 17 e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, incluindo para a CGH o desconto não inferior a cinqüenta por cento a ser aplicado às
tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e
de distribuição, além de autorizar a comercialização
energia elétrica para consumidor, ou conjunto de
consumidores reunidos por comunhão de interesses
de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a
500kW, independentemente dos prazos de carência
constante do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de
1995, observada a regulamentação da ANEEL.
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Capítulo XIII
Licenciamento Ambiental

Este capítulo apresenta um resumo da legislação
ambiental, com ênfase ao aproveitamento de pequenos empreendimentos hidrelétricos. Os textos
legais relacionados neste trabalho referem-se apenas
à esfera federal. Existem também dispositivos legais
das outras entidades da Federação, que deverão ser
consultados em função da dominialidade dos cursos
d’água e da abrangência do empreendimento. Encontra-se também neste capítulo a lista desses órgãos.
É interessante ressaltar que cada empreendimento possui características próprias com impactos específicos, não estando subordinado a todos os dispositivos legais contidos no levantamento da legislação,
mas somente àqueles que lhe digam respeito.
Licenciamento Ambiental
Um dos motivos de estímulo à construção de
Pequenas Centrais Hidrelétricas é o seu reduzido
impacto ambiental, face ao melhor aproveitamento
das quedas naturais dos rios, evitando a construção
de grandes barragens e, conseqüentemente, restringindo as áreas inundadas. No entanto, a implantação
de usinas hidrelétricas se enquadra como um dos
casos em que são necessários estudos de impactos
ambientais.
Desta forma, faz-se necessário um tratamento
abrangente da questão ambiental, em consonância
com a Política Nacional de Meio Ambiente, instituída
pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e com os
princípios e diretrizes contidos nos documentos setoriais específicos.
Um dos principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente é o licenciamento ambiental
– procedimento administrativo pelo qual o órgão
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ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos
e atividades que, utilizando recursos ambientais, são
considerados efetiva ou potencialmente poluidores
ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental.
O licenciamento ambiental envolve órgãos federais e/ou estaduais e é disciplinado por diversos
dispositivos legais, dos quais um dos mais recentes e
completos é a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de
dezembro de 1997. Neste instrumento, estão apresentados os empreendimentos e as atividades sujeitos
ao licenciamento, caracterizados os tipos de licenças
a serem expedidas (licença prévia, licença de instalação e licença de operação), estabelecidas as etapas do
procedimento de licenciamento e definidas as competências para expedir licenças ambientais.
A Resolução CONAMA nº 279, de 27 de junho de
2001, estabelece os procedimentos e prazos ao licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, aí incluídas as Pequenas Centrais Hidrelétricas.
A Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro
de 1986, estabelece que o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, dentre elas as
centrais hidrelétricas acima de 10 MW, dependerá de
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA, e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, a
serem submetidos à aprovação do órgão competente. A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro
de 1997, por sua vez, inclui as barragens e diques nos
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.
Há de se ressaltar que os procedimentos de autorização para a exploração de Pequenas Centrais
Hidrelétricas estabelecidos pela ANEEL são condicionados à articulação do empreendedor com o órgão
responsável pelo licenciamento ambiental (Resolução ANEEL nº 395, de 04 de dezembro de 1998, e
Despacho ANEEL nº 173, de 07 de maio de 1999).
Recomenda-se contatar o órgão ambiental licenciador competente, na fase inicial da elaboração do
projeto básico, com vistas a minimizar as questões
ambientais que possam vir a ser levantadas.

Resumo da Legislação Ambiental
Federal
Constituição Federal de 1988
0
Art. 225: exige, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
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Licenciamento Ambiental

Orientação para obtenção do
licenciamento ambiental

degradação do meio ambiente, estudo prévio
de impacto ambiental; determina que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.

Leis

Licenciamento Ambiental

Lei nº 3.824, de 23 de novembro de 1960
0
Torna obrigatória a destoca e conseqüente limpeza das bacias hidráulicas dos açudes, represas
ou lagos artificiais.
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965
0
Institui o Código Florestal;
0
Estabelece normas de proteção às florestas e
demais formas de vegetação natural;
0
Estabelece, em seu artigo 3º, § 1º (com redação
dada pela Medida Provisória nº 1.956-49, de 27
de abril de 2000), que a supressão total ou parcial de florestas e demais formas de vegetação
permanente, devidamente caracterizada em
procedimento administrativo próprio e com
prévia autorização do órgão federal de meio ambiente, somente será admitida quando necessária à execução de obras, planos, atividades ou
projetos de utilidade pública ou interesse social,
sem prejuízo do licenciamento a ser procedido
pelo órgão ambiental competente;
0
A Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto
de 2001, altera os art. 1º, 4º, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos ao Código Florestal, dispondo,
dentre outros aspectos, sobre a supressão de
vegetação permanente em área de preservação
permanente, a manutenção de um percentual
mínimo, a título de reserva legal, de florestas e
outras formas de vegetação nativa;
0
O PL nº 3.172/2000, em tramitação no Congresso
Nacional, altera a redação do art. 29 do Código
Florestal, que dispõe sobre as infrações administrativas ambientais.
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
0
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente;
0
Define o licenciamento ambiental como um dos
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente;
0
Estabelece, em seu artigo 10, que a constru76

ção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais considerados efetivos e potencialmente poluidores, bem como os capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de
órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989
0
Estabelece medidas para proteção das florestas
existentes nas nascentes dos rios.
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 1991
0
Estabelece, em seu artigo 23, que as empresas
que exploram economicamente águas represadas e as concessionárias de energia elétrica
serão responsáveis pelas alterações ambientais
por elas provocadas e obrigadas à recuperação
do meio ambiente, na área de abrangência de
suas respectivas bacias hidrográficas.
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
0
Lei dos Crimes Ambientais, regulamentada pelo
Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999;
0
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente;
0
Estabelece os crimes contra o meio ambiente,
dentre eles: causar poluição hídrica que torne
necessária a interrupção do abastecimento público (art. 54); construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar empreendimentos potencialmente poluidores, sem licença dos órgãos
ambientais competentes (art. 60).
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000
0
Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e IV
da Constituição Federal, que dispõem sobre a
preservação dos processos ecológicos essenciais e provimento do manejo ecológico das espécies e ecossistemas; preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético
do País e fiscalização das entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético;
definição, em todas as unidades da Federação,
de espaços territoriais e seus componentes
a serem especialmente protegidos, sendo a
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0

Resoluções
Resolução CONAMA nº 004, de 18 de setembro de
1985
0
Estabelece definições e conceitos sobre reservas
ecológicas (alterada pela Resolução CONAMA
nº 010, de 1º de outubro de 1993)
0
Considera como reservas ecológicas as formações florísticas e florestas de preservação
permanente citadas na Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, entre outras, as situadas ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios naturais ou
artificiais;
0
Estabelece que a largura mínima da faixa marginal ao redor dos reservatórios de usinas hidrelétricas será de 100 metros, medidos horizontalmente desde o seu nível mais alto.
Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de
1986
0
Estabelece critérios básicos e diretrizes gerais
para o relatório de impacto ambiental (alterada
pelas Resoluções CONAMA nº 011, de 18 de
março de 1986, e 237, de 19 de dezembro de
1997);
0
Define impacto ambiental (art. 1º);
0
Estabelece, em seu artigo 2º, que o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, dentre elas as centrais hidrelétricas acima de
10 MW, dependerá de elaboração de estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA,
em caráter supletivo.
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Resolução CONAMA nº 020, de 18 de junho de
1986
0
Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas do território nacional;
0
Estabelece critérios, limites e condições para a
classificação e enquadramento dos corpos hídricos de acordo com os seus usos preponderantes.
Resolução CONAMA nº 006, de 16 de setembro de
1987
0
Estabelece regras gerais para o licenciamento
ambiental de obras de grande porte, especialmente de geração de energia elétrica;
0
Define os documentos necessários para o licenciamento (art. 7º e Anexo da Resolução).
Resolução CONAMA nº 013, de 06 de setembro de
1990
0
Regulamenta o licenciamento de atividades em
áreas circundantes às unidades de conservação;
0
Estabelece que serão definidas as atividades que
possam afetar a biota da unidade de conservação e o licenciamento das atividades em áreas
circundantes às unidades de conservação num
raio de 10 km (art. 1º e 2º).
Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de
1997
0
Dispõe sobre procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, definindo
alguns conceitos tais como: licenciamento ambiental, licença ambiental, estudos ambientais,
impacto ambiental regional, licença prévia,
licença de instalação, licença de operação;
0
Estabelece, em seu artigo 2º, que a localização,
construção, instalação, ampliação, modificação
e operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento do órgão
ambiental competente, sem prejuízo de outras
licenças legalmente exigíveis;
0
O Anexo 1 da Resolução apresenta os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento
ambiental, entre eles as barragens e os diques.
No entanto, o § 2º do artigo 2º estabelece que
o órgão ambiental competente poderá complementar essa lista de atividades, considerando as
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Licenciamento Ambiental

0

alteração e a supressão permitidas somente
através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção; e a exigência de estudo prévio de impacto ambiental, na forma da
lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente;
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC);
O SNUC tem como objetivos promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos
naturais, proteger e recuperar recursos hídricos,
recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, dentre outros.

0

0
0

0

Licenciamento Ambiental

0

0

especificidades e os riscos ambientais do empreendimento;
Os artigos 4º ao 7º definem as competências
para expedir licenças ambientais, em função da
localização do empreendimento e da abrangência dos prováveis impactos;
As etapas do procedimento de licenciamento
ambiental estão detalhadas no artigo 10;
Conforme estabelecido no artigo 12, o órgão
ambiental competente poderá estabelecer
procedimentos simplificados para as atividades
e empreendimentos de pequeno potencial de
impacto ambiental;
O artigo 8º estabelece e caracteriza os tipos de
licenças a serem expedidas pelos órgãos competentes: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação
(LI) e Licença de Operação (LO);
Dispõe em seu artigo 18 sobre os prazos de validade de cada tipo de licença (prévia, de instalação e de operação);
Estabelece, em seu artigo 19, as condições sob
as quais o órgão ambiental pode suspender ou
cancelar uma licença expedida.

Resolução CONAMA nº 279, de 27 de junho de
2001
0
Estabelece os procedimentos e prazos ao licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de
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impacto ambiental, aí incluídas as Pequenas
Centrais Hidrelétricas.
Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de
2002
0
Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites
de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.
Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de
2002
0
Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites
de áreas de preservação permanente.
Resolução ANEEL nº 395, de 04 de dezembro de
1998
0
Estabelece, em seu artigo 12, que os estudos de
viabilidade e projetos básicos de Pequenas Centrais Hidrelétricas serão avaliados quanto à obtenção do licenciamento ambiental pertinente.
Despacho ANEEL nº 173, de 07 de maio de 1999
0
Condiciona os procedimentos de autorização
para exploração de central hidrelétrica, com
potência superior a 1 MW e igual ou inferior a 30
MW, destinada a autoprodução ou produção independente à apresentação de documentação
que comprove o início do processo dos licenciamentos ambientais pertinentes.
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Órgãos Federais e Estaduais de Meio
Ambiente
Órgão federal
0
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Órgãos estaduais
ACRE
ALAGOAS
AMAPÁ
AMAZONAS
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARAÍBA
PARANÁ
PERNAMBUCO
PIAUÍ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RORAIMA
RONDÔNIA
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS

ÓRGÃO DE CONTROLE AMBIENTAL
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA www.ac.gov.br
Instituto do Meio Ambiente – IMA www.ima.al.gov.br
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMA www.amapa.gov.br
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM www.ipaam.br
Centro de Recursos Ambientais – CRA www.cra.ba.gov.br
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE www.semace.gov.br
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –SEMARH www.semarh.df.gov.br
Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente – SEAMA
Instituto Estadual de Meio Ambiente – IEMA www.seama.es.gov.br
Agência Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais – Agência Ambiental – AGEMAM

Licenciamento Ambiental

ESTADO

www.agenciaambiental.go.gov.br

Gerência Adjunta de Meio Ambiente e Recursos Hídricos www.maranhao.gov.br
Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA
Fundação Estatudal do Meio Ambiente – FEMA www.fema.mt.gov.br
Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo – SEMA
Instituo de Meio Ambiente – Pantanal – IMA-P www.fema.ms.gov.br ou www.ms.gov.br
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM www.feam.br
Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTAM www.sectam.pa.gov.br
Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais – SEMARH www.semarh.pb.gov.br
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA www.pr.gov.br/sema
Instituto Ambiental do Paraná – IAP www.pr.gov.br/iap
Companhia Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH www.cprh.pe.gov.br
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMAR www.semar.pi.gov.br
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual de Engenharia Ambiental – FEEMA www.semads.rj.gov.br
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – IDEMA www.idema.rn.gov.br
Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM www.fepam.rs.gov.br
Departamento do Meio Ambiente www.rr.gov.br
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM

www.rondonia.ro.gov.br/secretarias/sedam/sedam.htm
Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina – FATMA www.fatma.sc.gov.br
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA www.ambiente.sp.gov.br
Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA www.prodase.com.br/adema
Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS www.naturatins.to.gov.br
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Capítulo XIV
Recursos Hídricos

Todo e qualquer empreendimento que utilize ou
afete os recursos hídricos está sujeito à legislação
vigente. A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, e
a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que criou a
Agência Nacional de Águas – ANA, representam um
marco institucional no País e estabeleceram diferentes modelos de organização visando a gestão descentralizada e o uso múltiplo das águas.

Um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos é a outorga de direito de uso de recursos hídricos, à qual estão sujeitos os empreendimentos hidrelétricos. De acordo com a Resolução nº 16
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH,
de 08 de maio de 2001, a outorga é o ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgante faculta
ao outorgado o direito de uso de recurso hídrico, por
prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato, consideradas as legislações
específicas vigentes. O regime de outorga tem como
objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício do direito
de acesso à água.
Na Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que dispõe
sobre a criação da Agência Nacional de Águas, alguns
dispositivos são de especial interesse para o setor de
energia elétrica. Dentre eles destaca-se artigo 7º, que
trata da declaração da reserva de disponibilidade
hídrica. A reserva de disponibilidade hídrica visa resguardar a vazão a ser outorgada, possibilitando aos
investidores o planejamento de empreendimentos
que necessitem desses recursos.
Nesse sentido, a Lei nº 9.984, de 17 de julho 2000,
estabelece:
“Art 7°: Para licitar a concessão ou autorizar o uso
de potencial de energia hidráulica em corpo de água
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

de domínio da União, a ANEEL deverá promover, junto à Agência Nacional de Águas, a prévia obtenção de
declaração de reserva de disponibilidade hídrica.
Art 7°, § 1°: Quando o potencial hidráulico localizar-se em corpo de água de domínio dos Estados ou
do Distrito Federal, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica será obtida em articulação com a
respectiva entidade gestora de recursos hídricos.
Art 7°, § 2°: A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada automaticamente, pelo respectivo poder outorgante, em
outorga de direito de uso dos recursos hídricos
à instituição ou empresa que receber da ANEEL a
concessão ou a autorização de uso do potencial de
energia hidráulica.”
Em articulação com os órgãos gestores de recursos hídricos, a ANEEL estabeleceu procedimentos
para a obtenção da declaração da reserva de disponibilidade hídrica, cujos principais aspectos estão a
seguir especificados:
0
Na fase de registro para elaboração do inventário ou do projeto básico, o empreendedor
deve consultar previamente o órgão gestor
de recursos hídricos correspondente, de forma
a obter informações a respeito da disponibilidade hídrica contidas no Plano de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica, além dos usos
já outorgados/regularizados na bacia onde se
localiza o aproveitamento, para incorporação
nos estudos. Ressalta-se que essa consulta não
implica a obtenção da declaração de reserva de
disponibilidade hídrica, podendo a disponibilidade hídrica ser diferente da época da consulta.
0
Se não existir plano de recursos hídricos, o
empreendedor deve informar à ANEEL, caso
haja necessidade de discussões junto ao órgão
gestor no que se refere à incorporação dos usos
múltiplos.
0
O empreendedor deverá encaminhar à ANEEL
a formalização dessa consulta, bem como a respectiva resposta do órgão gestor.
0
Uma vez elaborados os estudos, com a incorporação das informações dos usos múltiplos
previamente obtidas, o empreendedor deve
encaminhá-los à ANEEL.
0
Após análise e aprovação do projeto, a Agência
deverá solicitar ao órgão gestor de recursos
hídricos a declaração de reserva de disponibilidade hídrica. Nessa oportunidade será encaminhada à entidade outorgante cópia do projeto
enviado à ANEEL pelo empreendedor.
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Outorga de direito de uso dos recursos
hídricos

0

Para avaliação e emissão da declaração de reserva de disponibilidade hídrica, o órgão gestor
poderá solicitar informações complementares
ao empreendedor, sendo que este deverá encaminhá-las com cópia para a ANEEL.
0
Caso a reserva de disponibilidade hídrica não
atenda às demandas do projeto, os estudos deverão ser revisados pelo empreendedor e encaminhados à ANEEL.
0
Caso a reserva de disponibilidade hídrica atenda
às demandas do projeto, este será encaminhado
para autorização.
Os procedimentos acima especificados estão
apresentados em fluxograma, constante do Anexo III
– Fluxo de Procedimentos para Obtenção de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica.
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Resumo da Legislação Federal de
Recursos Hídricos
Constituição Federal de 1988
0
Art. 20: Inclui nos bens da União os lagos, rios e
quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais (rios de domínio federal);
0
Art.26: Inclui nos bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes
e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma
da lei, as decorrentes de obras da União (rios de
domínio estadual);
Leis
Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997
0
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,
tendo como um dos instrumentos a outorga
de direito de uso, que visa assegurar o controle
quantitativo e qualitativo dos usos da água e o
efetivo exercício dos direitos de acesso à água;
0
Inclui nos usos de recursos hídricos sujeitos à
outorga o aproveitamento dos potenciais hidrelétricos (artigo 12, inciso IV);
0
Estabelece, no art. 13, que toda outorga estará
condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá
preservar o uso múltiplo dos recursos hídricos.
0
Estabelece, em seu artigo 14, que a outorga será
efetivada por ato da autoridade competente do
84

0

0

Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal;
Estabelece, em seu artigo 15, as circunstâncias
em que a outorga de direito de uso de recursos
hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado;
O artigo 49 apresenta, em seus incisos, as situações que constituem infração das normas de
utilização de recursos hídricos, dentre elas: derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer
finalidade, sem a respectiva outorga de direito
de uso; iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou
a utilização de recursos hídricos que implique
alterações no regime, quantidade ou qualidade
deles, sem autorização dos órgãos ou entidades
competentes; utilizar-se dos recursos hídricos
ou executar obras ou serviços relacionados com
eles em desacordo com as condições estabelecidas na outorga.

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000
0
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de
Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e
de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
0
Conforme estabelecido no artigo 4º, inciso IV,
compete à Agência Nacional de Águas outorgar,
por intermédio de autorização, o direito de uso
de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União;
0
Conforme estabelecido no artigo 7º, para licitar
a concessão ou autorizar o uso de potencial de
energia hidráulica em corpo de água de domínio
da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL deverá promover junto à ANA a prévia
obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica. Quando o potencial hidráulico
localizar-se em corpo de água de domínio dos
Estados ou do Distrito Federal, a declaração de
reserva de disponibilidade hídrica será obtida
em articulação com a respectiva entidade gestora de recursos hídricos. A declaração de reserva
de disponibilidade hídrica será transformada
automaticamente, pelo respectivo poder outorgante, em outorga de direito de uso de recursos
hídricos à instituição ou empresa que receber da
ANEEL a concessão ou a autorização de uso do
potencial de energia hidráulica.
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Resoluções

Código de Águas – Decreto nº 24.643, de 10 de
julho de 1934
0
Alterado pelos Decretos-lei 852/38 e 3.763/41;
regulamentado pelo Decreto 35.851/54; ver Decreto-lei 9.760/46 e Decretos 41.019/57, 61.581/
67, 62.724/68, 84.398/80 e 598/92 – estabelece
os princípios do aproveitamento e utilização das
águas, criando direitos e obrigações aos usuários.
0
Constituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica
e estabeleceu, no art. 4º, inciso XXVIII do Anexo I,
que compete à ANEEL expedir as outorgas dos
direitos de uso dos recursos hídricos para fins
de aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica, em harmonia com a Política Nacional
de Recursos Hídricos.

Resolução CNRH nº 016, de 08 de maio de 2001
0
Estabelece critérios gerais para a outorga do direito de uso de recursos hídricos.
0
Estabelece no art. 6º, § 4º que a outorga de
direito de uso de recursos hídricos para concessionárias e autorizadas de serviços públicos e
de geração de energia hidrelétrica, bem como
suas prorrogações, vigorará por prazo coincidente com o do correspondente contrato de
concessão ou ato administrativo de autorização.
0
Estabelece no art. 10 que a autoridade outorgante deverá assegurar ao público o acesso aos
critérios que orientaram as tomadas de decisão
referentes à outorga.

Decreto nº 2.612, de 03 de junho de 1998
0
Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos – CNRH, que tem como competência,
dentre outras, o estabelecimento de critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos
hídricos.

Resolução ANA nº 131, de 12 de março de 2003
0
Dispõe sobre procedimentos referentes à emissão da reserva de disponibilidade hídrica para
uso de potencial de energia hidráulica em rios
de domínio da União.

Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro de 2000
0
Dispõe sobre a instalação da Agência Nacional
de Águas e dá outras providências.
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Decretos

Órgãos responsáveis pela outorga de
direito de uso dos recursos hídricos
Órgão Federal
0
Agência Nacional de Águas – ANA
Órgãos Estaduais

Recursos Hídricos

ESTADO

ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS

ACRE

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMARN. www.ac.gov.br

ALAGOAS

Secretaria Executiva de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Naturais – SEMARHN www.semarhn.al.gov.br

AMAPÁ

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA www.sema.ap.gov.br

AMAZONAS

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável www.ipaam.br

BAHIA

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia www.srh.ba.gov.br

CEARÁ

Secretaria de Recursos Hídricos – SRH www.srh.ce.gov.br

DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –SEMARH www.semarh.df.gov.br

ESPÍRITO SANTO

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA www.iema.es.gov.br

GOIÁS

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH www.semarh.goias.gov.br

MARANHÃO

Gerência Adjunta de Meio Ambiente e Recursos Hídricos www.maranhao.gov.br

MATO GROSSO

Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA-MT www.fema.mt.gov.br

MATO GROSSO DO SUL

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA www.sema.ms.gov.br

MINAS GERAIS

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM www.igam.mg.gov.br

PARÁ

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTAM www.sectam.pa.gov.br

PARAÍBA

Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais – SEMARH www.semarh.pb.gov.br

PARANÁ

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA www.pr.gov.br

PERNAMBUCO

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA www.sectma.pe.gov.br

PIAUÍ

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMAR www.semar.pi.gov.br

RIO DE JANEIRO

Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA www.serla.rj.gov.br

RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RORAIMA
RONDÔNIA

Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos – SERHID www.serhid.rn.gov.br
Secretaria do Meio Ambiente – SEMA www.sema.rs.gov.br
Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia de Roraima – FEMACT www.femact.rr.gov.br
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM
www.rondonia.ro.gov.br/secretarias/sedam/sedam.htm
Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina – FATMA www.fatma.sc.gov.br
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE www.daee.sp.gov.br
Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia – SEPLANTEC
www.prodase.com.br/seplantec-srh
Instituto Natureza do Tocantins www.seplan.to.gov.br

SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS

Obs: Para os Estados que ainda não aprovaram suas leis estaduais
sobre recursos hídricos, os órgãos gestores aqui referenciados
são indicativos, uma vez que esses mesmos Estados poderão
estabelecer os seus Sistemas Estaduais de Gerenciamento de
Recursos Hídricos e definir o correspondente órgão gestor.
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Capítulo XV
Acesso às Redes de Transmissão

Todos os prestadores de serviço público de energia elétrica, independentemente de seu tamanho e
de suas características técnicas, têm direito de utilizar
as redes de transmissão para transportar energia desde os pontos de produção (centrais geradoras – dentre elas as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH) até
os consumidores. É o que se chama de Livre Acesso,
direito estabelecido na Lei nº 9.074, de 7 de julho de
1995, que viabiliza a implantação da competição nos
segmentos de geração e comercialização de energia
elétrica.

O Livre acesso possibilita as transações de compra e venda de energia entre os produtores e consumidores, independentemente de suas localizações
físicas. As redes elétricas de transmissão e distribuição funcionam como meio para a entrega de energia,
devendo executar uma função neutra e imparcial,
estando disponíveis a quem quiser utilizá-las, desde
que haja capacidade.
Os sistemas de transmissão e de distribuição são
constituídos pelas linhas e subestações existentes,
de propriedade das várias empresas concessionárias dos serviços públicos de energia elétrica. Conectarão a estes sistemas os novos empreendimentos
(dentre eles, as PCH), implantados para atender o
crescimento do mercado de energia elétrica, permitindo o desenvolvimento econômico das diversas
regiões.
O serviço de transporte de energia elétrica é
prestado mediante a utilização de instalações e de
recursos operacionais. As empresas prestadoras
desse serviço são aquelas que detêm a concessão
ou permissão, outorgada pela ANEEL, para prestar os
serviços de transporte da energia elétrica.
São usuários do serviço de transporte de energia
elétrica os agentes produtores (concessionários de
serviços públicos de geração, produtores indepenGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

dentes e autoprodutores) e os agentes de consumo
(consumidores livres e cativos). Ressalta-se que, atualmente, a grande maioria das Pequenas Centrais
Hidrelétricas são enquadradas na modalidade Produção Independente.

Acesso ao Sistema de Transmissão
O serviço de transmissão de energia elétrica é
feito mediante a utilização das instalações da Rede
Básica, definida como um conjunto de instalações de
transmissão classificadas segundo regras e condições
estabelecidas pela ANEEL, sendo normalmente com
tensão igual ou superior a 230 kV e com operação
coordenada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. Nesta coordenação, o ONS busca facilitar
a relação entre os prestadores dos serviços de transporte e os usuários, celebrando os contratos de uso
e supervisionando o cumprimento destes serviços,
bem como executando o cálculo dos faturamentos
decorrentes.
O ONS coordena a operação das redes elétricas,
determinando como cada elemento deve ser operado, de forma que o sistema elétrico tenha seu melhor
desempenho. Ele administra o Livre Acesso aos sistemas de alta tensão, sendo o responsável pelo relacionamento com os interessados em utilizá-los. Responsabiliza-se também pela análise e coordenação dos
estudos associados às solicitações de novos acessos
e pela celebração do contrato de uso do sistema de
transmissão e, como interveniente, dos contratos de
conexão à transmissão.
Todas as rotinas a serem seguidas, os formulários,
as informações necessárias e os prazos estabelecidos
fazem parte dos Procedimentos de Rede, elaborados
pelo ONS, que contemplam também os procedimentos para solicitação de acesso à rede básica de transmissão. Podem ser obtidos no site www.ons.org.br
(procedimentos de rede).

Acesso ao Sistema de Distribuição
As redes de baixa tensão (abaixo de 230 kV) geralmente prestam serviço de abrangência regional
(redes de distribuição), tendo sua coordenação e
operação executadas pela concessionária de distribuição local.
O acesso a instalações não integrantes da Rede
Básica de Transmissão, portanto com tensão inferior a
230 kV, é coordenado pela concessionária ou permissionária de distribuição local.
89

Acesso às Redes de Transmissão

Acesso às Redes de Transmissão

As PCH que entrarem em operação comercial
até dezembro de 2003, conforme estabelecido na
legislação em vigor (artigo 4º da Lei nº 9648, de 27
de maio de 1998), estão isentas de pagamentos dos
encargos de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Para PCH que tiverem sua data de entrada em
operação comercial após dezembro de 2003, a ANEEL
estipulará, quando de seu processo de emissão do
ato autorizativo, redução não inferior a 50%, a ser
aplicada aos valores das tarifas de uso dos sistemas
elétricos.
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Solicitação de Acesso
Os empreendedores interessados em utilizar as
redes elétricas para o transporte de energia elétrica
devem encaminhar a solicitação ao ONS, quando
pretenderem se conectar numa subestação com tensão igual ou superior a 230kV, ou à concessionária de
distribuição local, quando pretender se conectar em
uma subestação com tensão abaixo de 230kV.
Considerando uma transação entre um Produtor
Independente de Energia – PIE e um consumidor livre, ambos deverão efetuar as respectivas solicitações
de acesso, cada um no seu local de conexão à rede
elétrica.
Tanto o ONS quanto a concessionária de distribuição têm prazo de até 30 dias para responder ao
interessado sobre as condições do acesso e os respectivos encargos, podendo este prazo ser estendido até
no máximo 120 dias caso haja necessidade de análises mais detalhadas.
Por determinação da Lei nº 9.074, de 07 de julho
de 1995, as condições gerais (atribuições, formas de
solicitação, obrigações, direitos, índices de qualidade,
formas de faturamento, tarifas, etc.) para a contratação e operacionalização do acesso aos sistemas de
transmissão e de distribuição foram estabelecidas
pela ANEEL por meio da Resolução ANEEL nº 281, de
1° de outubro de 1999.
Caso haja necessidade de reforços na rede básica
de transmissão, estes serão identificados pelo ONS ou
pelo planejamento setorial e serão implementados
mediante licitação promovida pela ANEEL. Reforços
na rede de distribuição são de responsabilidade da
concessionária ou permissionária de distribuição local,
estabelecidos em seus planejamentos de expansão.
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Tarifas de Uso e Conexão
As tarifas estabelecidas pela ANEEL são calculadas
mediante rateio dos custos associados aos serviços
de transporte de energia elétrica a serem pagos pelos
usuários destes serviços.
Metodologicamente, as tarifas fornecem uma
sinalização econômica que induz ao uso racional
das redes elétricas (buscando evitar a construção
de novas linhas e subestações desnecessárias) e
indicam as regiões carentes de oferta de energia
ou com disponibilidade para atendimento de novos
consumidores.
Os valores dos encargos a serem pagos são determinados pelas tarifas de uso, calculadas utilizando-se
a metodologia nodal estabelecida na Resolução
ANEEL nº 281, de 1999, e publicadas por meio das
Resoluções ANEEL nº 244, de 28 de junho de 2001,
(tarifas de uso do sistema de transmissão) e 286, de
1 de outubro de 1999, (tarifas de uso dos sistemas
de distribuição), tendo como parâmetros o local de
conexão e o porte do uso. O faturamento é feito diretamente pelas empresas de transmissão e de distribuição, a partir das informações adequadas.
No caso de PCHs que estejam conectadas à rede
de distribuição e não sejam despachadas centralizadamente pelo ONS, somente serão celebrados os
contratos de uso e de conexão com a distribuidora
local, não havendo contrato com o ONS. Ainda assim,
esta central geradora poderá comercializar a energia
produzida com quem desejar, sem que isso altere sua
tarifa de uso da rede elétrica.
A central geradora que, eventual e temporariamente, vá se utilizar do sistema de distribuição para
o atendimento a sua carga poderá contratar o uso
da reserva de capacidade, nos termos da Resolução
ANEEL nº 371, de 29 de dezembro de 1999, tendo um
desconto nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, calculado em função do número
de horas previsto para a indisponibilidade ou redução de geração. Quanto menos tempo utilizar a rede
elétrica, tanto maior será o desconto. Para a simulação
das tarifas de transmissão, por conta e risco dos interessados, a ANEEL disponibiliza gratuitamente o programa nodal, acompanhado dos manuais do usuário
e de metodologia. Os arquivos contendo a representação da topologia do sistema elétrico estão disponibilizados pelo ONS, em sua página na Internet.
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Capítulo XVI
Realocação de Energia

O Mecanismo de Relocação de Energia – MRE
teve sua concepção baseada em um mecanismo de
compensação dos geradores, quando existem vários
proprietários de ativos em uma mesma bacia. Neste
caso, deve existir uma coordenação para a otimização
da operação da bacia e, conseqüentemente, uma
compensação que garanta um fluxo de caixa previsível. Dessa forma, deveria se ter um MRE para cada
bacia hidrográfica. Contudo, optou-se por fazer um
mecanismo de contabilização e liquidação nacional.
Quando o MRE foi expandido para um nível nacional,
agregou-se o efeito de diversidade hidrológica, que
no caso da aplicação por bacia não seria preponderante, entretanto agrega hoje uma capacidade adicional considerável. Dessa forma, o MRE não apenas
é um mecanismo de compensação pelo efeito de
otimização do uso da água na cascata, mas funcional
como um instrumento de hedge hidrológico.
O Decreto nº 3.653, de 7 de novembro de 2000,
alterou os artigos 20 e 21 do Decreto nº 2.655, de
2 de julho de 1998, retirando as limitações existentes
para a aplicação do Mecanismo de Realocação de
Energia – MRE, pois, anteriormente, centrais hidrelétricas abaixo de 50 MW não podiam participar do MRE.
O referido Decreto, em seu art. 3o, incumbiu a Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL de estabelecer a
regulamentação necessária.
A Resolução ANEEL nº 169, de 3 de maio de 2001,
estabeleceu critérios para utilização do Mecanismo
de Realocação de Energia – MRE por centrais hidrelétricas não despachadas centralizadamente.
Uma das questões para regulamentação do uso
do MRE é a definição da Energia Assegurada associada aos aproveitamentos. No caso dos empreendiGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

mentos despachados centralizadamente, o próprio
modelo de programação de operação de longo prazo
– NEWAVE – permite que seja definida a parcela de
energia assegurada vinculada a cada empreendimento de geração hidrelétrica. Contudo, para os aproveitamentos não despachados centralizadamente, como
é o caso das Pequenas Centrais Hidrelétricas, tanto
pelo número de centrais quanto pelo seu tamanho,
a introdução destes no Modelo apresentaria dificuldades tanto de caráter prático quanto a precisão dos
resultados obtidos dentro do processo de reservatório equivalente.
Portanto, com base nas análises efetuadas, adotou-se para cálculo da energia assegurada das centrais hidrelétricas, não despachadas centralizadamente, a energia média gerada pela série hidrológica de
vazões.
Deve-se considerar que o MRE está contido nas regras do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE.
Portanto, para utilização do mecanismo é obrigatório
que se participe do MAE. Considerando que os custos
de adesão ao MAE podem não ser compatíveis com
o tamanho do empreendimento, deve-se estudar a
possibilidade da contratação de um comercializador
que passaria a realizar a negociação em nome do
gerador. A adesão ao MRE, pelas Pequenas Centrais
Hidrelétricas – PCH, é opcional, podendo tal direito
ser exercido por meio de um Agente Responsável,
que deverá:
0
formalizar o pedido de participação no MRE, junto
à ANEEL, fornecendo as seguintes informações:
Item
Informações
I
A série hidrológica de vazões médias mensais do local onde a
central hidrelétrica se localiza, abrangendo período não inferior
a 30 anos
II
O valor da Indisponibilidade Forçada (IF) e da Indisponibilidade
Programada (IP) da central hidrelétrica, em conformidade com
as fórmulas apresentadas no Art. 3º da Resolução ANEEL nº 169,
de 2001
III
O valor de rendimento do conjunto turbina-gerador, da queda
bruta média e das perdas hidráulicas

0

formalizar o pedido de adesão ao MAE, junto à
Administradora dos Serviços do MAE – ASMAE,
assumindo todos os direitos e deveres estabelecidos no Acordo de Mercado.
A energia assegurada da central será fixada por
resolução específica da ANEEL, sendo igual à média
da energia que o aproveitamento poderia gerar, levando-se em consideração a série de vazões, a produtividade média, a indisponibilidade total e a potência
instalada.
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Critérios para Uilização do Mecanismo
de Realocação de Energia – MRE por
Centrais Hidrelétricas não Despachadas
Centralizadamente

Capítulo XVII
Obrigações Intra-Setoriais

Os empreendedores em Pequenas Centrais Hidrelétricas-PCH devem cumprir obrigações intra-setoriais que são atribuídas em lei.
O art. 16 do Decreto 2.003, de 10 de setembro
de 1996, que, com base no que dispõe a Lei nº 9.074,
de 7 de julho de 1995, regulamenta a produção de
energia elétrica por Produtor Independente e por
Autoprodutor, estabelece:
“A partir da entrada em operação da central geradora de energia elétrica, o produtor independente e o
autoprodutor sujeitar-se-ão aos seguintes encargos:”
I - Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia
Elétrica – TFSEE, a ser recolhida nos prazos e
valores estabelecidos por meio de Resoluções
ou Despachos; (fixada e gerida pela ANEEL
nos termos do Decreto nº 2.410, de 28 de
novembro de 1997);
II - quotas mensais da “Conta de Consumo de
Combustíveis – CCC”, subconta Sul/Sudeste/
Centro-Oeste ou subconta Norte/Nordeste
(estas de acordo com a sua forma de operação), conforme a seguir:
a) incidente sobre a parcela de energia consumida (no caso de autoprodutor) que
opere na modalidade integrada no sistema
em que estiver conectado;
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b) incidente sobre as parcelas de energia
consumida ou comercializada com consumidor final, nos termos do inciso II [consumidores de energia elétrica nas condições
estabelecidas nos artigos 15 (contratos
anteriores à Lei com potência acima de
10.000, que optarem por contratar fornecimento de energia por ele produzida) e 16
(escolha livre de seus consumidores com
consumo igual ou superior a 3.000 kW) da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995];
III - quotas mensais da “Conta de Consumo de
Combustíveis – CCC” subconta Sistemas Isolados, incidentes sobre as parcelas de energia comercializada com consumidor final
por produtor independente, nos termos dos
incisos II, consumidores de energia elétrica
nas condições estabelecidas nos artigos 15,
contratos anteriores à Lei com potência acima
de 10.000, que optarem por contratar fornecimento de energia por ele produzida, e 16,
escolha livre de seus consumidores com consumo igual ou superior a 3.000 kW, da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995; IV, conjunto de
consumidores de energia elétrica, independentemente de tensão e carga, nas condições
previamente ajustadas com o concessionário
local de distribuição; e V, qualquer consumidor
que demonstre ao Poder Concedente não ter
o concessionário local lhe assegurado o fornecimento no prazo de até 180 dias, contado da
respectiva solicitação;
IV - encargos de uso dos sistemas de transmissão
e de distribuição de energia elétrica, quando
devidos, celebrando, em conformidade com
a regulamentação específica, os contratos de
uso e de conexões requeridos;
V - efetivar todas as aquisições, desapropriações
ou instituir servidões administrativas referentes aos terrenos e benfeitorias necessárias às
obras a serem realizadas na PCH e dos projetos ambientais, inclusive reassentamento
da população atingida, se houver, assumindo
os custos correspondentes, devendo efetuar,
também, as indenizações devidas por danos
decorrentes das obras e serviços, causados a
terceiros.
Além desses encargos específicos, as PCH têm
obrigações de natureza fiscal (Cofins, ISS, ICMS, se for
o caso), trabalhista (encargos sociais) e previdenciária
(INSS, FGTS, etc.), que têm regulamentos próprios.
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Capítulo XVIII
Fiscalização

A fiscalização dos serviços de geração, transmissão
e distribuição de energia elétrica foi instituída pelo
Código de Águas, na edição do Decreto nº 24.643,
de 10 de julho de 1934, cuja competência foi atribuída ao Serviço de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Com a edição do Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, as atividades de fiscalização dos serviços de eletricidade foram regulamentadas. Desde
então, esse decreto é a principal base da fiscalização
dos serviços de geração de energia elétrica, estando,
ainda hoje, após profundas mudanças regulamentares no Setor Elétrico, com suas disposições bem consistentes e compatíveis com o momento atual.
Esse decreto, em seu artigo 15, já dispunha sobre a
abrangência dos serviços da fiscalização, tendo como
foco os seguintes pontos:
I.
A execução dos projetos de obras e instalações:
0
verificar se as obras foram executadas de
acordo com os projetos aprovados;
0
permitir ou determinar modificações nos projetos;
0
autorizar o início da exploração.
II. A exploração dos serviços, objetivando garantir:
0
a utilização apropriada das instalações;
0
a observância dos regulamentos, das instruções e normas técnicas relativas à exploração
do serviço, operação e conservação dos bens
e instalações;
0
a segurança e salubridade públicas.
III. A utilização da energia.
Embora regulamentada desde 1957, a fiscalização
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técnica dos serviços de geração só foi efetivada com
a instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
constituída pelo Decreto nº 2.335, de 06 de outubro
de 1997, que, dentre outras, criou a Superintendência
de Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG.
A Superintendência é responsável pela fiscalização do cumprimento, pelos agentes de geração, de
suas obrigações legais e contratuais. Sua atuação tem
início com a publicação da Resolução de autorização
ou a assinatura do Contrato de Concessão, ou seja,
suas atividades englobam a construção e operação
de usinas geradoras de energia elétrica.
Os atos autorizativos contêm marcos a serem
cumpridos pelo empreendedor, oriundos dos cronogramas aprovados, que são partes integrantes deles,
e estes marcos constituem-se na principal referência
para a ação de fiscalização, que tem por diretriz o estabelecido no artigo 16, Anexo I, do Decreto nº 2.335,
de 6 de outubro de 1997, a saber:
“A ação fiscalizadora visará, primordialmente, à
educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica, à prevenção de condutas violadoras da
lei e dos contratos e à descentralização de atividades
complementares aos Estados, com os propósitos de:
I - instruir os agentes e consumidores quanto ao
cumprimento de suas obrigações contratuais
e regulamentares;
II - fazer cumprir os contratos, as normas e os
regulamentos da exploração dos serviços e
instalações de energia elétrica;
III - garantir o atendimento aos padrões de qualidade, custo, prazo e segurança compatíveis
com as necessidades regionais e específicas
de cada categoria de agente envolvido;
IV - garantir o atendimento aos requisitos de
quantidade, adequação e finalidade dos serviços e instalações de energia elétrica;
V - subsidiar, com informações e dados necessários, a ação regulatória, visando à modernização do ambiente institucional de atuação da
ANEEL.
§1º A ANEEL criará mecanismos de credenciamento e descredenciamento de técnicos e
empresas especializadas, bem como de consultores independentes e auditores externos,
para obter, analisar e atestar informações ou
dados necessários às atividades de fiscalização e controle dos serviços e instalações de
energia elétrica.”
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As principais ações da Fiscalização dos Serviços de
Geração visam:
0
garantir o suprimento de energia elétrica, melhorando a qualidade e confiabilidade dos serviços de geração;
0
assegurar a correta exploração dos potenciais
hidráulicos concedidos e autorizados;
0
Garantir o cumprimento da legislação em vigor.
A Fiscalização de Adequação tem como objetivo
o cadastramento e regularização de usinas geradoras.
Para esta fiscalização são verificados os seguintes
itens:
a) potência instalada (de acordo com o Ato Autorizativo);
b) existência de licença ambiental;
c) existência de licença de captação de águas;
d) cumprimento de normas e regulamentos setoriais;
e) cumprimento de itens pertinentes do edital
de privatização;
f ) cumprimento de contrato de concessão.
A Fiscalização de Emergência é aquela que não
está prevista no cronograma normal de trabalho e é
executada mediante solicitação específica. São, em
geral, visitas de inspeção solicitadas por outras Superintendências, com os seguintes objetivos:
a) não pagamento da taxa de fiscalização;
b) verificação de dados técnicos;
c) verificação de dados técnicos para renovação
de concessões;
d) verificação da situação da usina e dos empreendimentos em construção;
e) verificação de conflitos, etc.
A Fiscalização de Diagnóstico visa identificar
as não-conformidades, avaliar as conseqüências e
recomendar medidas corretivas a serem adotadas
nos procedimentos de operação e manutenção.
Dessa forma, procura-se garantir o bom desempenho
técnico das usinas atuando-se preventivamente no
sentido de evitar a ocorrência de falhas e mitigar a
indisponibilidade de geração.
O acompanhamento da execução das obras
de geração visa verificar a evolução das obras para
garantir o compromisso de entrada em operação
comercial nas datas previstas, conforme determinado
no ato autorizativo ou contrato de concessão.
Durante o período de construção, as obras são visitadas periodicamente. As empresas proprietárias e
responsáveis pelos empreendimentos devem enviar
mensalmente, por solicitação da Agência / ANEEL,
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um relatório de progresso que contempla os quantitativos principais realizados naquele mês, incluindo
fotografias da obra.
No acompanhamento da geração à distância
são utilizados os indicadores do ONS nas usinas integradas ao Sistema e/ou indicadores estabelecidos
pela ANEEL para:
a) identificar desativações não autorizadas;
b) identificar repotenciações não autorizadas;
c) levantar problemas pontuais para uma fiscalização específica; e
d) comprovar a real energia gerada para diversos
fins.
Após a identificação, inicia-se o processo de fiscalização específica da usina.
O acompanhamento da condição de conservação e segurança visa a observação das condições de
funcionamento da usina, bem como a conservação
dos bens e instalações.
Poderão ser exigidos relatórios técnicos e/ou laudos que atestem as condições de conservação e de
segurança, conforme determinado no contrato de
concessão
Independentemente do porte da usina a ser instalada, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços
de Geração exige o fiel cumprimento da legislação e
das obrigações do agente, incluindo o licenciamento
ambiental e a licença de captação de água.
É fundamental a entrada em operação da usina
autorizada ou concedida no prazo estabelecido,
pois, uma vez autorizada, a sua potência é contabilizada na simulação do sistema e pode significar
postergação ou inviabilização de outras obras de
geração e, também, a necessidade de obras de reforços no sistema de transmissão. Por essa razão,
as empresas devem cumprir seus cronogramas de
implantação, pois serão questionadas, notificadas e
mesmo punidas pelo descumprimento dos marcos
por elas estabelecidos.
Ressalta-se a necessidade do conhecimento da
legislação, por parte do agente gerador, nos itens
referentes à fiscalização técnica dos serviços de
geração. Nesse aspecto destacam-se o Decreto nº
41.019, de 26 de fevereiro de 1957, a Lei nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, o Decreto nº 2.003, de 10
de setembro de 1996, o Decreto nº 2.335, de 6 de
outubro de 1997 e a Resolução ANEEL nº 318, de 06
de outubro de 1998.
Ver Anexo III – Fluxo geral de Procedimentos de
Autorização e Fiscalização de PCH.
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Capítulo XIX
Transferência, Ampliação e
Desativação de CGH e PCH

As ampliações, modificações ou recapacitações
das CGHs ou PCHs deverão obedecer aos procedimentos legais específicos e às normas da ANEEL e,
desde que autorizadas e aprovadas, incorporar-se-ão
à respectiva concessão, autorização ou registro.
Para proceder a qualquer ampliação, modificação
ou recapacitação, os estudos devem seguir as normas
técnicas aplicáveis e serem submetidos à ANEEL para
aprovação, previamente à construção, mediante apresentação dos seguintes documentos:
0
requerimento de autorização para ampliação,
modificação ou recapacitação, assinado pelo
representante legal da Empresa.
0
projeto, quando couber, com planta em detalhe
indicando as alterações solicitadas.
Quando o acréscimo de capacidade de geração
elevar a potência instalada final a mais de 1.000 kW,
o empreendimento registrado não mais fará jus ao
enquadramento como CGH, devendo atender ao
disposto nos regulamentos específicos aos quais se
enquadrar a nova potência solicitada.
Quando o acréscimo de capacidade de geração
elevar a potência instalada final a mais de 30.000 kW,
o autorizado não mais fará jus ao enquadramento
como PCH, devendo atender ao disposto nos regu-
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lamentos específicos aos quais se enquadrar a nova
potência solicitada.
As transferências de titularidade de CGH ou PCH
deverão ser previamente solicitadas a ANEEL, mediante apresentação dos seguintes documentos:
0
requerimento de autorização para transferência
de titularidade, assinado pelo representante legal da Empresa Registrada ou Autorizada e pela
nova Empresa.
0
apresentação da documentação de qualificação
do novo interessado, considerando o estabelecido nos procedimentos de outorga de autorização ou registro.
Os bens e instalações utilizados na produção de
energia elétrica a partir do aproveitamento de potencial hidráulico e as linhas de transmissão de interesse
restrito a geração, desde o início da operação da
usina, não poderão ser removidos ou alienados sem
prévia e expressa autorização do órgão regulador e
fiscalizador do poder concedente.
Ao final do prazo da autorização, não havendo
prorrogação, os bens e instalações vinculados à
produção de energia elétrica passarão a integrar o
patrimônio da União, mediante indenização dos investimentos realizados, desde que previamente autorizados e ainda não amortizados, conforme apurado
por auditoria da ANEEL.
Caso autorizada a desativação da central geradora, poderá ser exigido o restabelecimento, por conta
do empreendedor, do livre escoamento das águas
do curso d’água.
A manutenção de estruturas remanescentes, que
impliquem, dentre outras, a operação e segurança
destas estruturas, que possam causar danos a terceiros, será de responsabilidade do proprietário das
terras que foram destinadas ao empreendimento. A
alienação dessas terras implicará a transferência de
responsabilidade ao novo proprietário, a qual deverá
estar explicitada em cláusula específica no documento de alienação.

105

Transferência, Ampliação e Desativação de CGH e PCH

Ampliações, Transferências e
Desativações de CGHs e PCHs

Anexo I – Legislação

Leis
Conteúdo
Lei nº 3.824, de 23 de novembro de 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 9.605, 12 de fevereiro de 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legenda utilizada nos documentos disponíveis
– Asterisco (*) - Houve modificação
– Texto em verde - Sinalização dos dispositivos revogados
– Texto em violeta - Sinalização dos dispositivos anulados
– Texto em azul - Sinalização dos dispositivos alterados e prorrogados
– Texto em preto - Redação original ( sem modificações)
– Texto em amarelo escuro - Redação dos dispositivos incluídos e acrescentados
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214
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Lei nº 3.824, de 23 de novembro de 1960
Torna obrigatória a destoca e conseqüente limpeza das bacias hidráulicas dos açudes, represas ou lagos artificiais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º

Art 2º
Art 3º

É obrigatória a destoca e conseqüente limpeza das bacias hidráulicas, dos açudes, represas ou lagos
artificiais, construídos pela União pelos Estados, pelos Municípios ou por empresas particulares que
gozem de concessões ou de quaisquer favores concedidos pelo Poder Público.
Parágrafo Único. Os proprietários rurais estarão igualmente obrigados a proceder a estas operações
quando os seus açudes, represas ou lagos forem construídos com auxílio financeiro ou em regime de
cooperação com o Poder Público.
Serão reservadas áreas com a vegetação que, a critério dos técnicos, for considerada necessária à
proteção da ictiofauna e das reservas indispensáveis à garantia da piscicultura.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de novembro de 1960; 139º da Independência e 72º da República.
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Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965
Institui o novo Código Florestal.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
Art. 1°

Anexo I - Lei nº 4.771

Art. 2°

Art. 3º
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As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta
Lei estabelecem. Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na
utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade (art. 302, XI b , do
Código de Processo Civil).
(*) Incluídos os parágs 1º e 2º inciso I alíneas “a”,“b” e “c”, incisos II, III, IV alíneas “a”,“b” e “c”, inciso V alíneas
“a”,“b” e “c” e inciso VI no art. 1º, pela MPV 2.166-67 de 24.08.2001, D.O de 25.08.2001, seção 1, p. 1.
Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas:
(*) Incluída a alínea “i” no art. 2º, pela LEI 6.535 de 15.06.1978, D.O de 16.06.1978, seção 1, p. 8.999.
(*) Incluído o ítem 4 na alínea “a” do art. 2º, pela LEI 7.511 de 07.07.1986, D.O de 08.07.1986, seção 1, p.
10.049.
(*) Incluído o ítem 5 na alínea “a” e o Parágrafo único no art. 2º, pela LEI 7.803 de 18.07.1989, D.O de
20.07.1989, seção 1, p. 12.025.
a)
ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d’água, em faixa marginal cuja largura mínima
será:
1de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura:
2igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros de
distancia entre as margens;
3de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos)
metros.
b)
ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;
c)
nas nascentes, mesmo nos chamados “olhos d’água”, seja qual for a sua situação topográfica;
d)
no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e)
nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de
maior declive;
f)
nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g)
nas bordas dos taboleiros ou chapadas;
h)
em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos naturais ou artificiais, as
florestas nativas e as vegetações campestres.
Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a)
a atenuar a erosão das terras;
b)
a fixar as dunas;
c)
a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d)
a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e)
a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f)
a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g)
a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h)
a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, planos,
atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.
§ 2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g ) pelo só efeito desta Lei.
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Art. 5°

Art. 6º

Art. 7°
Art. 8°

Art. 9º
Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.
Art. 14.

(*) Incluído o art. 3º-A, pela MPV 2.166-67 de 24.08.2001, D.O de 25.08.2001, seção 1, p. 1.
Consideram-se de interesse público:
(*) Incluídos os parágs 1º,2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º no art. 4º, pela MPV 2.166-67 de 24.08.2001, D.O de
25.08.2001, seção 1, p. 1.
a)
a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando à adequada conservação
e propagação da vegetação florestal;
b)
as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação florestal;
c)
a difusão e a adoção de métodos tecnológicos que visem a aumentar economicamente a vida
útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de manipulação e transformação.
O Poder Público criará:
a)
Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das
belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos;
b)
Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, técnicos ou sociais, inclusive
reservando áreas ainda não florestadas e destinadas a atingir aquele fim.
Parágrafo único. Fica proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais.
O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá gravá-la com perpetuidade,
desde que verificada a existência de interesse público pela autoridade florestal. O vínculo constará
de termo assinado perante a autoridade florestal e será averbado à margem da inscrição no Registro
Público.
Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do Poder Público, por motivo de
sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes.
Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonização e de reforma agrária, não
devem ser incluídas as áreas florestadas de preservação permanente de que trata esta Lei, nem as
florestas necessárias ao abastecimento local ou nacional de madeiras e outros produtos florestais.
As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com outras, sujeitas a regime especial, ficam subordinadas às disposições que vigorarem para estas.
Não é permitida a derrubada de florestas, situadas em áreas de inclinação entre 25 a 45 graus, só
sendo nelas tolerada a extração de toros, quando em regime de utilização racional, que vise a rendimentos permanentes.
O emprego de produtos florestais ou hulha como combustível obriga o uso de dispositivo, que impeça difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incêndios, nas florestas e demais formas de vegetação
marginal.
Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação permanente, é livre a extração de lenha e
demais produtos florestais ou a fabricação de carvão. Nas demais florestas dependerá de norma estabelecida em ato do Poder Federal ou Estadual, em obediência a prescrições ditadas pela técnica e às
peculiaridades locais.
O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de licença da autoridade competente.
Além dos preceitos gerais a que está sujeita a utilização das florestas, o Poder Público Federal ou Estadual poderá:
a)
prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais;
b)
proibir ou limitar o corte das espécies vegetais consideradas em via de extinção, delimitando
as áreas compreendidas no ato, fazendo depender, nessas áreas, de licença prévia o corte de
outras espécies;
c)
ampliar o registro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à extração, indústria e comércio de produtos ou subprodutos florestais.
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Art. 4°
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Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos
por ato do Poder Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano.
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas
as seguintes restrições:
(*) Incluídos os parágs. 1º, 2º e 3º no art. 16, pela LEI 7.803 de 18.07.1989, D.O de 20.07.1989, seção 1,
p. 12.025.
(*) Incluídos os incisos I, II, III e IV, parágs 4º incisos I, II, III, IV e V, 5º incisos I e II, 6º incisos I, II e III, 7º, 8º,
9º, 10 e 11 no art. 16, pela MPV 2.166-67 de 24.08.2001, D.O de 25.08.2001, seção 1, p. 1.
a)
nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as derrubadas de florestas
nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permitidas, desde que seja, em qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente;
b)
nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e previamente delimitadas pela
autoridade competente, ficam proibidas as derrubadas de florestas primitivas, quando feitas
para ocupação do solo com cultura e pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenas a extração
de árvores para produção de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas a formas de desbravamento, as derrubadas de florestas primitivas, nos trabalhos de instalação de novas propriedades agrícolas, só serão toleradas até o máximo de 50% da área da propriedade;
c)
na região Sul as áreas atualmente revestidas de formações florestais em que ocorre o pinheiro
brasileiro, “Araucaria angustifolia” (Bert - O. Ktze), não poderão ser desflorestadas de forma a
provocar a eliminação permanente das florestas, tolerando-se, somente a exploração racional
destas, observadas as prescrições ditadas pela técnica, com a garantia de permanência dos
maciços em boas condições de desenvolvimento e produção;
d)
nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Estados do Maranhão e Piauí, o corte
de árvores e a exploração de florestas só será permitida com observância de normas técnicas
a serem estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 15. Parágrafo único. Nas propriedades rurais, compreendidas na alínea a deste artigo, com área entre vinte (20) a cinqüenta
(50) hectares computar-se-ão, para efeito de fixação do limite percentual, além da cobertura
florestal de qualquer natureza, os maciços de porte arbóreo, sejam frutícolas, ornamentais ou
industriais.
Art. 17. Nos loteamentos de propriedades rurais, a área destinada a completar o limite percentual fixado na
letra a do artigo antecedente, poderá ser agrupada numa só porção em condomínio entre os adquirentes.
Art. 18. Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o reflorestamento de
preservação permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-lo sem desapropriá-las, se não o fizer
o proprietário.
§ 1° Se tais áreas estiverem sendo utilizadas com culturas, de seu valor deverá ser indenizado o
proprietário.
§ 2º As áreas assim utilizadas pelo Poder Público Federal ficam isentas de tributação.
Art. 19. Visando a maior rendimento econômico é permitido aos proprietários de florestas heterogêneas
transformá-las em homogêneas, executando trabalho de derrubada a um só tempo ou sucessivamente, de toda a vegetação a substituir desde que assinem, antes do início dos trabalhos, perante a
autoridade competente, termo de obrigação de reposição e tratos culturais.
(*) Incluídos os parágs. 1º e 2º no art. 19, pela LEI 7.511 de 07.07.1986, D.O de 08.07.1986, seção 1, p.
10.049.
(*) Incluído o Parágrafo único no art. 19, pela LEI 7.803 de 18.07.1989, D.O de 20.07.1989, seção 1, p.
12.025.
Art. 20. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grande quantidades de matéria prima florestal serão obrigadas a manter, dentro de um raio em que a exploração e o transporte sejam julgados
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Art. 24.
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Art. 26.
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Art. 21.

econômicos, um serviço organizado, que assegure o plantio de novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção sob exploração racional, seja equivalente ao consumido para o seu
abastecimento.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, além das penalidades previstas neste
Código, obriga os infratores ao pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor
comercial da matéria-prima florestal nativa consumida além da produção da qual participe.
As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base de carvão vegetal, lenha ou outra matéria
prima florestal, são obrigadas a manter florestas próprias para exploração racional ou a formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas destinadas ao seu
suprimento.
Parágrafo único. A autoridade competente fixará para cada empresa o prazo que lhe é facultado para
atender ao disposto neste artigo, dentro dos limites de 5 a 10 anos.
A União fiscalizará diretamente, pelo órgão executivo específico do Ministério da Agricultura, ou em
convênio com os Estados e Municípios, a aplicação das normas deste Código, podendo, para tanto,
criar os serviços indispensáveis.
(*) Incluído o Parágrafo único no art. 22, pela LEI 7.803 de 18.07.1989, D.O de 20.07.1989, seção 1, p.
12.025.
A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços especializados não excluem a ação da autoridade policial por iniciativa própria.
Os funcionários florestais, no exercício de suas funções, são equiparados aos agentes de segurança
pública, sendo-lhes assegurado o porte de armas.
Em caso de incêndio rural, que não se possa extinguir com os recursos ordinários, compete não só
ao funcionário florestal, como a qualquer outra autoridade pública, requisitar os meios materiais e
convocar os homens em condições de prestar auxílio.
Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um ano de prisão simples ou multa de
uma a cem vezes o salário-mínimo mensal, do lugar e da data da infração ou ambas as penas cumulativamente:
(*) Incluída a alínea “q” no art. 26, pela LEI 5.870 de 26.03.1973, D.O de 28.03.1973, seção 1, p. 3.081.
a)
destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com infringência das normas estabelecidas ou previstas nesta Lei;
b)
cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente;
c)
penetrar em floresta de preservação permanente conduzindo armas, substâncias ou instrumentos próprios para caça proibida ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais,
sem estar munido de licença da autoridade competente;
d)
causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, bem como às Reservas Biológicas;
e)
fazer fogo, por qualquer modo, em florestas e demais formas de vegetação, sem tomar as precauções adequadas;
f)
fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e
demais formas de vegetação;
g)
impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação;
h)
receber madeira, lenha, carvão e outros produtos procedentes de florestas, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente e sem munir-se da via que
deverá acompanhar o produto, até final beneficiamento;
i)
transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão e outros produtos procedentes de florestas,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente;
j)
deixar de restituir à autoridade, licenças extintas pelo decurso do prazo ou pela entrega ao
consumidor dos produtos procedentes de florestas;

l)

Art. 27.

Art. 28.
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Art. 29.

Art. 30.
Art. 31.

Art. 32.

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Art. 36.
Art. 37.
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empregar, como combustível, produtos florestais ou hulha, sem uso de dispositivo que impeça
a difusão de fagulhas, suscetíveis de provocar incêndios nas florestas;
m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias para que o animal de sua propriedade não
penetre em florestas sujeitas a regime especial;
n)
matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia ou árvore imune de corte;
o)
extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer outra espécie de minerais;
p)
(Vetado).
É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação.
Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em práticas
agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevendo as
áreas e estabelecendo normas de precaução.
Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os dispositivos sobre contravenções e crimes previstos no Código Penal e nas demais leis, com as penalidades neles cominadas.
As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles:
a)
diretos;
b)
arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores, diretores, promitentes compradores ou proprietários das áreas florestais, desde que praticadas por prepostos ou subordinados e no interesse dos preponentes ou dos superiores hierárquicos;
c)
autoridades que se omitirem ou facilitarem, por consentimento legal, na prática do ato.
Aplicam-se às contravenções previstas neste Código as regras gerais do Código Penal e da Lei de
Contravenções Penais, sempre que a presente Lei não disponha de modo diverso.
São circunstâncias que agravam a pena, além das previstas no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais:
a)
cometer a infração no período de queda das sementes ou de formação das vegetações prejudicadas, durante a noite, em domingos ou dias feriados, em épocas de seca ou inundações;
b)
cometer a infração contra a floresta de preservação permanente ou material dela provindo.
A ação penal independe de queixa, mesmo em se tratando de lesão em propriedade privada, quando
os bens atingidos são florestas e demais formas de vegetação, instrumentos de trabalho, documentos
e atos relacionados com a proteção florestal disciplinada nesta Lei.
São autoridades competentes para instaurar, presidir e proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de
prisão em flagrante e intentar a ação penal, nos casos de crimes ou contravenções, previstos nesta Lei,
ou em outras leis e que tenham por objeto florestas e demais formas de vegetação, instrumentos de
trabalho, documentos e produtos procedentes das mesmas:
a)
as indicadas no Código de Processo Penal;
b)
os funcionários da repartição florestal e de autarquias, com atribuições correlatas, designados
para a atividade de fiscalização.
Parágrafo único. Em caso de ações penais simultâneas, pelo mesmo fato, iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os processos na jurisdição em que se firmou a competência.
As autoridades referidas no item b do artigo anterior, ratificada a denúncia pelo Ministério Público, terão ainda competência igual à deste, na qualidade de assistente, perante a Justiça comum, nos feitos
de que trata esta Lei.
A autoridade apreenderá os produtos e os instrumentos utilizados na infração e, se não puderem
acompanhar o inquérito, por seu volume e natureza, serão entregues ao depositário público local, se
houver e, na sua falta, ao que for nomeado pelo Juiz, para ulterior devolução ao prejudicado. Se pertencerem ao agente ativo da infração, serão vendidos em hasta pública.
O processo das contravenções obedecerá ao rito sumário da Lei n. 1.508 de l9 de dezembro de 1951,
no que couber.
Não serão transcritos ou averbados no Registro Geral de Imóveis os atos de transmissão “inter-vivos”
ou “causa mortis”, bem como a constituição de ônus reais, sôbre imóveis da zona rural, sem a apreGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Art. 39.

Art. 40.
Art. 41.

Art 42.

Art. 43.

Art. 44.

Art. 45.

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

117

Anexo I - Lei nº 4.771

Art. 38.

sentação de certidão negativa de dívidas referentes a multas previstas nesta Lei ou nas leis estaduais
supletivas, por decisão transitada em julgado.
(*) Incluído o art. 37-A parágs. 1º, 2º e 3º incisos I e II, parágs. 4º, 5º e 6º, pela MPV 2.166-67 de 24.08.2001,
D.O de 25.08.2001, seção 1, p. 1.
As florestas plantadas ou naturais são declaradas imunes a qualquer tributação e não podem determinar, para efeito tributário, aumento do valor das terras em que se encontram.
§ 1° Não se considerará renda tributável o valor de produtos florestais obtidos em florestas plantadas, por quem as houver formado.
§ 2º As importâncias empregadas em florestamento e reflorestamento serão deduzidas integralmente do imposto de renda e das taxas específicas ligadas ao reflorestamento.
Ficam isentas do imposto territorial rural as áreas com florestas sob regime de preservação permanente e as áreas com florestas plantadas para fins de exploração madeireira.
Parágrafo único. Se a floresta for nativa, a isenção não ultrapassará de 50% (cinqüenta por cento) do
valor do imposto, que incidir sobre a área tributável.
(Vetado).
Os estabelecimentos oficiais de crédito concederão prioridades aos projetos de florestamento, reflorestamento ou aquisição de equipamentos mecânicos necessários aos serviços, obedecidas as
escalas anteriormente fixadas em lei.
Parágrafo único. Ao Conselho Monetário Nacional, dentro de suas atribuições legais, como órgão disciplinador do crédito e das operações creditícias em todas suas modalidades e formas, cabe estabelecer as normas para os financiamentos florestais, com juros e prazos compatíveis, relacionados com os
planos de florestamento e reflorestamento aprovados pelo Conselho Florestal Federal.
Dois anos depois da promulgação desta Lei, nenhuma autoridade poderá permitir a adoção de livros
escolares de leitura que não contenham textos de educação florestal, previamente aprovados pelo
Conselho Federal de Educação, ouvido o órgão florestal competente.
§ 1° As estações de rádio e televisão incluirão, obrigatoriamente, em suas programações, textos e
dispositivos de interêsse florestal, aprovados pelo órgão competente no limite mínimo de cinco (5) minutos semanais, distribuídos ou não em diferentes dias.
§ 2° Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente assinalados os Parques e Florestas Públicas.
§ 3º A União e os Estados promoverão a criação e o desenvolvimento de escolas para o ensino florestal, em seus diferentes níveis.
Fica instituída a Semana Florestal, em datas fixadas para as diversas regiões do País, do Decreto Federal. Será a mesma comemorada, obrigatoriamente, nas escolas e estabelecimentos públicos ou subvencionados, através de programas objetivos em que se ressalte o valor das florestas, face aos seus
produtos e utilidades, bem como sobre a forma correta de conduzí-las e perpetuá-las.
Parágrafo único. Para a Semana Florestal serão programadas reuniões, conferências, jornadas de
reflorestamento e outras solenidades e festividades com o objetivo de identificar as florestas como
recurso natural renovável, de elevado valor social e econômico.
Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste enquanto não for estabelecido o decreto de
que trata o artigo 15, a exploração a corte razo só é permissível desde que permaneça com cobertura
arbórea, pelo menos 50% da área de cada propriedade.
(*) Incluído o Parágrafo único no art. 44, pela LEI 7.803 de 18.07.1989, D.O de 20.07.1989, seção 1, p.
12.025.
(*) Incluídos os incisos I, II e III, parágs 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º no art. 44, pela MPV 2.166-67 de 24.08.2001,
D.O de 25.08.2001, seção 1, p. 1.
(*) Incluídos os arts. 44-A parágs. 1º e 2º, art. 44-B Parágrafo único e art. 44-C, pela MPV 2.166-67 de
24.08.2001, D.O de 25.08.2001, seção 1, p. 1.
O Poder Executivo promoverá, no prazo de 180 dias, a revisão de todos os contratos, convênios, acordos e concessões relacionados com a exploração florestal em geral, a fim de ajustá-las às normas
adotadas por esta Lei.

(*) Incluídos dois artigos, numerados como arts. 45 e 46, renumerando-se os atuais arts. 45, 46, 47 e 48
para 47, 48, 49 e 50, respectivamente
Art. 46. Fica mantido o Conselho Florestal Federal, com sede em Brasília, como órgão consultivo e normativo
da política florestal brasileira.
Parágrafo único. A composição e atribuições do Conselho Florestal Federal, integrado, no máximo, por
12 (doze) membros, serão estabelecidas por decreto do Poder Executivo.
Art. 47 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que for julgado necessário à sua execução.
Art. 48. Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação, revogados o Decreto
n. 23.793, de 23 de janeiro de 1934 (Código Florestal) e demais disposições em contrário.
H. Castello Branco Presidente da República
Publicado no D.O de 16.09.1965, seção 1, p. 9.529.
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Este texto não substitui o publicado no D.O de 16.09.1965.
(*) Revogado o art. 38 e seus parágs. 1º e 2º, pela LEI 5.106 de 02.09.1966, D.O de 05.09.1966, seção 1, p.10.204.
(*) Revogado o art. 39, pela LEI 5.868 de 12.12.1972, D.O de 14.12.1972, seção 1, p. 11.197.
(*) Incluída a alínea “q” no art. 26, pela LEI 5.870 de 26.03.1973, D.O de 28.03.1973, seção 1, p. 3.081.
Art. 26
“q) transformar madeiras de lei em carvão, inclusive para qualquer efeito industrial sem licença da
autoridade competente.”
(*) Incluída a alínea “i” no art. 2º, pela LEI 6.535 de 15.06.1978, D.O de 16.06.1978, seção 1, p. 8.999.
Art. 2º
“ i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.”
(*) Alterados os ítens 1, 2 e 3 da alínea “a” do art. 2º e o art. 19,pela LEI 7.511 de 07.07.1986, D.O de
08.07.1986, seção 1, p. 10.049.
(*) Incluído o ítem 4 na alínea “a” do art. 2º; os parágs. 1º e 2º no art. 19, pela LEI 7.511 de 07.07.1986,
D.O de 08.07.1986, seção 1, p. 10.049.
Art. 2º
a)
“4.
de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que possuam entre 100 (cem) e 200
(duzentos) metros de largura; igual à distância entre as margens para os cursos d’água com
largura superior a 200 (duzentos) metros;
..................................”
Art. 19
“1º É permitida ao proprietário a reposição com espécies exóticas nas florestas já implantadas com
estas espécies.
2º
Na reposição com espécies regionais, o proprietário fica obrigado a comprovar o plantio das
árvores, assim como os tratos culturais necessários a sua sobrevivência e desenvolvimento.”
(*) Regulamentado o art. 21, pelo DEC 97.628 de 10.04.1989, D.O de 12.04.1989, seção 1, p. 5.515
(*) Regulamentado o art. 27, pelo DEC 97.635 de 10.04.1989, D.O de 12.04.1989, seção 1, p. 5.518.
(*) Regulamentado o art. 2º e as alíneas “b” e “c”, pelo DEC 97.718 de 05.05.1989, D.O de 08.05.1989,
seção 1, p. 6.987.
(*) Alterada a alínea “a” ítens 1, 2, 3, e 4, alíneas “c”,“g” e “h” do art. 2º e os arts. 19, 22, 45e 46, pela LEI 7.803
de 18.07.1989, D.O de 20.07.1989, seção 1, p. 12.025.
(*) Incluído o ítem 5 na alínea “a” e o Parágrafo único no art. 2º; os parágs. 1º, 2º e 3º no art. 16; o Parágrafo único no art. 19; o Parágrafo único no art. 22; o Parágrafo único no art. 44; Incluídos dois artigos,
numerados como arts. 45 e 46, renumerando-se os atuais arts. 45, 46, 47 e 48 para 47, 48, 49 e 50, respectivamente, pela LEI 7.803 de 18.07.1989, D.O de 20.07.1989, seção 1, p. 12.025.
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Art. 2º
a)
“5)

de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;” “Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas
nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.”

Art. 16
“§ 1º Nas propriedades rurais, compreendidas na alínea a deste artigo, com área entre 20 (vinte) a
50 (cinqüenta) hectares, computar-se-ão, para efeito de fixação do limite percentual, além da
cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços de porte arbóreo, sejam frutíferos, ornamentais ou industriais.
§ 2º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.
§ 3º Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20% (vinte por cento) para todos os efeitos
legais.”
“Parágrafo único. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a
utilização de espécies nativas.”
Art. 22
“Parágrafo único. Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único do art. 2º. desta Lei, a fiscalização é da competência dos municípios, atuando a União supletivamente.”
Art. 44
“Parágrafo único. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento), de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.”
“Art. 45. Ficam obrigados ao registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de moto-serras,
bem como aqueles que adquirirem este equipamento.
§ 1º A licença para o porte e uso de moto-serras será renovada a cada 2 (dois) anos perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
§ 2º Os fabricantes de moto-serras ficam obrigados, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei, a imprimir, em local visível deste equipamento, numeração cuja seqüência será
encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA e constará das correspondentes notas fiscais.
§ 3º A comercialização ou utilização de moto-serras sem a licença a que se refere este artigo constitui crime contra o meio ambiente, sujeito à pena de detenção de 1 (um) a 3(três) meses e multa
de 1(um) a 10 (dez) salários mínimos de referência e a apreensão da moto-serra, sem prejuízo
da responsabilidade pela reparação dos danos causados.”
“Art. 46. No caso de florestas plantadas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA zelará para que seja preservada, em cada município, área destinada à produção de
alimentos básicos e pastagens, visando ao abastecimento local.”
(*) Alterado o Parágrafo único do art. 5º, pela LEI 7.875 de 13.11.1989, D.O de 14.11.1989, seção 1, p.
20.641.
(*) Regulamentado o art. 6º, pelo DEC 98.914 de 31.01.1990, D.O de 02.02.1990, seção 1, p. 2.313. (*)
Regulamentados os arts. 15, 19, 20 e 21 pelo DEC 1.282 de 19.10.1994, D.O de 09.11.1994, seção 1, p.
16.803.
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Art. 19

(*) Regulamentado o Parágrafo único do art. 27, pelo DEC 2.661 de 08.07.1998, D.O de 09.07.1998,
seção 1, p. 1.
(*) Revogados os arts. 5º e 6º, pela LEI 9.985 de 18.07.2000, D.O de 19.07.2000, seção 1, p. 1.
(*) Alterado o art. 4º, alínea “b” do art. 14, art. 16 parágs. 1º, 2º e 3º e art. 44, pela MPV 2.166-67 de
24.08.2001, D.O de 25.08.2001, seção 1, p. 1.
(*) Incluídos os parágs 1º e 2º inciso I alíneas “a”,“b” e “c”, incisos II, III, IV alíneas “a”,“b” e “c”, inciso V alíneas
“a”,“b” e “c” e inciso VI no art. 1º; os parágs 1º,2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º no art. 4º, os incisos I, II, III e IV, parágs
4º incisos I, II, III, IV e V, 5º incisos I e II, 6º incisos I, II e III, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 no art. 16; os incisos I, II e III,
parágs 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º no art. 44; os arts. 3º-A, 37-A parágs. 1º, 2º e 3º incisos I e II, parágs. 4º, 5º e 6º,
art. 44-A parágs. 1º e 2º, art. 44-B Parágrafo único e art. 44-C, pela MPV 2.166-67 de 24.08.2001, D.O de
25.08.2001, seção 1, p. 1.
Art. 1º
As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração das
florestas e demais formas de vegetação são consideradas uso nocivo da propriedade, aplicando-se, para o caso, o procedimento sumário previsto no art. 275, inciso lI, do Código de Processo
Civil.
§ 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por:
Ipequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de
terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do extrativismo, cuja área não supere:
a) cento e cinqüenta hectares se localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões situadas ao norte do paralelo 13º
S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44º W, do Estado do
Maranhão ou no Pantanal mato-grossense ou sul-mato-grossense;
b) cinqüenta hectares, se localizada no polígono das secas ou a leste do Meridiano de
44º W, do Estado do Maranhão; e
c) trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País;
II área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada
a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
IV - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte,
saneamento e energia; e
c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA;
V - interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais
como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de
invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA;
b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área; e
c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA;
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VI -

Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato
Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, dos Estados de Tocantins e Goiás,
e ao oeste do meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão.”

“§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental
estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de
meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.
§ 2º A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do
órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.
§ 3º O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de preservação permanente.
§ 4º O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor.
§ 5º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, de que tratam, respectivamente, as alíneas “c” e “f” do art. 2º deste Código, somente poderá ser autorizada
em caso de utilidade pública.
§ 6º Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu entorno, cujos parâmetros e
regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA.
§ 7º É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para obtenção
de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a
longo prazo da vegetação nativa.”
Art. 16
“I II -

III IV § 1º
§ 2º

§ 3º

§ 4º

oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia
Legal;
trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de
compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7º deste artigo;
vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e
vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região
do País.
O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste artigo.
A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime
de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3º deste artigo, sem prejuízo
das demais legislações específicas.
Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em pequena
propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas
ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar
ou em consórcio com espécies nativas.
A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente
ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade,
e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver:
Io plano de bacia hidrográfica;
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Art. 4º

lI III IV V§ 5º

Anexo I - Lei nº 4.771

§ 6º

§ 7º
§ 8º

§ 9º
§ 10.

§ 11.

o plano diretor municipal;
o zoneamento ecológico-econômico;
outras categorias de zoneamento ambiental; e
a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de
conservação ou outra área legalmente protegida.
O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá:
Ireduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até cinqüenta
por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
lI ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos neste
Código, em todo o território nacional.
Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à vegetação
nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal,
desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando
a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal exceder a:
Ioitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal;
II cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas “b” e “c” do inciso
I do § 2º do art.1º.
O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista no §
6º.
A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções
previstas neste Código.
A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo
possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas
básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas
disposições previstas neste Código para a propriedade rural.
Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma propriedade,
respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos.”

Art. 44
“I -

recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, de no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies nativas, de acordo com
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente;
II conduzir a regeneração natural da reserva legal; e
III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão,
desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento.
§ 1º Na recomposição de que trata o inciso I, o órgão ambiental estadual competente deve apoiar
tecnicamente a pequena propriedade ou posse rural familiar.
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§ 2º A recomposição de que trata o inciso I pode ser realizada mediante o plantio temporário de
espécies exóticas como pioneiras, visando a restauração do ecossistema original, de acordo
com critérios técnicos gerais estabelecidos pelo CONAMA.
§ 3º A regeneração de que trata o inciso II será autorizada, pelo órgão ambiental estadual competente, quando sua viabilidade for comprovada por laudo técnico, podendo ser exigido o isolamento da área.
§ 4º Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma micro-bacia hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o critério de maior proximidade
possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para compensação,
desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado, atendido, quando houver, o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, e respeitadas as demais condicionantes estabelecidas no
inciso III.
§ 5º A compensação de que trata o inciso III deste artigo, deverá ser submetida à aprovação pelo
órgão ambiental estadual competente, e pode ser implementada mediante o arrendamento
de área sob regime de servidão florestal ou reserva legal, ou aquisição de cotas de que trata o
art. 44-B.
§ 6º O proprietário rural poderá ser desonerado, pelo período de trinta anos, das obrigações previstas neste artigo, mediante a doação, ao órgão ambiental competente, de área localizada no interior de Parque Nacional ou Estadual, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva Biológica
ou Estação Ecológica pendente de regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no
inciso III deste artigo.”
“Art. 3º A. A exploração dos recursos florestais em terras indígenas somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas em regime de manejo florestal sustentável, para atender a sua subsistência,
respeitados os arts. 2º e 3º deste Código.”
“Art. 37. A. Não é permitida a conversão de florestas ou outra forma de vegetação nativa para uso alternativo
do solo na propriedade rural que possui área desmatada, quando for verificado que a referida área
encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte do solo. § 1º Entende-se por área abandonada, subutilizada ou utilizada de forma
inadequada, aquela não efetivamente utilizada, nos termos do § 3º, do art. 6º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, ou que não atenda aos índices previstos no art. 6º da referida Lei, ressalvadas as
áreas de pousio na pequena propriedade ou posse rural familiar ou de população tradicional.
§ 2º As normas e mecanismos para a comprovação da necessidade de conversão serão estabelecidos em regulamento, considerando, dentre outros dados relevantes, o desempenho da
propriedade nos últimos três anos, apurado nas declarações anuais do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
§ 3º A regulamentação de que trata o § 2º estabelecerá procedimentos simplificados:
Ipara a pequena propriedade rural; e
II para as demais propriedades que venham atingindo os parâmetros de produtividade da
região e que não tenham restrições perante os órgãos ambientais.
§ 4º Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão da vegetação que abrigue espécie
ameaçada de extinção, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que
assegurem a conservação da espécie.
§ 5º Se as medidas necessárias para a conservação da espécie impossibilitarem a adequada exploração econômica da propriedade, observar-se-á o disposto na alínea “b” do art. 14.
§ 6º É proibida, em área com cobertura florestal primária ou secundária em estágio avançado de
regeneração, a implantação de projetos de assentamento humano ou de colonização para fim
de reforma agrária, ressalvados os projetos de assentamento agro-extrativista, respeitadas as
legislações específicas.”
“Art. 44. A. O proprietário rural poderá instituir servidão florestal, mediante a qual voluntariamente renuncia,
em caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa,
localizada fora da reserva legal e da área com vegetação de preservação permanente.
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§ 1º A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de servidão florestal deve ser, no mínimo,
a mesma estabelecida para a Reserva legal.
§ 2º A servidão florestal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, após anuência do órgão ambiental estadual competente, sendo
vedada, durante o prazo de sua vigência, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade.”
“Art. 44B Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF, título representativo de vegetação nativa sob regime
de servidão florestal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais estabelecidos no art. 16 deste Código.
Parágrafo único. A regulamentação deste Código disporá sobre as características, natureza e prazo de
validade do título de que trata este artigo, assim como os mecanismos que assegurem ao seu adquirente a existência e a conservação da vegetação objeto do título.”
“Art. 44 C. O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência da Medida Provisória nº 1.736-31, de 14 de
dezembro de 1998, suprimiu, total ou parcialmente florestas ou demais formas de vegetação nativa,
situadas no interior de sua propriedade ou posse, sem as devidas autorizações exigidas por Lei, não
pode fazer uso dos benefícios previstos no inciso III do art. 44.”
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Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicação, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º

Esta Lei, com fundamento no art. 8º, item XVII, alíneas c, h e i , da Constituição Federal, estabelece a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o
Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadastro
Técnico Federal de Atividades e instrumentos de Defesa Ambiental.

Art 2º

Art 3º

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:
Iação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente
como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o
uso coletivo;
II racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção
dos recursos ambientais;
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperação de áreas degradadas;
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.
Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
Imeio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química
e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a)
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b)
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c)
afetem desfavoravelmente a biota;
d)
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e)
lançem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o
mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.
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DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Anexo I - Lei nº 6.938

Art 4º

Art 5º

A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
Ià compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do
meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
II à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio
ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios;
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso
e manejo de recursos ambientais;
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de
recursos ambientais;
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações
ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à
vida;
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.
As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no art. 2º desta Lei.
Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância
com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.
DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art 6º
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Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem
como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente -SISNAMA, assim estruturado:
IÓrgão Superior: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, com a função de assistir o
Presidente da República na formulação de diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente;
II Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, à qual
cabe promover, disciplinar e avaliar a implantação da Política Nacional do Meio Ambiente;
III - Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Federal, direta
ou indireta, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, cujas entidades estejam,
total ou parcialmente, associadas às de preservação da qualidade ambiental ou de disciplinamento do uso de recursos ambientais;
IV - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental;
V - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização
dessas atividades, nas suas respectivas áreas de jurisdição.
§ 1º Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas
supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os
que forem estabelecidos pelo CONAMA.
§ 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.
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§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os
resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.
§ 4º De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de
apoio técnico e científico às atividades da SEMA.

Art 7º

Art 8º

É criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, cuja composição, organização, competência e funcionamento serão estabelecidos, em regulamento, pelo Poder Executivo.
Parágrafo único - Integrarão, também, o CONAMA:
a)
representantes dos Governos dos Estados, indicados de acordo com o estabelecido em regulamento, podendo ser adotado um critério de delegação por regiões, com indicação alternativa
do representante comum, garantida sempre a participação de um representante dos Estados
em cujo território haja área crítica de poluição, asssim considerada por decreto federal;
b)
Presidentes das Confederações Nacionais da Indústria, da Agricultura e do Comércio, bem
como das Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, na Agricultura e no Comércio;
c)
Presidentes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e da Fundação Brasileira para a
Conservação da Natureza;
d)
dois representantes de Associações legalmente constituídas para a defesa dos recursos naturais e de combate à poluição, a serem nomeados pelo Presidente da República.
Incluir-se-ão entre as competências do CONAMA:
Iestabelecer, mediante proposta da SEMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades
efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pela
SEMA;
II determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis
conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais,
estaduais e municipais, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis ao exame da matéria;
III - decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio,
sobre as multas e outras penalidades impostas pela SEMA;
IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental; (VETADO);
V - determinar, mediante representação da SEMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de fiananciamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos
automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do
meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.
DOS INSTRUMENTOS DA POLíTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art 9º

São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
Io estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II o zoneamento ambiental;
III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
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DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

V-
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Art 10.

Art 11.

Art 12.

Art 13.

Art 14.

128

os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia,
voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias
à preservação ou correção da degradação ambiental.
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no
jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional ou local de grande circulação.
§ 2º Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o licenciamento de que trata este artigo dependerá de homologação da SEMA.
§ 3º O órgão estadual do meio ambiente e a SEMA, esta em caráter supletivo, poderão, se necessário
e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos
dentro das condições e limites estipulados no licenciamento concedido.
§ 4º Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Federal, ouvidos os Governos Estadual e Municipal
interessados, o licenciamento previsto no “ caput “ deste artigo, quando relativo a pólos petroquímicos e cloroquímicos, bem como a instalações nucleares e outras definidas em lei.
Compete à SEMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e
fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio
CONAMA.
§ 1º A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental
serão exercidos pela SEMA, em caráter supletivo da atuação do órgão estadual e municipal
competentes.
§ 2º Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades, públicas
ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos ambientais, afetados por
processos de exploração predatórios ou poluidores.
As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de
projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento das
normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA.
Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no “ caput “ deste artigo deverão fazer constar dos
projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação
ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente.
O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando:
I
ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a
degradação da qualidade ambiental;
II à fabricação de equipamentos antipoluidores;
III - a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais.
Parágrafo único. Os órgãos, entidades, e programas do Poder Público, destinados ao incentivo das
pesquisas científicas e tecnológicas, considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e
ecológica.
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados
pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
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Art 15.

Art 16.

Art 17.

Art 18.

Art 19.
Art 20.
Art 21.

à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já
tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.
II à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;
III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - à suspensão de sua atividade.
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao
meio ambiente.
§ 2º No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.
§ 3º Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.
§ 4º Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou lançamento de detritos ou óleo em
águas brasileiras, por embarcações e terminais marítimos ou fluviais, prevalecer o disposto na
Lei nº 5.357, de 17 de novembro de 1967.
É da competência exclusiva do Presidente da República, a suspensão prevista no inciso IV do artigo
anterior por prazo superior a 30 (trinta) dias.
§ 1º O Ministro de Estado do Interior, mediante proposta do Secretário do Meio Ambiente e/ou
por provocação dos governos locais, poderá suspender as atividades referidas neste artigo por
prazo não excedente a 30 (trinta) dias.
§ 2º Da decisão proferida com base no parágrafo anterior caberá recurso, com efeito suspensivo, no
prazo de 5 (cinco) dias, para o Presidente da República.
Os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão adotar medidas de emergência, visando a reduzir, nos limites necessários, ou paralisar, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias,
as atividades poluidoras.
Parágrafo único. Da decisão proferida com base neste artigo, caberá recurso, sem efeito suspensivo,
no prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministro do Interior.
É instituído, sob a administração da SEMA, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos
de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à
consultoria técnica sobre problemas ecológicos ou ambientais e à indústria ou comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras.
São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a responsabilidade da SEMA, as florestas
e as demais formas de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no art. 2º da Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal, e os pousos das aves de arribação protegidas
por convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras nações.
Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que, de qualquer modo, degradarem reservas ou estações ecológicas, bem como outras áreas declaradas como de relevante interesse ecológico, estão
sujeitas às penalidades previstas no art. 14 desta Lei.
(VETADO).
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 31 de agosto de 1981; 160º da Independência e 93º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
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Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989
Estabelece medidas para proteção das florestas existentes nas nascentes dos rios e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º
Art. 2º

Art. 3º

Anexo I - Lei nº 7.754

Art. 4º

Art. 6º
Art. 7º

São consideradas de preservação permanente, na forma da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
as florestas e demais formas de vegetação natural existentes nas nascentes dos rios.
Para os fins do disposto no artigo anterior, será constituída, nas nascentes dos rios, uma área em
forma de paralelograma, denominada Paralelograma de Cobertura Florestal, na qual são vedadas a
derrubada de árvores e qualquer forma de desmatamento.
§ 1º Na hipótese em que, antes da vigência desta Lei, tenha havido derrubada de árvores e desmatamento na área integrada no Paralelograma de Cobertura Florestal, deverá ser imediatamente
efetuado o reflorestamento, com espécies vegetais nativas da região.
§ 2º (Vetado)
As dimensões dos Paralelogramas de Cobertura Florestal serão fixadas em regulamento, levando-se
em consideração o comprimento e a largura dos rios cujas nascentes serão protegidas.
A inobservância do disposto nesta Lei acarretará, aos infratores, além da obrigatoriedade de reflorestamento da área com espécies vegetais nativas, a aplicação de multa variável de NCz$ 140,58 (cento e
quarenta cruzados novos e cinqüenta e oito centavos) a NCz$ 1.405,80 (um mil, quatrocentos e cinco
cruzados novos e oitenta centavos) com os reajustamentos anuais determinados na forma de Lei nº
6.205, de 29 de abril de 1975.
Parágrafo único. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro . Art. 5º (Vetado).
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1989; 168º da Independência e 101º da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
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Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989(*)

Art 1º

Art 2º

Art 3º

Art 4º

Art 5º

Art 6º

O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em lei, ensejará compensação financeira aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida em Lei.
A compensação pela utilização de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica, será de
6% (seis por cento) sobre o valor da energia produzida, a ser paga pelos concessionários de serviço de
energia elétrica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em cujos territórios se localizarem
instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos
respectivos reservatórios
(*) Incluído os incisos III e IV, parágs. 3º e 4º alíneas “a”,“b” e “c” no art. 2º, pela LEI 8.001 de 13.03.1990,
D.O de 14.03.1990, seção 1, p. 5166.
§ 1º (Vetado).
I(Vetado).
II (Vetado).
§ 2º (Vetado).
O valor da compensação financeira corresponderá a um fator percentual do valor da energia constante da fatura, excluídos os tributos e empréstimos compulsórios.
§ 1º A energia de hidrelétrica, de uso privativo de produtor, quando aproveitada para uso externo
de serviço público, também será gravada com a aplicação de um fator de 6% (seis por cento)
do valor da energia elétrica correspondente ao faturamento calculado nas mesmas condições
e preços do concessionário do serviço público local.
§ 2º Compete ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), fixar, mensalmente,
com base nas tarifas de suprimento vigentes, uma tarifa atualizada de referência, para efeito
de aplicação das compensações financeiras, de maneira uniforme e equalizada, sobre toda a
hidreletricidade produzida no País.
É isenta do pagamento de compensação financeira a energia elétrica:
Iproduzida pelas instalações geradoras com capacidade de nominal igual ou inferior a 10.000
KW (dez mil quilowatts);
II gerada e consumida para uso privativo de produtor (autoprodutor), no montante correspondente ao seu consumo próprio no processo de transformação industrial; quando suas instalações industriais estiverem em outro Estado da Federação, a compensação será devida ao
Estado em que se localizarem as instalações de geração hidrelétrica;
III - gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a instalação consumidora se localizar no município afetado.
Quando o aproveitamento do potencial hidráulico atingir mais de um estado ou município, a distribuição dos percentuais referidos nesta Lei será feita proporcionalmente, levando-se em consideração
as áreas inundadas e outros parâmetros de interesse público regional ou local.
Parágrafo único. O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), elaborará, anualmente, os estudos necessários à operacionalização dos critérios estabelecidos no caput deste artigo.
A compensação financeira pela exploração de recursos minerais, para fins de aproveitamento econômico, será de até 3% (três por cento) sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do
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Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Anexo I - Lei nº 7.790

produto mineral, obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua
transformação industrial.
§ 1º (Vetado).
§ 2º (Vetado).
I(Vetado)
II (Vetado)
III - (Vetado).
§ 3º (Vetado).
I(Vetado)
II (Vetado)
III - (Vetado).
Art 7º O art. 27 e seus §§ 4º e 6º da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pelas Leis nºs 3.257, de 2
de setembro de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, de xisto
betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou
selocalizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de
gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), obedecidos os seguintes critérios:
I70% (setenta por cento) aos Estados produtores;
II 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores;
III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de
embarque ou desembarque de óleo bruto e/ ou gás natural.
4º
É também devida a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental
nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por
cento) aos Estados e Distrito Federal e 0,5 (meio por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque; 1,5% (um e meio por
cento) aos Municípios produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por cento)
ao Ministério da Marinha, para tender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades
econômicas das referidas áreas e 0,5% (meio por cento) para constituir um fundo especial a ser
distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios.
6º
Os Estados, Territórios e Municípios centrais, em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres se fizer
a exploração do petróleo, xisto betuminoso ou gás, farão jus à compensação prevista no caput
deste artigo.”
Art 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da administração direta da União, até o
último dia útil do mês subseqüente ao do fato gerador, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
(*) Incluído os incisos I e II no Parágrafo único do art. 8º pela LEI 9.993 de 24.07.2000, D.O de 25.07.2000,
seção 1, p. 2.
(*) Incluído os parágs. 1º e 2º no art. 8º pela LEI 10.195 de 14.02.2001, D.O de 16.02.2001, seção 1, p. 3.
Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido no caput de ste artigo implicará correção
do débito pela variação diária do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção
monetária que venha a substituí-lo, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez
por cento) aplicável sobre o montante final apurado.
Art 9º Os Estados transferirão aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) da parcela da compensação
financeira que lhes é atribuída pelos arts. 2º, § 1º, 6º, § 3º e 7º desta Lei, mediante observância dos
mesmos critérios de distribuição de recursos estabelecidos em decorrência do disposto no art.
158, inciso IV e respectivo parágrafo único da Constituição, e dos mesmos prazos fixados para a
entrega desses recursos, contados a partir do recebimento da compensação.
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Art 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de sua
publicação.
Art 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, na redação que lhes
foi dada pela Lei nº 7.453, de 27 de dezembro de 1985 e as demais disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.
JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcanti Fialho
(*) Republicado no D.O de 18.01.1990, seção 1, p. 1.273.
Este texto não substitui o republicado no D.O de 18.01.1990.
(*) Alterado os arts. 2º e 8º, pela LEI 8.001 de 13.03.1990, D.O de 14.03.1990, seção 1, p. 5166.
(*) Incluído os incisos III e IV, parágs. 3º e 4º alíneas “a”,“b” e “c” no art. 2º, pela LEI 8.001 de 13.03.1990,
D.O de 14.03.1990, seção 1, p. 5166.
“§ 3º A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados os percentuais definidos no caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas devidas ao DNAEE e ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
ao Estado do Paraná e aos Municípios por ela diretamente afetados, 85% (oitenta e cinco por
cento) dos royalties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos ao Anexo C, item III do
Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973, entre a República Federativa do Brasil
e a República do Paraguai, bem como nos documentos interpretativos subseqüentes, e 15%
(quinze por cento) aos Estados e Municípios afetados por reservatórios a montante da Usina de
Itaipu, que contribuem para o incremento de energia nela produzida.
§ 4º A cota destinada ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) será empregada:
a)
40% (quarenta por cento) na operação e na expansão da rede hidrometeorológica nacional, no estudo de recursos hídricos e na fiscalização dos serviços de eletricidade do País;
b)
35% (trinta e cinco por cento) na instituição, gerenciamento e suporte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; c) 25% (vinte e cinco por cento) em políticas
de proteçã o ambiental, por intermédio do órgão federal competente.”
(*) Regulamentação pelo DEC 001 de 11.01.1991, D.O de 14.01.1991, seção 1, p. 837.
(*) Revogado o art. 2º, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998, seção 1, p. 1.
(*) Alterado o art. 8º, pela LEI 9.993 de 24.07.2000, D.O de 25.07.2000, seção 1, p. 2.
(*) Incluído os incisos I e II no Parágrafo único do art. 8º pela LEI 9.993 de 24.07.2000, D.O de 25.07.2000,
seção 1, p. 2.
Art. 8º
Parágrafo único
“ I - juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento ao mês
ou fração de mês;
II multa de dez por cento, aplicável sobre o montante final apurado.”
(*) Regulamentação pelo DEC 3.739 de 31.01.2001, D.O de 01.02.2001, seção 1, p. 1.
(*) Alterado o art. 8º pe la LEI 10.195 de 14.02.2001, D.O de 16.02.2001, seção 1, p. 3.
(*) Incluído os parágs. 1º e 2º no art. 8º pela LEI 10.195 de 14.02.2001, D.O de 16.02.2001, seção 1, p. 3.
Art 8°
“§ 1º Não se aplica a vedação constante do caput no pagamento de dívidas para com a União e suas
entidades. § 2° Os recursos originários das compensações financeiras a que se refere este artigo
poderão ser utilizados também para capitalização de fundos de previdência.”
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Art. 2º

Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991
Dispõe sobre a política agrícola.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1°

Anexo I - Lei nº 8.171

Art. 2°

Art. 3°
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Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos
e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades agropecuárias,
agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira e florestal.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por atividade agrícola a produção, o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas,
pecuários, pesqueiros e florestais.
A política fundamenta-se nos seguintes pressupostos:
Ia atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos, onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas e princípios
de interesse público, de forma que seja cumprida a função social e econômica da propriedade;
II o setor agrícola é constituído por segmentos como: produção, insumos, agroindústria, comércio, abastecimento e afins, os quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e às
forças de mercado;
III - como atividade econômica, a agricultura deve proporcionar, aos que a ela se dediquem, rentabilidade compatível com a de outros setores da economia;
IV - o adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a tranqüilidade social, a
ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico-social;
V - a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais heterogêneos quanto à estrutura fundiária, condições edafoclimáticas, disponibilidade de infra-estrutura, capacidade empresarial,
níveis tecnológicos e condições sociais, econômicas e culturais;
VI - o processo de desenvolvimento agrícola deve proporcionar ao homem do campo o acesso aos
serviços essenciais: saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação, comunicação,
habitação, saneamento, lazer e outros benefícios sociais.
São objetivos da política agrícola:
(*) Incluídos os incisos XIII, XIV, XV, XVI e XVII no art. 3º, pela LEI 10.298 de 30.10.2001, D.O de 31.10.2001,
seção 1, p. 1.
Ina forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o Estado exercerá função de planejamento,
que será determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade e suprir necessidades, visando assegurar o
incremento da produção e da produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução das disparidades regionais;
II sistematizar a atuação do Estado para que os diversos segmentos intervenientes da agricultura
possam planejar suas ações e investimentos numa perspectiva de médio e longo prazos, reduzindo as incertezas do setor;
III - eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções econômica e social da agricultura;
IV - proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a recuperação dos recursos
naturais;
V - (Vetado);
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Art. 4°

promover a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural, visando a complementariedade de ações com Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios,
cabendo a estes assumir suas responsabilidades na execução da política agrícola, adequando
os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades;
VII - compatibilizar as ações da política agrícola com as de reforma agrária, assegurando aos beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo;
VIII - promover e estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia agrícola pública e privada,
em especial aquelas voltadas para a utilização dos fatores de produção internos;
IX - possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor rural, na definição
dos rumos da agricultura brasileira;
X - prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de atendimento ao pequeno produtor e sua família;
XI - estimular o processo de agroindustrialização junto às respectivas áreas de produção;
XII - (Vetado);
As ações e instrumentos de política agrícola referem-se a:
(*) Incluído o Parágrafo único no art. 4º, pela LEI 10.246 de 02.07.2001, D.O de 03.07.2001, seção 1, p. 1.
Iplanejamento agrícola;
II pesquisa agrícola tecnológica;
III - assistência técnica e extensão rural;
IV - proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais;
V - defesa da agropecuária;
VI - informação agrícola;
VII - produção, comercialização, abastecimento e armazenagem;
VIII - associativismo e cooperativismo;
IX - formação profissional e educação rural;
X - investimentos públicos e privados;
XI - crédito rural;
XII - garantia da atividade agropecuária;
XIII - seguro agrícola;
XIV - tributação e incentivos fiscais;
XV - irrigação e drenagem;
XVI - habitação rural;
XVII - eletrificação rural;
XVIII - mecanização agrícola;
XIX - crédito fundiário.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Art. 5°

É instituído o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), vinculado ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária (Mara), com as seguintes atribuições:
I(Vetado);
II (Vetado);
III - orientar a elaboração do Plano de Safra;
IV - propor ajustamentos ou alterações na política agrícola;
V - (Vetado);
VI - manter sistema de análise e informação sobre a conjuntura econômica e social da atividade
agrícola.
§ 1° O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA) será constituído pelos seguintes membros:
Ium do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
II um do Banco do Brasil S.A.;
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VI -
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III IV -

Art. 6°

Art. 7°

dois da Confederação Nacional da Agricultura;
dois representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag);
V - dois da Organização das Cooperativas Brasileiras, ligados ao setor agropecuário;
VI - um do Departamento Nacional da Defesa do Consumidor;
VII - um da Secretaria do Meio Ambiente;
VIII - um da Secretaria do Desenvolvimento Regional;
IX - três do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara);
X - um do Ministério da Infra-Estrutura;
XI - dois representantes de setores econômicos privados abrangidos pela Lei Agrícola, de
livre nomeação do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara);
XII - (Vetado);
§ 2° (Vetado).
§ 3° O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA) contará com uma Secretaria Executiva e sua
estrutura funcional será integrada por Câmaras Setoriais, especializadas em produtos, insumos,
comercialização, armazenamento, transporte, crédito, seguro e demais componentes da atividade rural.
§ 4° As Câmaras Setoriais serão instaladas por ato e a critério do Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária, devendo o regimento interno do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) fixar o
número de seus membros e respectivas atribuições .
§ 5° O regimento interno do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) será elaborado pelo
Ministro da Agricultura e Reforma Agrária e submetido a aprovação do seu plenário.
§ 6° O Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) coordenará a organização de Conselhos Estaduais e Municipais de Política Agrícola, com as mesmas finalidades, no âmbito de suas competências.
§ 7° (Vetado).
§ 8° (Vetado).
A ação governamental para o setor agrícola é organizada pela União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, cabendo:
I(Vetado);
II às entidades de administração direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
o planejamento, a execução, o acompanhamento, o controle e a avaliação de atividades específicas.
A ação governamental para o setor agrícola desenvolvida pela União, pelos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, respeitada a autonomia constitucional, é exercida em sintonia, evitando-se
superposições e paralelismos, conforme dispuser lei complementar prevista no parágrafo único do
art. 23 da Constituição.
CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO AGRÍCOLA

Art. 8°

136

O planejamento agrícola será feito em consonância com o que dispõe o art. 174 da Constituição, de
forma democrática e participativa, através de planos nacionais de desenvolvimento agrícola plurianuais, planos de safras e planos operativos anuais, observadas as definições constantes desta lei.
§ 1° (Vetado}.
§ 2° (Vetado).
§ 3° Os planos de safra e planos plurianuais considerarão as especificidades regionais e estaduais,
de acordo com a vocação agrícola e as necessidades diferenciadas de abastecimento, formação
de estoque e exportação.
§ 4° Os planos deverão prever a integração das atividades de produção e de transformação do setor
agrícola, e deste com os demais setores da economia.
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Art. 9°

O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara) coordenará, a nível nacional, as atividades de
planejamento agrícola, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios.
Art. 10. O Poder Público deverá:
Iproporcionar a integração dos instrumentos de planejamento agrícola com os demais setores
da economia;
II desenvolver e manter atualizada uma base de indicadores sobre o desempenho do setor
agrícola, a eficácia da ação governamental e os efeitos e impactos dos programas dos planos
plurianuais.

Art. 11. (Vetado).
Parágrafo único. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara) autorizado a instituir o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), sob a coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e em convênio com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, entidades públicas e privadas, universidades, cooperativas, sindicatos, fundações e associações.
Art. 12. A pesquisa agrícola deverá:
Iestar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores, comunidades e agroindústrias, devendo ser gerada ou adaptada a partir do conhecimento biológico da integração
dos diversos ecossistemas, observando as condições econômicas e culturais dos segmentos
sociais do setor produtivo;
II dar prioridade ao melhoramento dos materiais genéticos produzidos pelo ambiente natural
dos ecossistemas, objetivando o aumento de sua produtividade, preservando ao máximo a
heterogeneidade genética;
III - dar prioridade à geração e à adaptação de tecnologias agrícolas destinadas ao desenvolvimento dos pequenos agricultores, enfatizando os alimentos básicos, equipamentos e implementos
agrícolas voltados para esse público;
IV - observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas para a sanidade animal e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente.
Art. 13. É autorizada a importação de material genético para a agricultura desde que não haja proibição legal.
Art. 14. Os programas de desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em vista a geração de tecnologia
de ponta, merecerão nível de prioridade que garanta a independência e os parâmetros de competitividade internacional à agricultura brasileira.
CAPÍTULO V
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. A assistência técnica e extensão rural buscarão viabilizar, com o produtor rural, proprietário ou não,
suas famílias e organizações, soluções adequadas a seus problemas de produção, gerência, beneficiamento, armazenamento, comercialização, industrialização, eletrificação, consumo, bem-estar e
preservação do meio ambiente.
Art. 17. O Poder Público manterá serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, sem paralelismo na
área governamental ou privada, de caráter educativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos produtores e suas formas associativas, visando:
Idifundir tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola, à conservação dos
recursos naturais e à melhoria das condições de vida do meio rural;
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CAPÍTULO IV
DA PESQUISA AGRÍCOLA

II -

estimular e apoiar a participação e a organização da população rural, respeitando a organização da unidade familiar bem como as entidades de representação dos produtores rurais;
III - identificar tecnologias alternativas juntamente com instituições de pesquisa e produtores rurais;
IV - disseminar informações conjunturais nas áreas de produção agrícola, comercialização, abastecimento e agroindústria.
Art. 18. A ação de assistência técnica e extensão rural deverá estar integrada à pesquisa agrícola, aos produtores rurais e suas entidades representativas e às comunidades rurais.
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CAPÍTULO VI
DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E DA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
Art. 19. O Poder Público deverá:
Iintegrar, a nível de Governo Federal, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios
e as comunidades na preservação do meio ambiente e conservação dos recursos naturais;
II disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora;
III - realizar zoneamentos agroecológicos que permitam estabelecer critérios para o disciplinamento e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, bem como
para a instalação de novas hidrelétricas;
IV - promover e/ou estimular a recuperação das áreas em processo de desertificação;
V - desenvolver programas de educação ambiental, a nível formal e informal, dirigidos à população;
VI - fomentar a produção de sementes e mudas de essências nativas;
VII - coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes dos cursos d’água
e do meio ambiente, bem como o aproveitamento de dejetos animais para conversão em fertilizantes.
Parágrafo único. A fiscalização e o uso racional dos recursos naturais do meio ambiente é também de
responsabilidade dos proprietários de direito, dos beneficiários da reforma agrária e dos ocupantes
temporários dos imóveis rurais.
Art. 20. As bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da conservação
e da recuperação dos recursos naturais.
Art. 21. (Vetado).
(*) Incluído o art. 21-A parágs. 1º e 2º, pela LEI 10.228 de 29.05.2001, D.O de 30.05.2001, seção 1, p. 7.
Art. 22. A prestação de serviços e aplicações de recursos pelo Poder Público em atividades agrícolas devem
ter por premissa básica o uso tecnicamente indicado, o manejo racional dos recursos naturais e a
preservação do meio ambiente.
Art. 23. As empresas que exploram economicamente águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão responsáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas a recuperação
do meio ambiente, na área de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas.
Art. 24. (Vetado).
Art. 25. O Poder Público implementará programas de estímulo às atividades criatórias de peixes e outros
produtos de vida fluvial, lacustre e marinha de interesse econômico, visando ao incremento da oferta
de alimentos e a preservação das espécies.
Art. 26. A proteção do meio ambiente e dos recursos naturais terá programas plurianuais e planos operativos
anuais elaborados pelos órgãos competentes, mantidos ou não pelo Poder Público, sob a coordenação da União e das Unidades da Federação.
CAPÍTULO VII
DA DEFESA AGROPECUÁRIA
Art. 27. (Vetado).
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(*) Incluído o art. 27-A incisos I, II, III e IV, parág. 1º incisos I, II, III, IV e V, parág. 2º, pela LEI 9.712 de
20.11.1998, D.O de 23.11.1998, seção 1, p. 1.
Art. 28. (Vetado).
(*) Incluído o art. 28-A incisos I, II, III e IV, parág. 1º, 2º incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, 3º incisos I, II,
III, IV, V e VI, 4º incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, 5º, 6º e 7º, pela LEI 9.712 de 20.11.1998, D.O de
23.11.1998, seção 1, p. 1.
Art. 29. (Vetado).
(*) Incluído o art. 29-A parágs. 1º e 2º, pela LEI 9.712 de 20.11.1998, D.O de 23.11.1998, seção 1, p. 1.

Art. 30. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara), integrado com os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios, manterá um sistema de informação agrícola ampla para divulgação de:
(*) Incluídos os incisos XIV, XV, XVI, XVII e XVIII no art. 30, pela LEI 9.272 de 03.05.1996, D.O de 06.05.1996,
seção 1, p. 7.625.
Iprevisão de safras por Estado, Distrito Federal e Território, incluindo estimativas de área cultivada ou colhida, produção e produtividade;
II preços recebidos e pagos pelo produtor, com a composição dos primeiros até os mercados
atacadistas e varejistas, por Estado, Distrito Federal e Território;
III - valores e preços de exportação FOB, com a decomposição dos preços até o interior, a nível de
produtor, destacando as taxas e impostos cobrados;
IV - valores e preços de importação CIF, com a decomposição dos preços dos mercados internacionais até a colocação do produto em portos brasileiros, destacando, taxas e impostos cobrados;
V - (Vetado);
VI - custos de produção agrícola;
VII - (Vetado);
VIII - (Vetado);
IX - dados de meteorologia e climatologia agrícolas;
X - (Vetado);
XI - (Vetado);
XII - (Vetado);
XIII - pesquisas em andamento e os resultados daquelas já concluídas.
Parágrafo único. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara) coordenará a realização de
estudos e análises detalhadas do comportamento dos mercados interno e externo dos produtos
agrícolas e agroindustriais, informando sua apropriação e divulgação para o pleno e imediato conhecimento dos produtores rurais e demais agentes do mercado.
CAPÍTULO IX
DA PRODUÇÃO, DA COMERCIALIZAÇÃO, DO ABASTECIMENTO E DA ARMAZENAGEM
Art. 31. O Poder Público formará, localizará adequadamente e manterá estoques reguladores e estratégicos,
visando garantir a compra do produtor, na forma da lei, assegurar o abastecimento e regular o preço
do mercado interno.
§ 1° Os estoques reguladores devem contemplar, prioritariamente, os produtos básicos.
§ 2° (Vetado).
§ 3° Os estoques reguladores devem ser adquiridos preferencialmente de organizações associativas de pequenos e médios produtores.
§ 4° (Vetado).
§ 5° A formação e a liberação destes estoques obedecerão regras pautadas no princípio da menor
interferência na livre comercialização privada, observando-se prazos e procedimentos preesGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas
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CAPÍTULO VIII
DA INFORMAÇÃO AGRÍCOLA

Art. 32.
Art. 33.

Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.

Anexo I - Lei nº 8.171

Art. 37.

Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.

tabelecidos e de amplo conhecimento público, sem ferir a margem mínima do ganho real do
produtor rural, assentada em custos de produção atualizados e produtividades médias históricas.
(Vetado.
(Vetado).
§ 1° (Vetado).
§ 2° A garantia de preços mínimos far-se-á através de financiamento da comercialização e da aquisição dos produtos agrícolas amparados.
§ 3° Os alimentos considerados básicos terão tratamento privilegiado para efeito de preço mínimo.
(Vetado).
As vendas dos estoques públicos serão realizadas através de leilões em bolsas de mercadorias, ou
diretamente, mediante licitação pública.
O Poder Público criará estímulos para a melhoria das condições de armazenagem, processamento,
embalagem e redução de perdas em nível de estabelecimento rural, inclusive comunitário.
É mantida, no território nacional, a exigência de padronização, fiscalização e classificação de produtos
vegetais e animais, subprodutos e derivados e seus resíduos de valores econômico, bem como dos
produtos agrícolas destinados ao consumo e à industrialização para o mercado interno e externo.
Parágrafo único. (Vetado) .
(Vetado}.
(Vetado}.
(Vetado).
(Vetado).
É estabelecido, em caráter obrigatório, o cadastro nacional de unidades armazenadoras de produtos
agrícolas.
CAPÍTULO X
DO PRODUTOR RURAL, DA PROPRIEDADE RURAL E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Art. 43. (Vetado).
Art. 44. (Vetado).
CAPÍTULO XI
DO ASSOCIATIVISMO E DO COOPERATIVISMO
Art. 45. O Poder Público apoiará e estimulará os produtores rurais a se organizarem nas suas diferentes formas de associações, cooperativas, sindicatos, condomínios e outras, através de:
Iinclusão, nos currículos de 1° e 2° graus, de matérias voltadas para o associativismo e cooperativismo;
II promoção de atividades relativas à motivação, organização, legislação e educação associativista e cooperativista para o público do meio rural;
III - promoção das diversas formas de associativismo como alternativa e opção para ampliar a oferta de emprego e de integração do trabalhador rural com o trabalhador urbano;
IV - integração entre os segmentos cooperativistas de produção, consumo, comercialização, crédito e de trabalho;
V - a implantação de agroindústrias.
Parágrafo único. O apoio do Poder Público será extensivo aos grupos indígenas, pescadores artesanais e àqueles que se dedicam às atividades de extrativismo vegetal não predatório.
Art. 46. (Vetado)
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CAPÍTULO XII
DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Art. 47. O Poder Público deverá implantar obras que tenham como objetivo o bem-estar social de comunidades rurais, compreendendo, entre outras:
a)
barragens, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de irrigação, retificação de cursos de água e drenagens de áreas alagadiças;
b)
armazéns comunitários;
c)
mercados de produtor;
d)
estradas;
e)
escolas e postos de saúde rurais;
f)
energia;
g)
comunicação;
h)
saneamento básico;
i)
lazer.

Art. 48. O crédito rural, instrumento de financiamento da atividade rural, será suprido por todos os agentes
financeiros sem discriminação entre eles, mediante aplicação compulsória, recursos próprios livres,
dotações das operações oficiais de crédito, fundos e quaisquer outros recursos, com os seguintes
objetivos:
Iestimular os investimentos rurais para produção, extrativismo não predatório, armazenamento,
beneficiamento e instalação de agroindústria, sendo esta quando realizada por produtor rural
ou suas formas associativas;
II favorecer o custeio oportuno e adequado da produção, do extrativismo não predatório e da
comercialização de produtos agropecuários;
III - incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento da
produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada conservação
do solo e preservação do meio ambiente;
IV - (Vetado)
V - propiciar, através de modalidade de crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais;
VI - desenvolver atividades florestais e pesqueiras.
Art. 49. O crédito rural terá como beneficiários produtores rurais extrativistas não predatórios e indígenas,
assistidos por instituições competentes, pessoas físicas ou jurídicas que, embora não conceituadas
como produtores rurais, se dediquem às seguintes atividades vinculadas ao setor:
Iprodução de mudas ou sementes básicas, fiscalizadas ou certificadas;
II produção de sêmen para inseminação artificial e embriões;
III - atividades de pesca artesanal e aqüicultura para fins comerciais;
IV - atividades florestais e pesqueiras.
Art. 50. A concessão de crédito rural observará os seguintes preceitos básicos:
Iidoneidade do tomador;
II fiscalização pelo financiador;
III - liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou informais, ou organizações cooperativas;
IV - liberação do crédito em função do ciclo da produção e da capacidade de ampliação do financiamento;
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CAPÍTULO XIII
DO CRÉDITO RURAL

V-

Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.

prazos e épocas de reembolso ajustados à natureza e especificidade das operações rurais, bem
como à capacidade de pagamento e às épocas normais de comercialização dos bens produzidos pelas atividades financeiras.
§ 1° (Vetado)
§ 2° Poderá exigir-se dos demais produtores rurais contrapartida de recursos próprios, em percentuais diferenciados, tendo em conta a natureza e o interesse da exploração agrícola.
§ 3° A aprovação do crédito rural levará sempre em conta o zoneamento agroecológico.
(Vetado)
O Poder Público assegurará crédito rural especial e diferenciado aos produtores rurais assentados em
áreas de reforma agrária.
(Vetado)
(Vetado)
CAPÍTULO XIV
DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Anexo I - Lei nº 8.171

Art. 55. (Vetado)
CAPÍTULO XV
DO SEGURO AGRÍCOLA
Art. 56. É instituído o seguro agrícola destinado a:
Icobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam bens fixos e semifixos ou semoventes;
II cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais, pragas, doenças e outros que atinjam
plantações.
Parágrafo único. As atividades florestais e pesqueiras serão amparadas pelo seguro agrícola previsto
nesta lei.
Art. 57. (Vetado)
Art. 58. A apólice de seguro agrícola poderá constituir garantia nas operações de crédito rural.
CAPÍTULO XVI
DA GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
Art. 59. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), instrumento de política agrícola instituído pela Lei n° 5.969, de 11 de dezembro de 1973, será regido pelas disposições desta lei e assegurará ao produtor rural:
Ia exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja
liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações;
II a indenização de recursos próprios utilizados pelo produtor em custeio rural, quando ocorrer
perdas em virtude dos eventos citados no inciso anterior.
Art. 60. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) será custeado:
Ipor recursos provenientes da participação dos produtores rurais;
II por outros recursos que vierem a ser alocados ao programa;
III - pelas receitas auferidas da aplicação dos recursos dos incisos anteriores.
Art. 61. (Vetado)
Art. 62. (Vetado)
Art. 63. (Vetado)
Art. 64. (Vetado)
Art. 65. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) cobrirá integral ou parcialmente:
Ios financiamentos de custeio rural;
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II -

os recursos próprios aplicados pelo produtor em custeio rural, vinculados ou não a financiamentos rurais.
Parágrafo único. Não serão cobertos os prejuízos relativos a exploração rural conduzida sem a observância da legislação e normas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).
Art. 66. Competirá à Comissão Especial de Recursos (CER) decidir, em única instância administrativa, sobre
recursos relativos à apuração de prejuízos e respectivas indenizações no âmbito do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) .

Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.

(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
CAPÍTULO XVIII
DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 77.
Art 78.
Art 79.
Art 80.
Art 81.

(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
São fontes de recursos financeiros para o crédito rural:
I(Vetado)
II programas oficiais de fomento;
III - caderneta de poupança rural operadas por instituições públicas e privadas;
IV - recursos financeiros de origem externa, decorrentes de empréstimos, acordos ou convênios,
especialmente reservados para aplicações em crédito rural;
V - recursos captados pelas cooperativas de crédito rural;
VI - multas aplicadas a instituições do sistema financeiro pelo descumprimento de leis e normas de
crédito rural;
VII - (Vetado)
VIII - recursos orçamentários da União;
IX - (Vetado)
X - outros recursos que venham a ser alocados pelo Poder Público.
Art. 82. São fontes de recursos financeiros para o seguro agrícola:
Ios recursos provenientes da participação dos produtores rurais, pessoa física e jurídica, de suas
cooperativas e associações;
II (Vetado)
III - (Vetado)
IV - multas aplicadas a instituições seguradoras pelo descumprimento de leis e normas do seguro
rural;
V - os recursos previstos no art. 17 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966;
VI - dotações orçamentárias e outros recursos alocados pela União; e
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CAPÍTULO XVII
DA TRIBUTAÇÃO E DOS INCENTIVOS FISCAIS

VII - (Vetado)
Art. 83. (Vetado)
§ 1° (Vetado)
§ 2° (Vetado)
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CAPÍTULO XIX
DA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM
Art. 84. A política de irrigação e drenagem será executada em todo o território nacional, de acordo com a
Constituição e com prioridade para áreas de comprovada aptidão para irrigação, áreas de reforma
agrária ou de colonização e projetos públicos de irrigação.
Art. 85. Compete ao Poder Público:
Iestabelecer as diretrizes da política nacional de irrigação e drenagem, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA);
II coordenar e executar o programa nacional de irrigação;
III - baixar normas objetivando o aproveitamento racional dos recursos hídricos destinados à irrigação, promovendo a integração das ações dos órgãos federais, estaduais, municipais e entidades públicas, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA);
IV - apoiar estudos para a execução de obras de infra-estrutura e outras referentes ao aproveitamento das bacias hidrográficas, áreas de rios perenizados ou vales irrigáveis, com vistas a melhor e mais racional utilização das águas para irrigação;
V - instituir linhas de financiamento ou incentivos, prevendo encargos e prazos, bem como modalidades de garantia compatíveis com as características da agricultura irrigada, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA).
Art. 86. (Vetado)
CAPÍTULO XX
DA HABITAÇÃO RURAL
Art. 87. É criada a política de habitação rural, cabendo à União destinar recursos financeiros para a construção
e/ou recuperação da habitação rural.
§ 1° Parcela dos depósitos da Caderneta de Poupança Rural será destinada ao financiamento da
habitação rural.
§ 2° (Vetado)
Art. 88. (Vetado)
Art. 89. O Poder Público estabelecerá incentivos fiscais para a empresa rural ou para o produtor rural, nos
casos em que sejam aplicados recursos próprios na habitação para o produtor rural.
Art. 90. (Vetado)
Art. 91. (Vetado)
Art. 92. (Vetado)
CAPÍTULO XXI
DA ELETRIFICAÇÃO RURAL
Art. 93. Compete ao Poder Público implementar a política de eletrificação rural, com a participação dos produtores rurais, cooperativas e outras entidades associativas.
§ 1° A política de energização rural e agroenergia engloba a eletrificação rural, qualquer que seja
sua fonte de geração, o reflorestamento energético e a produção de combustíveis, a partir de
culturas, da biomassa e dos resíduos agrícolas.
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§ 2°

Entende-se por energização rural e agroenergia a produção e utilização de insumos energéticos relevantes à produção e produtividade agrícola e ao bem-estar social dos agricultores e
trabalhadores rurais.
Art. 94. O Poder Público incentivará prioritariamente:
Iatividades de eletrificação rural e cooperativas rurais, através de financiamentos das instituições de crédito oficiais, assistência técnica na implantação de projetos e tarifas de compra e
venda de energia elétrica, compatíveis com os custos de prestação de serviços;
II a construção de pequenas centrais hidrelétricas e termoelétricas de aproveitamento de resíduos agrícolas, que objetivem a eletrificação rural por cooperativas rurais e outras formas associativas;
III - os programas de florestamento energético e manejo florestal, em conformidade com a legislação ambiental, nas propriedades rurais;
IV - o estabelecimento de tarifas diferenciadas horozonais.
Art. 95. As empresas concessionárias de energia elétrica deverão promover a capacitação de mão-de-obra a
ser empregada nas pequenas centrais referidas no inciso II do artigo anterior.

Art. 96. Compete ao Poder Público implementar um conjunto de ações no âmbito da mecanização agrícola,
para que, com recursos humanos, materiais e financeiros, alcance:
Ipreservar e incrementar o parque nacional de máquinas agrícolas, evitando-se o sucateamento
e obsolescência, proporcionando sua evolução tecnológica;
II incentivar a formação de empresas públicas ou privadas com o objetivo de prestação de serviços mecanizados à agricultura, diretamente aos produtores e através de associações ou cooperativas;
III - fortalecer a pesquisa nas universidades e institutos de pesquisa e desenvolvimento na área de
máquinas agrícolas assim como os serviços de extensão rural e treinamento em mecanização;
IV - aprimorar os centros de ensaios e testes para o desenvolvimento de máquinas agrícolas;
V - (Vetado)
VI - divulgar e estimular as práticas de mecanização que promovam a conservação do solo e do
meio ambiente.
CAPÍTULO XXIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 97. No prazo de noventa dias da promulgação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre: produção, comercialização e uso de produtos biológicos de
uso em imunologia e de uso veterinário, corretivos, fertilizantes e inoculantes, sementes e mudas, alimentos de origem animal e vegetal, código e uso de solo e da água, e reformulando a legislação que
regula as atividades dos armazéns gerais.
Art. 98. É o Poder Executivo autorizado a outorgar concessões remuneradas de uso pelo prazo máximo de até
vinte e cinco anos, sobre as faixas de domínio das rodovias federais, para fins exclusivos de implantação de reflorestamentos.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo deverão obedecer às normas específicas sobre a utilização de bens públicos e móveis, constantes da legislação pertinente.
Art. 99. A partir do ano seguinte ao de promulgação desta lei, obriga-se o proprietário rural, quando for o
caso, a recompor em sua propriedade a Reserva Florestal Legal, prevista na Lei n° 4.771, de 1965, com
a nova redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989, mediante o plantio, em cada ano, de pelo menos um
trinta avos da área total para complementar a referida Reserva Florestal (RFL).
§ 1° (Vetado)
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CAPÍTULO XXII
DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

§ 2°
Art. 100.
Art. 101.
Art. 102.
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Art. 103.

Art. 104.

Art. 105.
Art. 106.

Art. 107.
Art. 108.

O reflorestamento de que trata o caput deste artigo será efetuado mediante normas que serão
aprovadas pelo órgão gestor da matéria.
(Vetado)
(Vetado)
O solo deve ser respeitado como patrimônio natural do País.
Parágrafo único. A erosão dos solos deve ser combatida pelo Poder Público e pelos proprietários
rurais.
O Poder Público, através dos órgãos competentes, concederá incentivos especiais ao proprietário
rural que:
Ipreservar e conservar a cobertura florestal nativa existente na propriedade;
II recuperar com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas as áreas já devastadas de sua
propriedade;
III - sofrer limitação ou restrição no uso de recursos naturais existentes na sua propriedade, para
fins de proteção dos ecossistemas, mediante ato do órgão competente, federal ou estadual.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos:
Ia prioridade na obtenção de apoio financeiro oficial, através da concessão de crédito rural e
outros tipos de financiamentos, bem como a cobertura do seguro agrícola concedidos pelo
Poder Público.
II a prioridade na concessão de benefícios associados a programas de infra-estrutura rural, notadamente de energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação;
III - a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e de fomento, através dos
órgãos competentes;
IV - o fornecimento de mudas de espécies nativas e/ou ecologicamente adaptadas produzidas
com a finalidade de recompor a cobertura florestal; e
V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de preservação, conservação e
recuperação ambiental.
São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais
consideradas de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 1965, com a
nova redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) estende-se às áreas da propriedade rural
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do órgão competente federal ou estadual e que ampliam as restrições de uso previstas no caput deste artigo.
(Vetado)
É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara) autorizado a firmar convênios ou ajustes com
os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, entidades e órgãos públicos e privados, cooperativas, sindicatos, universidades, fundações e associações, visando ao desenvolvimento das atividades agropecuárias, agroindustriais, pesqueiras e florestais, dentro de todas as ações, instrumentos,
objetivos e atividades previstas nesta lei.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170° da Independência e 103° da República.
FERNANDO COLLOR Antonio Cabrera Mano Filho
Publicado no D.O de 18.01.1991, seção 1, p. 1.330.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 18.01.1991.
(*) Retificado no D.O de 12.03.1991, seção 1, p. 4.477.
(*) RETIFICAÇÃO
Na página 1335, primeira coluna, no art. 99º, onde se lê:
... a referida Reserva Florestal (RFL).
Leia-se:
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.. a referida Reserva Florestal Legal (RFL).
(*) Regulamentado o capítulo XVI, pelo DEC 175 de 10.07.1991, D.O de 11.07.1991, seção 1, p. 13.661.
(*) Revogado o art. 104, pela MPV 399 de 29.12.1993, D.O de 30.12.1993, seção 1, p. 21.044.
(*) Alterados os incisos V e VI do art. 30, pela LEI 9.272 de 03.05.1996, D.O de 06.05.1996, seção 1, p.
7.625.
(*) Incluídos os incisos XIV, XV, XVI, XVII e XVIII no art. 30, pela LEI 9.272 de 03.05.1996, D.O de 06.05.1996,
seção 1, p. 7.625.
“XIV - informações sobre doenças e pragas;
XV - indústria de produtos de origem vegetal e animal e de insumos;
XVI - classificação de produtos agropecuários;
XVII - inspeção de produtos e insumos;
XVIII - infratores das várias legislações relativas à agropecuária.”
(*) Incluídos os arts. 27-A incisos I, II, III e IV, parág. 1º incisos I, II, III, IV e V, parág. 2º, art. 28-A incisos I, II,
III e IV, parág. 1º, 2º incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, 3º incisos I, II, III, IV, V e VI, 4º incisos I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X e XI, 5º, 6º e 7º, art. 29-A parágs. 1º e 2º, pela LEI 9.712 de 20.11.1998, D.O de 23.11.1998,
seção 1, p. 1.
“Art. 27. A. São objetivos da defesa agropecuária assegurar:
Ia sanidade das populações vegetais;
II a saúde dos rebanhos animais
III - a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária;
IV - a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais
destinados aos consumidores.
§ 1º Na busca do atingimento dos objetivos referidos no caput , o Poder Público desenvolverá, permanentemente, as seguintes atividades:
Ivigilância e defesa sanitária vegetal;
II vigilância e defesa sanitária animal;
III - inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e
resíduos de valor econômico;
IV - inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e
resíduos de valor econômico;
V - fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias.
§ 2º As atividades constantes do parágrafo anterior serão organizadas de forma a garantir o cumprimento das legislações vigentes que tratem da defesa agropecuária e dos compromissos
internacionais firmados pela União.”
“Art. 28. A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais
serão organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no âmbito
de sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no
que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, do qual participarão:
Iserviços e instituições oficiais;
II produtores e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos que lhes prestam assistência;
III - órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente vinculadas à sanidade agropecuária;
IV - entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado para complementar as ações
públicas no campo da defesa agropecuária.
§ 1º A área municipal será considerada unidade geográfica básica para a organização e o funcionamento dos serviços oficiais de sanidade agropecuária.
§ 2º A instância local do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária dará, na sua jurisdição, plena atenção à sanidade, com a participação da comunidade organizada, tratando especialmente das seguintes atividades:
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Art. 30
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Icadastro das propriedades;
II inventário das populações animais e vegetais;
III - controle de trânsito de animais e plantas;
IV - cadastro dos profissionais de sanidade atuantes;
V - cadastro das casas de comércio de produtos de uso agronômico e veterinário;
VI - cadastro dos laboratórios de diagnósticos de doenças;
VII - inventário das doenças diagnosticadas;
VIII - execução de campanhas de controle de doenças;
IV - educação e vigilância sanitária;
X - participação em projetos de erradicação de doenças e pragas.
§ 3º Às instâncias intermediárias do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária competem as seguintes atividades:
Ivigilância do trânsito interestadual de plantas e animais;
II coordenação das campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças;
III - manutenção dos informes nosográficos;
IV - coordenação das ações de epidemiologia;
V - coordenação das ações de educação sanitária;
VI - controle de rede de diagnóstico e dos profissionais de sanidade credenciados.
§ 4º À instância central e superior do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária compete:
Ia vigilância de portos, aeroportos e postos de fronteira internacionais;
II a fixação de normas referentes a campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças;
III - a aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos de uso veterinário e agronômico;
IV - a manutenção do sistema de informações epidemiológicas;
V - a avaliação das ações desenvolvidas nas instâncias locais e intermediárias do sistema
unificado de atenção à sanidade agropecuária;
VI - a representação do País nos fóruns internacionais que tratam da defesa agropecuária;
VII - a realização de estudos de epidemiologia e de apoio ao desenvolvimento do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária;
VIII - a cooperação técnica às outras instâncias do Sistema Unificado;
IX - o aprimoramento do Sistema Unificado;
X - a coordenação do Sistema Unificado;
XI - a manutenção do Código de Defesa Agropecuária.
§ 5º Integrarão o Sistema Unificação de Atenção à Sanidade Agropecuária instituições gestoras de
fundos organizados por entidades privadas para complementar as ações públicas no campo
da defesa agropecuária.
§ 6º As estratégias e políticas de promoção à sanidade e de vigilância serão ecossistêmicas e descentralizadas, por tipo de problema sanitário, visando ao alcance de áreas livres de pragas e
doenças, conforme previsto em acordos e tratados internacionais subscritos pelo País.
§ 7º Sempre que recomendado epidemiologicamente é prioritária a erradicação das doenças e
pragas, na estratégia de áreas livres.”
“Art. 29. A. A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem vegetal e animal, bem como a dos insumos
agropecuários, será gerida de maneira que os procedimentos e a organização da inspeção se faça
por métodos universalizados e aplicados eqüitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados.
§ 1º Na inspeção poderá ser adotado o método de análise de riscos e pontos críticos de controle.
§ 2º Como parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, serão constituídos um
sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem vegetal e um sistema brasileiro de inspe-

148

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

149

Anexo I - Lei nº 8.171

ção de produtos de origem animal, bem como sistemas específicos de inspeção para insumos
usados na agropecuária.”
(*) Revogado o art. 99, pela MPV 1.956-49 de 27.04.2000, D.O de 28.04.2000, seção 1, p. 13.
(*) Alterado o art. 37, pela LEI 9.972 de 25.05.2000, D.O de 26.05.2000, seção 1, p. 1.
(*) Incluído o art. 21-A parágs. 1º e 2º, pela LEI 10.228 de 29.05.2001, D.O de 30.05.2001, seção 1, p. 7.
“Art. 21-A. O Poder Público procederá à identificação, em todo o território nacional, das áreas desertificadas,
as quais somente poderão ser exploradas mediante a adoção de adequado plano de manejo, com
o emprego de tecnologias capazes de interromper o processo de desertificação e de promover a
recuperação dessas áreas.
§ 1° O Poder Público estabelecerá cadastros das áreas sujeitas a processos de desertificação, em
âmbito estadual ou municipal.
§ 2° O Poder Público, por intermédio dos órgãos competentes, promoverá a pesquisa, a geração e a
difusão de tecnologias capazes de suprir as condições expressas nesse artigo.”
(*) Alterado o parág. 3º do art. 8º, pela LEI 10.246 de 02.07.2001, D.O de 03.07.2001, seção 1, p. 1.
(*) Incluído o Parágrafo único no art. 4º, pela LEI 10.246 de 02.07.2001, D.O de 03.07.2001, seção 1, p. 1.
Art. 4º
“Parágrafo único. Os instrumentos de política agrícola deverão orientar-se pelos planos plurianuais. ”
(*) Incluídos os incisos XIII, XIV, XV, XVI e XVII no art. 3º, pela LEI 10.298 de 30.10.2001, D.O de 31.10.2001,
seção 1, p. 1.
Art.3º
“XIII - promover a saúde animal e a sanidade vegetal;
XIV - promover a idoneidade dos insumos e serviços empregados na agricultura;
XV - assegurar a qualidade dos produtos de origem agropecuária, seus derivados e resíduos de valor econômico;
XVI - promover a concorrência leal entre os agentes que atuam nos setores e a proteção destes em
relação a práticas desleais e a riscos de doenças e pragas exóticas no País;
XVII - melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural.”
(*) Alterado o inciso II do art. 3º, pela LEI 10.327 de 12.12.2001, D.O de 13.12.2001, seção 1, p. 1.

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993(*)
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS
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Art. 1°

Art. 2°

Art. 3°
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Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações
da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar
a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1° É vedado aos agentes públicos:
Iadmitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato;
II estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se
refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no
art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991.
§ 2° Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
Iproduzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;
II produzidos no País;
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
§ 3° A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
§ 4° (Vetado).
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Art. 5°

Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1°
têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei,
podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto
nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.
Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta lei, devendo cada unidade da administração,
no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e
prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e
mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
(*) Incluído o parág. 3º no art. 5º, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998, seção 1, p. 1.
§ 1° Os créditos a que se referem este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no
ato convocatório e que lhes preservem o valor.
§ 2° A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal,
correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem.
SEÇÃO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 6°

Para os fins desta lei, considera-se:
IObra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução
direta ou indireta;
II Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos
técnico-profissionais;
III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;
IV - Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros;
V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea c do inciso I do art. 23 desta lei;
VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por
empresas em licitações e contratos;
VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da administração, pelos próprios
meios;
VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer dos seguintes regimes:
a)
empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo e total;
b)
empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço
por preço certo de unidades determinadas;
c)
(vetado);
d)
tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou
sem fornecimento de materiais;
e)
empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de
entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em
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IX -

X-

XI -

XII XIII -

XIV XV XVI -

condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às
finalidades para que foi contratada;
Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução,
devendo conter os seguintes elementos:
a)
desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b)
soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do
projeto executivo e de realização das obras e montagem;
c)
identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
d)
informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e)
subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados
necessários em cada caso;
f)
orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;
Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT);
Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;
Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente;
Imprensa oficial - veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o
Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido
nas respectivas leis;
Contratante - é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual;
Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública;
Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela administração com a função de
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao
cadastramento de licitantes.
SEÇÃO III
DAS OBRAS E SERVIÇOS

Art. 7°
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As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste
artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
Iprojeto básico;
II projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.
§ 1° A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto
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executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e
serviços, desde que também autorizado pela administração.
§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
Ihouver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame
dos interessados em participar do processo licitatório;
II existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em
curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
§ 3° É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução,
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica.
§ 4° É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo.
§ 5° É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de
marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente
justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime
de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
§ 6° A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
§ 7° Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final
de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos
critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório.
§ 8° Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada.
§ 9° O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus
custos atual e final e considerados os prazos de sua execução.
Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas
parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira
ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade
a que se refere o art. 26 desta lei.
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários:
Io autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
§ 1° É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste
artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções
de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada.
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§ 2°

O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua
a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente
fixado pela administração.
§ 3° Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
§ 4° O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.
Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:
Iexecução direta;
II execução indireta, nos seguintes regimes:
a)
empreitada por preço global;
b)
empreitada por preço unitário;
c)
(vetado);
d)
tarefa;
e)
empreitada integral.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou
classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento.
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os
seguintes requisitos:
Isegurança;
II funcionalidade e adequação ao interesse público;
III - economia na execução, conservação e operação;
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes
no local para execução, conservação e operação;
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do
serviço;
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;
VII - impacto ambiental.
SEÇÃO IV
DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
Art. 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
Iestudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico;
VIII - (vetado).
§ 1° Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços
técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a
realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.
§ 2° Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. III desta
lei.
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§ 3°

A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de
dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes
realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe
tiver dado causa.
Art. 15. As compras, sempre que possível deverão:
Iatender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência
técnica e garantia oferecidas;
II ser processadas através de sistema de registro de preços;
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do
mercado, visando economicidade;
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
§ 1° O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
§ 2° Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração, na
imprensa oficial.
§ 3° O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades
regionais, observadas as seguintes condições;
Iseleção feita mediante concorrência;
II estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;
III - validade do registro não superior a um ano.
§ 4° A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições.
§ 5° O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.
§ 6° Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão
de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.
§ 7° Nas compras deverão ser observadas, ainda:
Ia especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
II a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e
utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.
§ 8° O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta lei, para a
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.
Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de
amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de
maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o
nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas
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SEÇÃO V
DAS COMPRAS

com dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
casos de dispensa de licitação previstos no inciso IX do art. 24.
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SEÇÃO VI
DAS ALIENAÇÕES
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinadas à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
(*) Incluídos os incisos I e II no parág. 3º no art. 17, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998,
seção 1, p. 1.
Iquando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos
seguintes casos:
a)
dação em pagamento;
b)
doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo;
c)
permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24
desta lei;
d)
investidura;
e)
venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo;
f)
alienação, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis
construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse social, por órgãos ou entidades da administração pública especificamente criados para esse fim;
II quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes
casos;
a)
doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de
sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra
forma de alienação;
b)
permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
c)
venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
d)
venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e)
venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
f)
venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração
Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.
§ 1° Os imóveis doados com base na alínea b do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.
§ 2° A administração poderá conceder direito real de uso de bens imóveis, dispensada licitação,
quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da Administração Pública.
§ 3° Entende-se por investidura, para os fins desta lei, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a
50% (cinqüenta por cento) do valor constante da alínea a do inciso II do art. 23 desta lei.
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§ 4°

A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo
dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado.
§ 5° Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de
financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em
2° grau em favor do doador.
§ 6° Para a venda de bens imóveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao
limite previsto no art. 23, inciso II, alínea b , desta lei, a administração poderá permitir o leilão.
Art. 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do
recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação.
Art. 19. Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais
ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas
as seguintes regras:
Iavaliação dos bens alienáveis;
II comprovação da necessidade ou utilidade da alienação;
III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão.

SEÇÃO I
DAS MODALIDADES, LIMITES E DISPENSA
Art. 20. Às licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de
interesse público, devidamente justificado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou
sediados em outros locais.
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências e das tomadas de preços, dos concursos
e dos leilões, embora realizadas no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez;
Ino Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente
com recursos federais ou garantidas por instituições federais;
II no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal, quando se tratar respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito
Federal;
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação
no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado
ou alugado o bem, podendo, ainda, a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de
outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.
§ 1° O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o
texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.
§ 2° O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:
Iquarenta e cinco dias para:
a) concurso;
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada
integral ou quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”;
II trinta dias para:
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea b do inciso anterior;
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
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III -

quinze dias para tomada de preços, nos casos não especificados na alínea b do inciso
anterior, ou leilão;
IV - cinco dias úteis para convite.
§ 3° Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou
do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.
§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
Art. 22. São modalidades de licitação:
Iconcorrência;
II tomada de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V - leilão;
§ 1° Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.
§ 2° Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
§ 3° Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo e 3 (três), pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
§ 4° Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
§ 5° Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou
para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou
superior ao valor da avaliação.
§ 6° Na hipótese do § 3° deste artigo, existindo na praça mais de três possíveis interessados, a cada
novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no
mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas
licitações.
§ 7° Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível
a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 3° deste artigo, essas circunstâncias
deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.
§ 8° É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste
artigo.
§ 9° Na hipótese do § 2° deste artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que comprovem habilitação compatível com o
objeto da licitação, nos termos do edital.
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas
em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
(*)
Incluído o parág. 7º no art. 23, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998, seção 1, p. 1.
Ipara obras e serviços de engenharia:
a)
convite - até Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros);
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b)
tomada de preços - até Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros);
c)
concorrência - acima de Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros);
II para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a)
convite - até Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros);
b)
tomada de preços - até Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros);
c)
concorrência - acima de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros).
§ 1° As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.
§ 2° Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo
anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de corresponder
licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação.
§ 3° A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto,
tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso,
observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser
de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver fornecedor do
bem ou serviço no País.
§ 4° Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em
qualquer caso, a concorrência.
§ 5° É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para
parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza
e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o
somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam
ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquele do executor da obra
ou serviço.
§ 6° As organizações industriais da Administração Federal direta, em face de suas peculiaridades,
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras e
serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União.
Art. 24. E dispensável a licitação:
(*) Incluídos os incisos XXI, XXII, XXIII, XXIV e o Parágrafo único no art. 24, pela LEI 9.648 de 27.05.1998,
D.O de 28.05.1998, seção 1, p. 1.
Ipara obras e serviços de engenharia de valor até cinco por cento do limite previsto na alínea
a do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou
serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser
realizadas conjunta e concomitantemente;
II para outros serviços e compras de valor até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea
a do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez;
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;
VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento;
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais
competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta lei e, persistindo a
situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao
constante do registro de preços, ou dos serviços;
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado
para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado
seja compatível com o praticado no mercado;
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;
X - para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde
que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.
XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as
mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido;
XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para
a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no
preço do dia;
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação
social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e
não tenha fins lucrativos;
XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas
para o Poder Público;
XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade;
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e
de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviços de informática a pessoa
jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;
XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários
à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor
original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a
vigência da garantia;
XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de curta
duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exigüidade dos prazos legais puder
comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda
ao limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 desta lei;
XIX - para as compras de materiais de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso
pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida
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SEÇÃO II
DA HABILITAÇÃO
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa
a:
(*) Incluído o inciso V no art. 27, pela LEI 9.854 de 27.10.1999, D.O de 28.10.1999, seção 1, p. 1.
Ihabilitação jurídica;
II qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal.
Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
Icédula de identidade;
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas
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pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de
comissão instituída por decreto;
XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação de
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com
o praticado no mercado.
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
Ipara aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo
a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.
II para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
§ 1° Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa, cujo conceito no campo
de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado
à plena satisfação do objeto do contrato.
§ 2° Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o
prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais
cabíveis.
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e nos incisos III a XX do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8° desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia
dos atos.
(*) Incluído o inciso IV no art. 26, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998, seção 1, p. 1.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
Icaracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o
caso;
II razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço .
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registro comercial, no caso de empresa individual;
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:
Iprova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);
II prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
III - prova de regularidade para a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei.
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
Iregistro ou inscrição na entidade profissional competente;
II comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
limitadas as exigências a:
Icapacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazo máximos;
II (vetado);
a) (vetado);
b) (vetado);
§ 2° As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
§ 3° Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
§ 4° Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será
feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
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É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo
ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta lei, que
inibam a participação na licitação.
§ 6° As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal
técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação,
serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua
disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização
prévia.
§ 7° (Vetado).
I(vetado);
II (vetado).
§ 8° No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá
a administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de
sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente
por critérios objetivos.
§ 9° Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização,
como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que
possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnicooperacional de que trata o inciso I do § 1° deste artigo deverão participar da obra ou serviço
objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela administração.
§ 11. (Vetado).
§ 12. (Vetado).
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
Ibalanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1° do art. 56 desta lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.
§ 1° A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com
vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a
exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.
§ 2° Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá
estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1° do art. 56 desta lei, como dado
objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de
garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3° O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior, não
poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a
atualização para esta data através de índices oficiais.
§ 4° Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta
em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5° A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através
do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo
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administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência
de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
§ 6° (Vetado).
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação
em órgão da imprensa oficial.
§ 1° A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta lei poderá ser dispensada, no todo ou em
parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.
§ 2° O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1° do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 28 e 29, exclusive aqueles de que tratam os incisos III e IV do art. 29, obrigada
a parte a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a apresentar o restante da documentação prevista nos arts. 30 e 31 desta lei.
§ 3° A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido
por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em
obediência ao disposto nesta lei.
§ 4° As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas
licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
§ 5° Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio recolhimento de taxas ou
emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus
elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida.
§ 6° O disposto no § 4° deste artigo, no § 1° do art. 33 e no § 2° do art. 55 não se aplica às licitações
internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto
de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte,
ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este
caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição
de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.
Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes
normas:
Icomprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito
pelos consorciados;
II indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de
cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para
licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade,
por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de
um consórcio ou isoladamente;
V - responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação
quanto na de execução do contrato.
§ 1° No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à
empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo.
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§ 2°

O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição
e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

Art. 34. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem freqüentemente
licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por,
no máximo, um ano.
§ 1° O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização
dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.
§ 2° É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos
ou entidades da Administração Pública.
Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os
elementos necessários à satisfação das exigências do art. 27 desta lei.
Art. 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em
grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta lei.
§ 1° Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro.
§ 2° A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo
registro cadastral.
Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de
satisfazer as exigências do art. 27 desta lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral.
SEÇÃO IV
DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
Iedital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta lei, ou da entrega
do convite;
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado cicunstanciadamente;
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
XI - outros comprovantes de publicações;
XII - demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou
ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração.
Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas
ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea c desta lei,
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SEÇÃO III
DOS REGISTROS CADASTRAIS
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o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela
autoridade responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a
publicação do edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização,
pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as
informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos
similares e com realização prevista para intervalos são superiores a trinta dias, e licitações sucessivas
aquelas em que, também com objetos similares, o edital subseqüente tenha uma data anterior a cento e vinte dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente.
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada
e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida
por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início
da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
Iobjeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
II prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no
art. 64 desta lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
III - sanções para o caso de inadimplemento;
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde
possa ser examinado e adquirido;
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta lei, e forma de apresentação das propostas;
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de
licitações internacionais;
X - critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso, vedada a fixação de
preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência;
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a
adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a
data do adimplemento de cada parcela;
XII - (vetado);
XIII - limites, para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que
serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a)
prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período
de adimplemento de cada parcela;
b)
cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
c)
critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
d)
compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e)
exigência de seguros, quando for o caso;
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta lei;
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação;
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O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade
que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou
resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
Io projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e
outros complementos;
II orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor;
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.
§ 3° Para efeito do disposto nesta lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a
prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como
qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento
de cobrança.
§ 4° Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta
dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensados:
Io disposto no inciso XI deste artigo;
II a atualização financeira a que se refere a alínea c do inciso XIV deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o
pagamento, desde que não superior a quinze dias.
Art. 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
§ 1° Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113.
§ 2° Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada
de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
§ 3° A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
§ 4° A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.
Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacional o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.
§ 1° Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente
o poderá fazer o licitante brasileiro.
§ 2° O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitação de
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no
dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.
§ 3° As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao
licitante estrangeiro.
§ 4° Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente
os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda .
§ 5° Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira
ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na
respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados
internacionais, aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos
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daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a
administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação desde que
por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão
executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior.
§ 6° As cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local de destino.
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
Iabertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e
sua apreciação;
II devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o
julgamento dos recursos interpostos;
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso,
com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os
constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na
ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes
do edital;
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da
licitação.
§ 1° A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada,
assinada pelos licitantes presentes e pela comissão.
§ 2° Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela comissão.
§ 3° É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
§ 4° O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite.
§ 5° Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso
III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
§ 6° Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela comissão.
Art. 44. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no
edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta lei.
§ 1° É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
§ 2° Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes.
§ 3° Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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O disposto no parágrafo anterior se aplica também às propostas que incluam mão-de-obra
estrangeira ou importações de qualquer natureza.
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou o responsável pelo
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos
no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
(*) Incluído o parág. 6º no art. 45, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998, seção 1, p. 1.
§ 1° Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso.
Ia de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo
com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço;
II a de melhor técnica;
III - a de técnica e preço;
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real
de uso.
§ 2° No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2° do art.
3° desta lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual
todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
§ 3° No caso da licitação do tipo menor preço, entre os licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate,
exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior.
§ 4° Para a contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no
art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em
seu § 2° e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço, permitido o emprego
de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.
§ 5° É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo.
Art. 46. Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços
de natureza predominantemente intelectual em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no §
4° do artigo anterior.
§ 1° Nas licitações do tipo melhor técnica será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se
propõe a pagar:
Iserão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de
acordo com os critérios pertinentes e adequados a objeto licitado, definidos com clareza
e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia,
organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução;
II uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de
preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições propostas, com a proponente melhor
classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços
unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço
entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima;
III - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com os demais proponentes , pela ordem de classificação, até a consecução
de acordo para a contratação;
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IV -

Art. 47.

Art. 48.

Art. 49.

Art. 50.
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as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a
proposta técnica.
§ 2° Nas licitações do tipo técnica e preço será adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo
anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório:
Iserá feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios
objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório;
II a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no
instrumento convocatório.
§ 3° Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de
obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia
nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações
de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento
e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos
licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório.
§ 4° (Vetado).
Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de
empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital,
todos os elementos e informações necessárias para que os licitantes possam elaborar suas propostas
de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.
Serão desclassificadas:
(*) Incluídos os parágs. 1º alíneas “a” e “b”, 2º e 3º no art. 48, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de
28.05.1998, seção 1, p. 1.
Ias propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
II propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
Parágrafo único. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada,
no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.
A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
§ 1° A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta lei.
§ 2° A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 59 desta lei.
§ 3° No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
§ 4° O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos do procedimento de dispensa e
de inexigibilidade de licitação.
A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade.
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CAPÍTULO III
DOS CONTRATOS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos
de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.
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Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três)
membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.
§ 1° No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exigüidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor
formalmente designado pela autoridade competente.
§ 2° A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos.
§ 3° Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada
e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
§ 4° A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a
recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente.
§ 5° No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas
de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos
ou não.
Art. 52. O concurso a que se refere o § 4° do art. 22 desta lei deve ser precedido de regulamento próprio, a ser
obtido pelos interessados no local indicado no edital.
§ 1° O regulamento deverá indicar:
Ia qualificação exigida dos participantes;
II as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho;
III - as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos.
§ 2° Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a Administração a executá-lo quando
julgar conveniente.
Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela Administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente.
§ 1° Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela Administração para fixação do preço
mínimo de arrematação.
§ 2° Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior
a 5% (cinco por cento), e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo
estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da Administração o valor já
recolhido.
§ 3° Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até vinte e quatro horas.
§ 4° O edital de leilão deve ser amplamente divulgado principalmente no município em que se
realizará.
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§ 1°

Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em
conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
§ 2° Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos
termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
Io objeto e seus elementos característicos;
II o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento
de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações
e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática
e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 desta lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à
proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
§ 1° (Vetado).
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive
aquelas domiciliadas no estrangeiro , deverá constar necessariamente cláusula que declare
competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o
disposto no § 6° do art. 32 desta lei.
§ 3° No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características
e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
§ 1° Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
Icaução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
II seguro-garantia;
III - fiança bancária.
§ 2° A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no § 3°
deste artigo.
§ 3° Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica
e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado
pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser
elevado para até dez por cento do valor do contrato.
§ 4° A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens.
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(*) Incluído o parág. 4º no art. 57, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998, seção 1, p. 1.
Iaos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso
tenha sido previsto no ato convocatório;
II à prestação de serviços a serem executados de forma contínua que deverão ter a sua duração
dimensionada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a duração a sessenta meses;
III - (Vetado).
IV - ao aluguel de equipamentos à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
§ 1° Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:
Ialteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta lei;
V - impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração
em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis;
§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente, autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.
§ 3° É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à Administração, em
relação a eles, a prerrogativa de:
Imodificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
II rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta lei;
III - Fiscalizar-lhes a execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato
administrativo.
§ 1° As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão
ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
§ 2° Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão
ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.
Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
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§ 5°

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo
que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe
deu causa.
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SEÇÃO II
DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão
arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a
direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo
juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.
Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por
cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a desta lei, feitas em regime de adiantamento.
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a
sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais.
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela
data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei.
Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem
como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra
ou ordem de execução de serviço.
§ 1° A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação.
§ 2° Em carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução
de serviço ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta
lei.
§ 3° Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta lei e demais normas gerais, no que couber:
Iaos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito
privado.
II aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público.
§ 4° É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista neste artigo a critério da
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata
e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência
técnica.
Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo
licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos
emolumentos devidos.
Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.
§ 1° O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado,
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
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§ 2°

§ 3°

É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta lei.
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
(*) Incluídos os incisos I e II no parág. 2º no art. 65, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998,
seção 1, p. 1.
Iunilateralmente pela Administração:
a)
quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;
b)
quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei;
II por acordo das partes:
a)
quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b)
quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
c)
quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d)
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a atribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.
§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2° Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior.
§ 3° Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1°
deste artigo.
§ 4° No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos
de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corridos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente
comprovados.
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SEÇÃO III
DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

§ 5°

§ 6°
§ 7°
§ 8°

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou
para menos, conforme o caso.
Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
(Vetado).
A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento .

Anexo I - Lei nº 8.666

SEÇÃO IV
DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas desta lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a esta atribuição.
§ 1° O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados.
§ 2° As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Art. 68.
O contrato deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para
representá-lo na execução do contrato.
Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados.
Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1° A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar
o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
§ 2° A Administração poderá exigir, também, seguro para garantia de pessoas e bens devendo essa
exigência constar do edital de licitação ou do convite.
§ 3° (Vetado).
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
Administração.
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
Iem se tratando de obras e serviços:
a)
provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado;
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definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta lei;
II em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a)
provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b)
definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
§ 1° Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante
termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
§ 2° O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 3° O prazo a que se refere a alínea b do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa)
dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.
§ 4° Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anterior à exaustão dos
mesmos.
Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:
Igêneros perecíveis e alimentação preparada;
II serviços profissionais;
III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea a , desta lei, desde que não se
componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.
Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato
correm por conta do contratado.
Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
SEÇÃO V
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS
Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento.
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
(*) Incluído o inciso XVIII no art. 78, pela LEI 9.854 de 27.10.1999, D.O de 28.10.1999, seção 1, p. 1.
Inão cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas
no edital e no contrato;
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b)
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VII -

o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 1° do art. 67 desta
lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta lei;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra,
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
Ideterminada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo anterior;
II amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação;
IV - (Vetado).
§ 1° A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 2° Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa
do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
Idevolução de garantia;
II pagamento devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
§ 3° (Vetado).
§ 4° (Vetado).
§ 5° Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo.
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CAPÍTULO IV
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art.
64, § 2°, desta lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.
Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta lei ou visando
a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
Art. 83. Os crimes definidos nesta lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando
servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.
Art. 84. Considera-se servidor público, para os fins desta lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente
ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.
§ 1° Equipara-se a servidor público, para os fins desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função
em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público.
§ 2° A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta lei
forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração
direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra
entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.
Art. 85. As infrações penais previstas nesta lei pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela União,
Estados, Distrito Federal, Municípios, e respectivas autarquias, empresas públicas, e quaisquer outras
entidades sob seu controle direto ou indireto.
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Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo
das sanções previstas nesta lei.
Iassunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
II ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta lei;
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
§ 1° A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da Administração,
que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
§ 2° É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
§ 3° Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do
Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.
§ 4° A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério,
aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo.
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SEÇÃO II
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
§ 1° A multa a que alude neste artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas nesta lei.
§ 2° A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
§ 3° Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta responderá
o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
Iadvertência;
II multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta responderá
o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
§ 3° A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV
do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em
razão dos contratos regidos por esta lei:
Itenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
II tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
SEÇÃO III
DOS CRIMES E DAS PENAS
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a
consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.
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Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder
Judiciário:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público,
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais,
ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta lei:
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para
a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais.
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o
ensejo de devassá-lo:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.
Art. 95. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem
oferecida.
Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou
mercadorias, ou contrato dela decorrente:
Ielevando arbitrariamente os preços;
II vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar
com a Administração.
Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta lei consiste no pagamento de quantia fixada na
sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.
§ 1° Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem
superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou
inexigibilidade de licitação.
§ 2° O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital,
Estadual ou Municipal.
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SEÇÃO IV
DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO JUDICIAL
Art. 100. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la.
Art. 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se
deu a ocorrência.
Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado
pelo apresentante e por duas testemunhas.
Art. 102. Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os magistrados, os membros dos Tribunais
ou Conselhos de Contas ou os titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de
qualquer dos Poderes, verificarem a existência dos crimes definidos pela lei remeterão ao Ministério
Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
Art. 103. Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do Código de Processo Penal.
Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa
escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas
que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que pretenda produzir.
Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências instrutórias deferidas ou
ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a cada parte para alegações
finais.
Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, terá o juiz 10 (dez) dias
para proferir a sentença.
Art. 107. Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 108. No processamento e julgamento das infrações penais definidas nesta lei, assim como nos recursos e
nas execuções que lhes digam respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal
e a Lei de Execução Penal.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta lei cabem:
Irecurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:
a)
habilitação ou inabilitação do licitante;
b)
julgamento das propostas;
c)
anulação ou revogação da licitação;
d)
indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e)
rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta lei;
f)
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
II representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4° do art. 87 desta lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da
intimação do ato.
§ 1° A intimação dos atos referidos no inciso I alíneas a , b , c e e deste artigo, excluídos os relativos a
advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial,
salvo, para os casos previstos nas alíneas a e b , se presentes os prepostos dos licitantes no ato
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§ 2°

§ 3°
§ 4°

§ 5°
§ 6°

em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
O recurso previsto nas alíneas a e b do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem
que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de carta convite os prazos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3° deste artigo serão de dois dias úteis.

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente
no órgão ou na entidade.
Art. 111. A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo
de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração. Parágrafo
único. Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer
natureza e aplicação da obra.
Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento.
Parágrafo único. Fica facultado à entidade interessada o acompanhamento da execução do contrato.
Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será
feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa
e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.
§ 1° Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de
Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na
aplicação desta lei, para os fins do disposto neste artigo.
§ 2° Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar
para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia
do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem
determinadas.
Art. 114. O sistema instituído nesta lei não impede a pré-qualificação de licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos
interessados.
§ 1° A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade
competente, aprovada pela imediatamente superior.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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§ 2°

Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta lei relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e à análise da documentação.
Art. 115. Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a
serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, após aprovação da autoridade competente,
deverão ser publicadas na imprensa oficial.
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.
§ 1° A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização
interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
Iidentificação do objeto a ser executado;
II metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou
fases programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados,
salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.
§ 2° Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia
Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.
§ 3° As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação
aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das
impropriedades ocorrentes:
Iquando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de
fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública;
II quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados
no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios
fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na
execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas
conveniais básicas;
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe
repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.
§ 4° Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em
prazos menores que um mês.
§ 5° As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.
§ 6° Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo
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Art. 118.
Art. 119.

Art. 120.

Art. 121.

Art. 122.
Art. 123.
Art. 124.

Art. 125.
Art. 126.

Brasília, 21 de junho de 1993; 172° da Independência e 105° da República.
ITAMAR FRANCO
Rubens Ricupero
Romildo Canhim
(*) Republicado no D.O de 06.07.1994, seção 1, p. 10.149.
Este texto na substitui o publicado no D.O de 06.07.1994.
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Art. 117.

improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
As obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos dos Poderes Legislativos e Judiciário
e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta lei, no que couber, nas três esferas administrativas.
Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta deverão adaptar
suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta lei.
As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta lei.
Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da Administração Pública,
após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos,
sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.
Os valores fixados por esta lei serão automaticamente corrigidos na mesma periodicidade e proporção da variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), com base no índice do mês de dezembro de 1991. Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará publicar no Diário Oficial da União os
novos valores oficialmente vigentes por ocasião de cada evento citado no caput deste artigo, desprezando-se as frações inferiores a CR$ 1,00 (um cruzeiro real).
O disposto nesta lei não se aplica às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à
sua vigência, ressalvado o disposto no art. 57, nos §§ 1°, 2° e 8° do art. 65, no inciso XV do art. 78, bem
assim o disposto no caput do art. 5°, com relação ao pagamento das obrigações na ordem cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de noventa dias contados da vigência desta lei, separadamente para as obrigações relativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993.
Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União continuam a reger-se pelas
disposições do Decreto-Lei n° 9.760, de 5 de setembro de 1946, com suas alterações, e os relativos a
operações de crédito interno ou externo celebrados pela União ou a concessão de garantia do Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se esta lei, no que couber.
Nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á procedimento licitatório específico, a ser estabelecido
no Código Brasileiro de Aeronáutica.
Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as
peculiaridades locais e os princípios básicos desta lei, na forma de regulamentação específica.
Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos desta lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto.
Parágrafo único. As exigências contidas nos incisos II a IV do § 2° do art. 7° serão dispensadas nas
licitações para concessão de serviços com execução prévia de obras em que não foram previstos
desembolso por parte da Administração Pública concedente.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos-Leis n°s 2.300, de 21 de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987, 2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei n° 8.220, de 4 de
setembro de 1991, e o art. 83 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
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(*) Vetados o inciso II do parág. 1º e o parág. 4º do art. 3º, parág. 3º do art. 9º, parág. 1º do art. 13, parág.
2º do art. 17, inciso I do art. 25, parágs. 8ºe 9º do art. 30, inciso I do art. 57, parágs. 1º e 2º do art. 71, pela
LEI 8.883 de 08.06.1994, D.O de 09.06.1994, seção 1, p. 8.285.
(*) Alterados o parág. 2º do art. 5º; o inciso VII e XIII do art. 6º; Parágrafo único do art. 8º; o inciso II do
art. 10; o art. 12 e inciso VI; inciso III do art. 13; o art. 16 e seu Parágrafo único; alíneas “e” e “f” do inciso I
e parágs. 4º, 5º e 6º do art. 17; inciso III do art. 19; art. 21 incisos I, II e III, alíneas “a” e “b” do inciso I, alíneas
“a” e “b” do inciso II, incisos III e IV do parág. 2º e parág. 3º; os parágs 5º, 6º e 9º do art. 22; os parágs. 1º, 2º,
3º, 5º e 6º do art. 23; os incisos I, VIII, X, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX do art. 24; o art. 26; o inciso IV
do art. 29; o parág. 1º inciso I, parágs. 2º e 10 do art. 30; os parágs. 1º e 5º do art. 31; o art. 32; o Parágrafo
único do art. 38; o Parágrafo único do art. 39; os incisos X e XI, alíneas “a” e “c” do inciso XIV, inciso II do
parág. 2º, parág. 4º incisos I e II do art. 40; o parág. 2º do art. 41; os parágs. 2º e 5º do art. 42; o parág. 4º
do art. 43; os parágs. 3º e 4º do art. 44; o parág. 1º e o inciso IV, parágs. 3º e 4º do art. 45; o art. 46; o inciso
II e o Parágrafo único do art. 48; os parágs. 3º e 4º do art. 53; os parágs. 1º incisos I, II e III, 2º e 3º do art.
56; o inciso II do art. 57; o Parágrafo único do art. 61; o parág. 2º do art. 62; a alínea “d” do inciso II do art.
65; o art. 92; a alínea “e” do inciso I e o parág. 6º do art. 109; o parág. 2º do art. 113; o art. 120; o art. 121;
o art. 124 e seu Parágrafo único; pela LEI 8.883 de 08.06.1994, D.O de 09.06.1994, seção 1, p. 8.285.
(*) Revogado o Parágrafo único do art. 18 do texto original, pela LEI 8.883 de 08.06.1994, D.O de
09.06.1994, seção 1, p. 8.285.
Parágrafo único. Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não
superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alínea b desta lei, a Administração poderá permitir o
leilão.
(*) Alterados os parágs. 1º e 2º do art. 71, pela LEI 9.032 de 28.04.1995, D.O de 29.04.1995, seção 1, p.
6.033.
(*) Regulamentado o inciso IX do art. 24, pelo DEC 2.295 de 04.08.1997, D.O de 05.08.1997, seção 1, p.
16.698.
(*) Alterados o parág. 3º do art. 17; os incisos I alíneas “a”,“b” e “c”, II alíneas “a”,“b” e “c” do art. 23; incisos I
e II do art. 24; art. 26; o parág. 2º do art. 32; o inciso X do art. 40; inciso II do art. 57; parág. 2º do art. 65 e
art. 120, pela LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998, seção 1, p. 1.
(*) Incluídos o parág. 3º no art. 5º; os incisos I e II no parág. 3º no art. 17; o parág. 7º no art. 23; os incisos
XXI, XXII, XXIII, XXIV e o Parágrafo único no art. 24; inciso IV no art. 26; o parág. 6º no art. 45; os parágs.
1º alíneas “a” e “b”, 2º e 3º no art. 48; o parág. 4º no art. 57 e os incisos I e II no parág. 2º no art. 65, pela
LEI 9.648 de 27.05.1998, D.O de 28.05.1998, seção 1, p. 1.
Art. 5º
“3º

Observado o disposto no caput , os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo
único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da
fatura.”

Art. 17
“3º
“I -

II -

a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante
de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca
inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse 50% (cinqüenta por cento) do
valor constante da alínea “ a “ do inciso II do art. 23 desta Lei;
a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de
imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não
integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão.”

Art. 23
“7º
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Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas
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a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a
economia de escala.”
Art. 24
“XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e tecnológica com
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;
XXllI - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas
subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de
serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato
de gestão.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento)
para compras, obras e serviços contratados por sociedade de economia mista e empresa pública,
bem assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.”
Art. 26

“6º

Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias
até que se atinja a quantidade demandada na licitação.”

“1º

Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a)
média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do
valor orçado pela Administração, ou
b)
valor orçado pela administração.
Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “ a “ e “ b “, será
exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o
valor da correspondente proposta.
Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada,
no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.”

Art 48

2º

3º

Art. 57
“4º

Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze
meses.”

Art. 65
“I - (VETADO)
II as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.”
(*) Regulamentado o art. 15, pelo DEC 2.743 de 21.08.1998, D.O de 24.08.1998, seção 1, p. 1.
(*) Regulamentado o inciso III do art. 15, pelo DEC 2.809 de 22.10.1998, D.O de 23.10.1998, seção 1, p.
14.
(*) Incluído o inciso V no art. 27 e o inciso XVIII no art. 78º, pela LEI 9.854 de 27.10.1999, D.O de
28.10.1999, seção 1, p. 1.
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“IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.”
Art. 45

Art. 27
“V -

cumprimento do disposto no iciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.”

Art. 78
“XVIII- descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.”
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(*) Regulamentado o art. 34, pelo DEC 3.722 de 09.01.2001 D.O de 10.01.2001, seção 1, p. 1.
(*) Regulamentado o art. 15, pelo DEC 3.931 de 19.09.2001, D.O de 20.09.2001, seção 1, p. 9.
(*) RETIFICAÇÃO
No texto da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União de 6 de julho
de 1994, consoante determinação do art. 3º da Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994: No art. 31, Onde se
lê: “I - ... quando encerrados a mais de 3 (três) meses ...”,
Leia-se: “I - ... quando encerrado há mais de 3 (três) meses ...”,
Retificado no D.O de 02.07.2003, seção 1, p. 1, v. 140, n. 125.
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Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995
(PUBLICAÇÃO ATUALIZADA DA LEI N o 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995, DETERMINADA
PELO ART. 22 DA LEI N o 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998)
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
Art. 4º

Art. 5º

As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos regerse-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e
pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as
adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.
Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
Ipoder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se
encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão;
II concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas
que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras
de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do
serviço ou da obra por prazo determinado;
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação
de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela
delegação, com a cooperação dos usuários.
A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada
mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de
licitação.
O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da
outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.
CAPÍTULO II
DO SERVIÇO ADEQUADO

Art. 6º

Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º erviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a
sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
Imotivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
II por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Anexo I - Lei nº 8.987

Art. 7º

Sem prejuízo do disposto na Lei n o 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos
usuários: Alterado pela Lei nº 9.791 de 24 de março de 1999.
Ireceber serviço adequado;
II receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses
individuais ou coletivos;
III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27-05-98)
IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham
conhecimento, referentes ao serviço prestado;
V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço;
VI - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes
são prestados os serviços.
CAPÍTULO IV
DA POLÍTICA TARIFÁRIA

Art. 8º
Art. 9º

(VETADO)
A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e
preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público
alternativo e gratuito para o usuário. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio
econômico-financeiro.
§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos
ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas
alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com
vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para
a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Art. 12. (VETADO)
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Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos
provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de
prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade,
moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.
Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:
Io menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27-05-98)
II a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e VII; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 27-05-98)
IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de
27-05-98)
V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço
público a ser prestado com o de melhor técnica; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de 2705-98)
VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica; ou (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. (Inciso
acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando previamente estabelecida
no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e VII, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27-05-98)
§ 3º O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente
incompatíveis com os objetivos da licitação. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o art. 5º desta Lei.
Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.
§ 1º Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou
subsídios do poder público controlador da referida entidade.
§ 2º Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento
tributário diferenciado, ainda que em conseqüência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e
as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente:
Io objeto, metas e prazo da concessão;
II a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
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CAPÍTULO V
DA LICITAÇÃO
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III IV -

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.
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os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato;
prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos
necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;
V - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;
VI - as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados;
VII - os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e
expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
VIII - os critérios de reajuste e revisão da tarifa;
IX - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e
econômico-financeiro da proposta;
X - a indicação dos bens reversíveis;
XI - as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição,
nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior;
XII - a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do
serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa;
XIII - as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio;
XIV - nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais
referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicáveis;
XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados
relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a
cada caso e limitadas ao valor da obra; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
XVI - nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado.
Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
Icomprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito
pelas consorciadas;
II indicação da empresa responsável pelo consórcio;
III - apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e XIII do artigo anterior, por parte de cada
consorciada;
IV - impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio
de mais de um consórcio ou isoladamente.
§ 1º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição
e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.
§ 2º A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento
do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da
celebração do contrato.
Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados,
vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua
autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital.
É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres
relativos à licitação ou às próprias concessões.
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Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:
Iao objeto, à área e ao prazo da concessão;
II ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;
V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente
modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;
VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;
VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução
do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;
VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de
aplicação;
IX - aos casos de extinção da concessão;
X - aos bens reversíveis;
XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária,
quando for o caso;
XII - às condições para prorrogação do contrato;
XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder
concedente;
XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e
XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de
obra pública deverão, adicionalmente:
Iestipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão; e
II exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.
Art. 24. (VETADO)
Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida
pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar
com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao
serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
§ 2º Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os
terceiros e o poder concedente.
§ 3º A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas
regulamentares da modalidade do serviço concedido.
Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente.
§ 1º A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.
§ 2º O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro
dos limites da subconcessão.
Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do
poder concedente implicará a caducidade da concessão.
Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo o pretendente
deverá:
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DO CONTRATO DE CONCESSÃO

I-

atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e
fiscal necessárias à assunção do serviço; e
II comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.
Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da
prestação do serviço.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.074, de 07-07-95)
CAPÍTULO VII
DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE
Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
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regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;
homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;
VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da
concessão;
VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos
usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;
VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária,
caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente
ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade
pelas indenizações cabíveis;
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação;
XI - incentivar a competitividade; e
XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.
Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração,
contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.
Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos
usuários.
CAPÍTULO VIII
DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA
Art. 31. Incumbe à concessionária:
Iprestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
II manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos
no contrato;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
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permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;
VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;
VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente; e
VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.
Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas
pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.

Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação
do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.
Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação
do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento
administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.
§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares
será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária,
sem prejuízo de seu direito à indenização.
§ 2º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no
prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.
Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à
concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.
CAPÍTULO X
DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
Art. 35. Extingue-se a concessão por:
Iadvento do termo contratual;
II encampação;
III - caducidade;
IV - rescisão;
V - anulação; e
VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no
caso de empresa individual.
§ 1º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.
§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.
§ 3º A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis.
§ 4º Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção
da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 desta Lei.
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Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados
com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.
Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da
indenização, na forma do artigo anterior.
Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de
caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste
artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.
§ 1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando:
Io serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as
normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
II a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;
III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses
decorrentes de caso fortuito ou força maior;
IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter
a adequada prestação do serviço concedido;
Va concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; e
VII - a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de
tributos, inclusive contribuições sociais.
§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.
§ 3º Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1º deste artigo,
dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento,
nos termos contratuais.
§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada
no decurso do processo.
§ 5º A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do art. 36 desta Lei e do
contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária.
§ 6º Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com
empregados da concessionária.
Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente
intentada para esse fim.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária
não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.
CAPÍTULO XI
DAS PERMISSÕES
Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os
termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.
Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.
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Art. 41. O disposto nesta Lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43
desta Lei.
§ 1º Vencido o prazo da concessão, o poder concedente procederá a sua licitação, nos termos desta
Lei.
§ 2º As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em
vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas
pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização
das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que
não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da
Constituição de 1988.
Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem
paralisados quando da entrada em vigor desta Lei.
Art. 44. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas, na data da publicação desta Lei,
apresentarão ao poder concedente, dentro de cento e oitenta dias, plano efetivo de conclusão das
obras.
Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente o plano a que se refere este artigo ou se este
plano não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente poderá declarar
extinta a concessão, relativa a essa obra.
Art. 45. Nas hipóteses de que tratam os arts. 43 e 44 desta Lei, o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados somente no caso e com os recursos da nova licitação.
Parágrafo único. A licitação de que trata o caput deste artigo deverá, obrigatoriamente, levar em conta, para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a utilização
do critério de julgamento estabelecido no inciso III do art. 15 desta Lei.
Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.
Publicado no D.O. de 14.02.1995
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CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços
públicos e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
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Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber, de permissão, nos termos da Lei nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e obras públicas de competência da União:
I(VETADO)
II (VETADO)
III - (VETADO)
IV - vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública;
V - exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, eclusas, diques e irrigações,
precedidas ou não da execução de obras públicas;
VI - estações aduaneiras e outros terminais alfandegados de uso público, não instalados em área
de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras públicas.
VII - os serviços postais. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
Parágrafo único. Os atuais contratos de exploração de serviços postais celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com as Agências de Correio Franqueadas - ACF, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização
das licitações que precederão à delegação das concessões ou permissões que os substituirão, prazo
esse que não poderá ser inferior a de 31 de dezembro de 2001 e não poderá exceder a data limite de
31 de dezembro de 2002. (Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos,
dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na
Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei nº 8.987, de 1995.
§ 1º A contratação dos serviços e obras públicas resultantes dos processos iniciados com base na
Lei nº 8.987, de 1995, entre a data de sua publicação e a da presente Lei, fica dispensada de lei
autorizativa.
§ 2º Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário. (Redação dada pela Lei nº 9.432, de 08-01-97)
§ 3º Independe de concessão ou permissão o transporte:
Iaquaviário, de passageiros, que não seja realizado entre portos organizados;
II rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de turismo no exercício
dessa atividade;
III - de pessoas, em caráter privativo de organizações públicas ou privadas, ainda que em
forma regular.
Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei nº 8.987, de 1995, serão observadas pelo poder concedente as
seguintes determinações:
Igarantia da continuidade na prestação dos serviços públicos;
II prioridade para conclusão de obras paralisadas ou em atraso;
III - aumento da eficiência das empresas concessionárias, visando à elevação da competitividade
global da economia nacional;
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atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das populações de baixa renda e das áreas
de baixa densidade populacional inclusive as rurais;
uso racional dos bens coletivos, inclusive os recursos naturais.
CAPÍTULO II
DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º
Art. 7º

As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações de energia elétrica
e de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas
nos termos desta e da Lei nº 8.987, e das demais.
§ 1º As contratações, outorgas e prorrogações de que trata este artigo poderão ser feitas a título
oneroso em favor da União.
§ 2º As concessões de geração de energia elétrica, contratadas a partir desta Lei, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta e cinco anos, contado da data de
assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual período,
a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato.
§ 3º As concessões de transmissão e de distribuição de energia elétrica, contratadas a partir desta
Lei, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado
da data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por
igual período, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato.
§ 4º As prorrogações referidas neste artigo deverão ser requeridas pelo concessionário ou permissionário, no prazo de até trinta e seis meses anteriores à data final do respectivo contrato, devendo o poder concedente manifestar-se sobre o requerimento até dezoito meses antes dessa
data.
São objeto de concessão, mediante licitação:
Io aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 kW e a implantação
de usinas termelétricas de potência superior a 5.000 kW, destinados a execução de serviço público;
II o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 kW, destinados à produção independente de energia elétrica;
III - de uso de bem público, o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a
10.000 kW, destinados ao uso exclusivo de autoprodutor, resguardado direito adquirido relativo às concessões existentes.
§ 1º Nas licitações previstas neste e no artigo seguinte, o poder concedente deverá especificar as
finalidades do aproveitamento ou da implantação das usinas.
§ 2º Nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem a definição do “aproveitamento
ótimo” pelo poder concedente, podendo ser atribuída ao licitante vencedor a responsabilidade
pelo desenvolvimento dos projetos básico e executivo.
§ 3º Considera-se “aproveitamento ótimo”, todo potencial definido em sua concepção global pelo
melhor eixo do barramento, arranjo físico geral, níveis d’água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa escolhida para divisão de quedas de uma bacia hidrográfica.
As usinas termelétricas destinadas à produção independente poderão ser objeto de concessão mediante licitação ou autorização.
São objeto de autorização:
Ia implantação de usinas termelétricas, de potência superior a 5.000 kW, destinada a uso exclusivo do autoprodutor;
II o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior
a 10.000 kW, destinados a uso exclusivo do autoprodutor.
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SEÇÃO I
DAS CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES

Parágrafo único. As usinas termelétricas referidas neste e nos arts. 5º e 6º não compreendem aquelas
cuja fonte primária de energia é a nuclear.
Art. 8º O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou inferiores a 1.000 kW, e a implantação de usinas
termelétricas de potência igual ou inferior a 5.000 kW, estão dispensadas de concessão, permissão ou
autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder concedente.
Art. 9º É o poder concedente autorizado a regularizar, mediante outorga de autorização, o aproveitamento
hidrelétrico existente na data de publicação desta Lei, sem ato autorizativo.
Parágrafo único. O requerimento de regularização deverá ser apresentado ao poder concedente no
prazo máximo de cento e oitenta dias da data de publicação desta Lei.
Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica. (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 27-05-98)
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SEÇÃO II
DO PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA ELÉTRICA
Art. 11. Considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em
consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco.
Parágrafo único. O produtor independente de energia elétrica está sujeito a regras operacionais e
comerciais próprias, atendido o disposto nesta Lei, na legislação em vigor e no contrato de concessão
ou ato de autorização.
Art. 12. A venda de energia elétrica por produtor independente poderá ser feita para:
Iconcessionário de serviço público de energia elétrica;
II consumidor de energia elétrica, nas condições estabelecidas nos arts. 15 e 16;
III - consumidores de energia elétrica integrantes de complexo industrial ou comercial, aos quais o
produtor independente também forneça vapor oriundo de processo de co-geração;
IV - conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente de tensão e carga, nas
condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição;
V - qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente não ter o concessionário local lhe
assegurado o fornecimento no prazo de até cento e oitenta dias contado da respectiva solicitação.
Parágrafo único. A venda de energia elétrica na forma prevista nos incisos I, IV e V deverá ser exercida
a preços sujeitos aos critérios gerais fixados pelo poder concedente.
Art. 13. O aproveitamento de potencial hidráulico, para fins de produção independente, dar-se-á mediante
contrato de concessão de uso de bem público, na forma desta Lei.
Art. 14. As linhas de transmissão de interesse restrito aos aproveitamentos de produção independente poderão ser concedidas ou autorizadas, simultânea ou complementarmente, aos respectivos contratos de
uso do bem público.
SEÇÃO III
DAS OPÇÕES DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DOS CONSUMIDORES
Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação das atuais e as novas concessões
serão feitas sem exclusividade de fornecimento de energia elétrica a consumidores com carga igual
ou maior que 10.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, que podem optar por contratar seu fornecimento, no todo ou em parte, com produtor independente de energia elétrica.
§ 1º Decorridos três anos da publicação desta Lei, os consumidores referidos neste artigo poderão
estender sua opção de compra a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de
energia elétrica do sistema interligado. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
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SEÇÃO IV
DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DOS CONSÓRCIOS DE GERAÇÃO
Art. 17. O poder concedente deverá definir, dentre as instalações de transmissão, as que se destinam à formação da rede básica dos sistemas interligados, as de âmbito próprio do concessionário de distribuição
e as de interesse exclusivo das centrais de geração.
§ 1º As instalações de transmissão, integrantes da rede básica dos sistemas elétricos interligados,
serão objeto de concessão mediante licitação, e funcionarão na modalidade de instalações integradas aos sistemas e com regras operativas definidas por agente sob controle da União, de
forma a assegurar a otimização dos recursos eletro-energéticos existentes ou futuros.
§ 2º As instalações de transmissão de âmbito próprio do concessionário de distribuição poderão
ser consideradas pelo poder concedente parte integrante da concessão de distribuição.
§ 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de geração poderão ser consideradas integrantes das respectivas concessões, permissões ou autorizações. (Redação dada
pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
§ 4º As instalações de transmissão, existentes na data de publicação desta Lei, serão classificadas
pelo poder concedente, para efeito de prorrogação, de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 5º As instalações de transmissão, classificadas como integrantes da rede básica, poderão ter suas
concessões prorrogadas, segundo os critérios estabelecidos nos arts. 19 e 22, no que couber.
Art. 18. É autorizada a constituição de consórcios, com o objetivo de geração de energia elétrica para fins de
serviços públicos, para uso exclusivo dos consorciados, para produção independente ou para essas
atividades associadas, conservado o regime legal próprio de cada uma, aplicando-se, no que couber,
o disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995.
Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata o disposto no parágrafo único do art. 21,
podem manifestar ao poder concedente, até seis meses antes do funcionamento da central geradora
de energia elétrica, opção por um dos regimes legais previstos neste artigo, ratificando ou alterando
o adotado no respectivo ato de constituição. (Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.648, de 2705-98)
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§ 2º Decorridos cinco anos da publicação desta Lei, os consumidores com carga igual ou superior a
3.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, poderão optar pela compra de energia
elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do mesmo
sistema interligado.
§ 3º Após oito anos da publicação desta Lei, o poder concedente poderá diminuir os limites de carga e tensão estabelecidos neste e no art. 16.
§ 4º Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado em seus contratos de fornecimento só poderão optar por outro fornecedor após o prazo de trinta e seis meses, contado
a partir da data de manifestação formal ao concessionário.
§ 5º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em aumento tarifário para os consumidores remanescentes da concessionária de serviços públicos de energia elétrica que haja
perdido mercado. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
§ 6º É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder
concedente.
§ 7º Os concessionários poderão negociar com os consumidores referidos neste artigo novas condições de fornecimento de energia elétrica, observados os critérios a serem estabelecidos pela
ANEEL. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
Art. 16. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga seja igual ou maior que 3.000 kW, atendidos em
qualquer tensão, o fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica.
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SEÇÃO V
DA PRORROGAÇÃO DAS CONCESSÕES ATUAIS
Art. 19. A União poderá, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados,
prorrogar, pelo prazo de até vinte anos, as concessões de geração de energia elétrica, alcançadas pelo
art. 42 da Lei nº 8.987, de 1995, desde que requerida a prorrogação, pelo concessionário, permissionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termelétrica, observado o disposto no art. 25
desta Lei.
§ 1º Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados, em até um ano, contado da data da publicação desta Lei.
§ 2º Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até seis meses do advento do termo final respectivo.
§ 3º Ao requerimento de prorrogação deverão ser anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como comprovação
de regularidade e adimplemento de seus encargos junto a órgãos públicos, obrigações fiscais
e previdenciárias e compromissos contratuais, firmados junto a órgãos e entidades da Administração Pública Federal, referentes aos serviços de energia elétrica, inclusive ao pagamento de
que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal.
§ 4º Em caso de não apresentação do requerimento, no prazo fixado nos §§ 1º e 2º deste artigo, ou
havendo pronunciamento do poder concedente contrário ao pleito, as concessões, manifestos
ou declarações de usina termelétrica serão revertidas para a União, no vencimento do prazo da
concessão, e licitadas.
§ 5º (VETADO)
Art. 20. As concessões e autorizações de geração de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo único do art.
43 e pelo art. 44 da Lei nº 8.987, de 1995, exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham sido iniciados até a edição dessa mesma Lei, poderão ser prorrogadas pelo prazo necessário à amortização
do investimento, limitado a trinta e cinco anos, observado o disposto no art. 24 desta Lei e desde que
apresentado pelo interessado:
Iplano de conclusão aprovado pelo poder concedente;
II compromisso de participação superior a um terço de investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da obra e à colocação das unidades em operação.
Parágrafo único. Os titulares de concessão que não procederem de conformidade com os termos
deste artigo terão suas concessões declaradas extintas, por ato do poder concedente, de acordo com
o autorizado no parágrafo único do art. 44 da Lei nº 8.987, de 1995.
Art. 21. É facultado ao concessionário incluir no plano de conclusão das obras, referido no inciso I do artigo
anterior, no intuito de viabilizá-la, proposta de sua associação com terceiros na modalidade de consórcio empresarial do qual seja a empresa líder, mantida ou não a finalidade prevista originalmente
para a energia produzida.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos consórcios empresariais formados ou cuja
formação se encontra em curso na data de publicação desta Lei, desde que já manifestada ao poder
concedente pelos interessados, devendo as concessões ser revistas para adaptá-las ao estabelecido
no art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995, observado o disposto no art. 20, inciso II e no art. 25 desta Lei.
Art. 22. As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei nº 8.987, de 1995,
poderão ser prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional e
econômica, por solicitação do concessionário ou iniciativa do poder concedente.
§ 1º Na hipótese de a concessionária não concordar com o reagrupamento, serão mantidas as atuais áreas e prazos das concessões.
§ 2º A prorrogação terá prazo único, igual ao maior remanescente dentre as concessões reagrupadas, ou vinte anos, a contar da data da publicação desta Lei, prevalecendo o maior.
§ 3º (VETADO)
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CAPÍTULO III
DA REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS
Art. 26. Exceto para os serviços públicos de telecomunicações, é a União autorizada a:
Ipromover cisões, fusões, incorporações ou transformações societárias dos concessionários de
serviços públicos sob o seu controle direto ou indireto;
II aprovar cisões, fusões e transferências de concessões, estas últimas nos termos do disposto no
art. 27 da Lei nº 8.987, de 1995;
III - cobrar, pelo direito de exploração de serviços públicos, nas condições preestabelecidas no edital de licitação.
Parágrafo único. O inadimplemento do disposto no inciso III sujeitará o concessionário à aplicação da
pena de caducidade, nos termos do disposto na Lei nº 8.987, de 1995.
Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da União, para promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova concessão ou
com a prorrogação das concessões existentes a União, exceto quanto aos serviços públicos de telecomunicações, poderá:
Iutilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de leilão, observada a necessidade da venda
de quantidades mínimas de quotas ou ações que garantam a transferência do controle societário;
II fixar, previamente, o valor das quotas ou ações de sua propriedade a serem alienadas, e proceder a licitação na modalidade de concorrência.
§ 1º Na hipótese de prorrogação, esta poderá ser feita por prazos diferenciados, de forma a que os
termos finais de todas as concessões prorrogadas ocorram no mesmo prazo que será o necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado a partir da assinatura do
novo contrato de concessão.
§ 2º Na elaboração dos editais de privatização de empresas concessionárias de serviço público, a
União deverá atender às exigências das Leis nºs 8.031, de 1990 e 8.987, de 1995, inclusive quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo da concessão.
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Art. 23. Na prorrogação das atuais concessões para distribuição de energia elétrica, o poder concedente diligenciará no sentido de compatibilizar as áreas concedidas às empresas distribuidoras com as áreas
de atuação de cooperativas de eletrificação rural, examinando suas situações de fato como prestadoras de serviço público, visando enquadrar as cooperativas como permissionárias de serviço público
de energia elétrica.
Parágrafo único. Constatado, em processo administrativo, que a cooperativa exerce, em situação de
fato ou com base em permissão anteriormente outorgada, atividade de comercialização de energia
elétrica a público indistinto, localizado em sua área de atuação, é facultado ao poder concedente
promover a regularização da permissão.
Art. 24. O disposto nos §§ 1º , 2º , 3º e 4º do art. 19 aplica-se às concessões referidas no art. 22.
Parágrafo único. Aplica-se, ainda, às concessões referidas no art. 20, o disposto nos §§ 3º e 4º do art.
19.
Art. 25. As prorrogações de prazo, de que trata esta Lei, somente terão eficácia com assinatura de contratos
de concessão que contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que contrariem
a Lei nº 8.987, de 1995.
§ 1º Os contratos de concessão e permissão conterão, além do estabelecido na legislação em vigor,
cláusulas relativas a requisitos mínimos de desempenho técnico do concessionário ou permissionário, bem assim, sua aferição pela fiscalização através de índices apropriados.
§ 2º No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas relativas à qualidade técnica, referidas no
parágrafo anterior, serão vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.
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§ 3º O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso de privatização de concessionário
de serviço público sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.
§ 4º A prorrogação de que trata este artigo está sujeita às condições estabelecidas no art. 25.
Art. 28. Nos casos de privatização, nos termos do artigo anterior, é facultado ao poder concedente outorgar
novas concessões sem efetuar a reversão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço público.
§ 1º Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou autorização de geração de
energia elétrica, é igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime de exploração,
no todo ou em parte, para produção independente, inclusive, quanto às condições de extinção
da concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da indenização porventura devida. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
§ 2º A alteração de regime referida no parágrafo anterior deverá observar as condições para tanto
estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado pela ANEEL. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
§ 3º É vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular, em benefício da produção de
energia elétrica, qualquer forma de garantia ou prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições definidas em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e
Energia e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação com
os Governos dos Estados onde se localiza cada bacia hidrográfica. (Parágrafo acrescentado pela
Lei nº 9.648, de 27-05-98)
§ 4º O edital referido no § 2 o deve estabelecer as obrigações dos sucessores com os programas
de desenvolvimento sócio-econômico regionais em andamento, conduzidos diretamente pela
empresa ou em articulação com os Estados, em áreas situadas na bacia hidrográfica onde se
localizam os aproveitamentos de potenciais hidráulicos, facultado ao Poder Executivo, previamente à privatização, separar e destacar os ativos que considere necessários à condução desses programas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27-05-98)
Art. 29. A modalidade de leilão poderá ser adotada nas licitações relativas à outorga de nova concessão com
a finalidade de promover a transferência de serviço público prestado por pessoas jurídicas, a que
se refere o art. 27, incluídas, para os fins e efeitos da Lei nº 8.031, de 1990, no Programa Nacional de
Desestatização, ainda que não haja a alienação das quotas ou ações representativas de seu controle
societário.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, os bens vinculados ao respectivo serviço público
serão utilizados, pelo novo concessionário, mediante contrato de arrendamento a ser celebrado com
o concessionário original.
Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos casos em que o titular da concessão ou autorização
de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, desde que as partes acordem quanto às regras estabelecidas. (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 27-05-98)
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de bem público, os autores
ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar, direta ou
indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços.
Art. 32. A empresa estatal que participe, na qualidade de licitante, de concorrência para concessão e permissão de serviço público, poderá, para compor sua proposta, colher preços de bens ou serviços fornecidos por terceiros e assinar pré-contratos com dispensa de licitação.
§ 1º Os pré-contratos conterão, obrigatoriamente, cláusula resolutiva de pleno direito, sem penalidades ou indenizações, no caso de outro licitante ser declarado vencedor.
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Art. 34.

Art. 35.

Art. 36.

Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.

Brasília, 7 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da República.
Publicado no D.O. de 08.07.1995, Seção 1, p. 10125.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 08.07.1995.
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Art. 33.

§ 2º Declarada vencedora a proposta referida neste artigo, os contratos definitivos, firmados entre
a empresa estatal e os fornecedores de bens e serviços, serão, obrigatoriamente, submetidos à
apreciação dos competentes órgãos de controle externo e de fiscalização específica.
Em cada modalidade de serviço público, o respectivo regulamento determinará que o poder concedente, observado o disposto nos arts. 3º e 30 da Lei nº 8.987, de 1995, estabeleça forma de participação dos usuários na fiscalização e torne disponível ao público, periodicamente, relatório sobre os
serviços prestados.
A concessionária que receber bens e instalações da União, já revertidos ou entregues à sua administração, deverá:
Iarcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos;
II responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos, na forma do disposto no art. 6º da
Lei nº 8.987, de 1995.
A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente, fica condicionada à previsão,
em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou
permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Parágrafo único. A concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser atribuída a uma
classe ou coletividade de usuários dos serviços, vedado, sob qualquer pretexto, o benefício singular.
Sem prejuízo do disposto no inciso XII do art. 21 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, o
poder concedente poderá, mediante convênio de cooperação, credenciar os Estados e o Distrito Federal a realizarem atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços prestados nos
respectivos territórios.
É inexigível a licitação na outorga de serviços de telecomunicações de uso restrito do outorgado, que
não sejam passíveis de exploração comercial.
(VETADO)
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 8.987, de 1995, e as demais disposições em contrário.

Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996(*)
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, disciplina o regime das concessões
de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES E DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1º
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Art. 2º

Art. 3º
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É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada
ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e
diretrizes do governo federal.
Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, a ANEEL promoverá a articulação com os Estados e
o Distrito Federal, para o aproveitamento energético dos cursos de água e a compatibilização com a
política nacional de recursos hídricos.
Além das incumbências prescritas nos arts. 29 e 30 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de energia elétrica, compete especialmente à ANEEL:
Iimplementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica
e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários
ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
II promover as licitações destinadas à contratação de concessionárias de serviço público para
produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para
aproveitamento de potenciais hidráulicos;
III - definir o aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 5º da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995;
IV - celebrar e gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia
elétrica, de concessão de uso de bem público, expedir as autorizações, bem como fiscalizar,
diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões e a prestação dos
serviços de energia elétrica;
V - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus
consumidores;
VI - fixar os critérios para cálculo do preço de transporte de que trata o § 6º do art. 15 da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, e arbitrar seus valores nos casos de negociação frustrada entre os
agentes envolvidos;
VII - articular com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e gás natural os critérios para
fixação dos preços de transporte desses combustíveis, quando destinados à geração de energia elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os
agentes envolvidos;
VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a impedir a
concentração econômica nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção
e transferência de concessões, permissões e autorizações, à concentração societária e à
realização de negócios entre si; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica; (Inciso acrescentado pela
Lei nº 9.648, de 27.05.98)
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Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 2% (dois
por cento) do faturamento, ou do valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um período de doze meses caso o infrator não esteja
em operação ou esteja operando por um período inferior a doze meses. (Inciso acrescentado
pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)
Parágrafo único. No exercício da competência prevista nos incisos VIII e IX, a ANEEL deverá articular-se
com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. (Parágrafo único acrescentado pela
Lei nº 9.648, de 27.05.98)
A ANEEL será dirigida por um Diretor-Geral e quatro Diretores, em regime de colegiado, cujas funções
serão estabelecidas no ato administrativo que aprovar a estrutura organizacional da autarquia.
§ 1º O decreto de constituição da ANEEL indicará qual dos diretores da autarquia terá a incumbência de, na qualidade de ouvidor, zelar pela qualidade do serviço público de energia elétrica,
receber, apurar e solucionar as reclamações dos usuários.
§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.649, de 27.05.98)
§ 3º O processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via
administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela ANEEL.
O Diretor-Geral e os demais Diretores serão nomeados pelo Presidente da República para cumprir
mandatos não coincidentes de quatro anos, ressalvado o que dispõe o art. 29.
Parágrafo único. A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de prévia aprovação do Senado
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
Está impedida de exercer cargo de direção na ANEEL a pessoa que mantiver os seguintes vínculos
com qualquer empresa concessionária, permissionária, autorizada, produtor independente, autoprodutor ou prestador de serviço contratado dessas empresas sob regulamentação ou fiscalização da
autarquia:
Iacionista ou sócio com participação individual direta superior a três décimos por cento no capital social ou superior a dois por cento no capital social de empresa controladora;
II membro do conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;
III - empregado, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, inclusive das empresas controladoras ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras.
Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de direção da ANEEL membro do conselho
ou diretoria de associação regional ou nacional, representativa de interesses dos agentes mencionados no caput, de categoria profissional de empregados desses agentes, bem como de conjunto ou
classe de consumidores de energia.
A administração da ANEEL será objeto de contrato de gestão, negociado e celebrado entre a Diretoria
e o Poder Executivo no prazo máximo de noventa dias após a nomeação do Diretor-Geral, devendo
uma cópia do instrumento ser encaminhada para registro no Tribunal de Contas da União, onde servirá de peça de referência em auditoria operacional.
§ 1º O contrato de gestão será o instrumento de controle da atuação administrativa da autarquia e da avaliação do seu desempenho e elemento integrante da prestação de contas
do Ministério de Minas e Energia e da ANEEL, a que se refere o art. 9º da Lei nº 8.443, de
16 de julho de 1992, sendo sua inexistência considerada falta de natureza formal, de que
trata o inciso II do art. 16 da mesma Lei.
§ 2º Além de estabelecer parâmetros para a administração interna da autarquia, os procedimentos
administrativos, inclusive para efeito do disposto no inciso V do art. 3º, o contrato de gestão
deve estabelecer, nos programas anuais de trabalho, indicadores que permitam quantificar, de
forma objetiva, a avaliação do seu desempenho.
§ 3º O contrato de gestão será avaliado periodicamente e, se necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria da autarquia, sem prejuízo da solidariedade entre seus membros.
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Art. 8º

A exoneração imotivada de dirigente da ANEEL somente poderá ser promovida nos quatros meses
iniciais do mandato, findos os quais é assegurado seu pleno e integral exercício. (Revogado pela Lei
nº 9.986, de 18.7.2000)
Parágrafo único. Constituem motivos para a exoneração de dirigente da ANEEL, em qualquer época,
a prática de ato de improbidade administrativa, a condenação penal transitada em julgado e o descumprimento injustificado do contrato de gestão.
Art. 9º O ex-dirigente da ANEEL continuará vinculado à autarquia nos doze meses seguintes ao exercício
do cargo, durante os quais estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente
da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às empresas sob sua regulamentação ou
fiscalização, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.
§ 1º Durante o prazo da vinculação estabelecida neste artigo, o ex-dirigente continuará prestando
serviço à ANEEL ou a qualquer outro órgão da administração pública direta da União, em área
atinente à sua qualificação profissional, mediante remuneração equivalente à do cargo de direção que exerceu.
§ 2º Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se o infrator às penas previstas no
art. 321 do Código Penal, o ex-dirigente da ANEEL, inclusive por renúncia ao mandato, que descumprir o disposto no caput deste artigo.
§ 3º Exclui-se do disposto neste artigo o ex-dirigente que for exonerado no prazo indicado no caput
do artigo anterior ou pelos motivos constantes de seu parágrafo único.
Art. 10. Os cargos em comissão da autarquia serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargo de carreira técnica ou profissional da autarquia, aplicando-se-lhes as mesmas restrições do
art. 6º quando preenchidos por pessoas estranhas aos quadros da ANEEL, exceto no período a que se
refere o art. 29.
Parágrafo único. Ressalvada a participação em comissões de trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não integrantes da estrutura organizacional da autarquia, é vedado à ANEEL requisitar, para lhe prestar serviço, empregados de empresas sob sua regulamentação ou fiscalização.
CAPÍTULO II
DAS RECEITAS E DO ACERVO DA AUTARQUIA
Art. 11. Constituem receitas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL:
Irecursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização sobre serviços de energia elétrica, instituída por esta Lei;
II recursos ordinários do Tesouro Nacional consignados no Orçamento Fiscal da União e em seus
créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;
III - produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de
licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrição em concurso público;
IV - rendimentos de operações financeiras que realizar;
V - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
VI - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
VII - valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade.
Parágrafo único. O orçamento anual da ANEEL, que integra a Lei Orçamentária da União, nos termos
do inciso I do § 5º do art. 165 da Constituição Federal, deve considerar as receitas previstas neste artigo de forma a dispensar, no prazo máximo de três anos, os recursos ordinários do Tesouro Nacional.
Art. 12. É instituída a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, que será anual, diferenciada em
função da modalidade e proporcional ao porte do serviço concedido, permitido ou autorizado, aí
incluída a produção independente de energia elétrica e a autoprodução de energia.
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§ 1º A taxa de fiscalização, equivalente a cinco décimos por cento do valor do benefício econômico
anual auferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado, será determinada pelas seguintes fórmulas:
ITFg = P x Gu
onde:
TFg = taxa de fiscalização da concessão de geração;
P = potência instalada para o serviço de geração;
Gu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de
geração.
II TFt = P x Tu
onde:
TFt = taxa de fiscalização da concessão de transmissão;
P = potência instalada para o serviço de transmissão;
Tu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de
transmissão.
III - TFd = [Ed / (FC x 8,76)] x Du
onde:
TFd = taxa de fiscalização da concessão de distribuição;
Ed = energia anual faturada com o serviço concedido de distribuição, em megawatt/
hora;
FC = fator de carga médio anual das instalações de distribuição, vinculadas ao serviço
concedido;
Du = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de
distribuição.
§ 2º Para determinação do valor do benefício econômico a que se refere o parágrafo anterior, considerar-se-á a tarifa fixada no respectivo contrato de concessão ou no ato de outorga da concessão, permissão ou autorização, quando se tratar de serviço público, ou no contrato de venda de
energia, quando se tratar de produção independente.
§ 3º No caso de exploração para uso exclusivo, o benefício econômico será calculado com base na
estipulação de um valor típico para a unidade de energia elétrica gerada.
Art. 13. A taxa anual de fiscalização será devida pelos concessionários, permissionários e autorizados a partir
de 1o de janeiro de 1997, devendo ser recolhida diretamente à ANEEL, em duodécimos, na forma em
que dispuser o regulamento desta Lei.
§ 1º Do valor global das quotas da Reserva Global de Reversão - RGR, de que trata o art. 4º da Lei nº
5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada pelo art. 9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de
1993, devidas pelos concessionários e permissionários, será deduzido o valor da taxa de fiscalização, vedada qualquer majoração de tarifas por conta da instituição desse tributo.
§ 2º A Reserva Global de Reversão de que trata o parágrafo anterior é considerada incluída nas tarifas de energia elétrica, com as alterações seguintes:
Ié fixada em até dois e meio por cento a quota anual de reversão que incidirá sobre os investimentos dos concessionários e permissionários, nos termos estabelecidos pelo art. 9º da Lei
no 8.631, de 4 de março de 1993, observado o limite de três por cento da receita anual;
II do total dos recursos arrecadados a partir da vigência desta Lei, cinqüenta por cento, no
mínimo, serão destinados para aplicação em investimentos no Setor Elétrico das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dos quais 1⁄2 em programas de eletrificação rural, conservação e uso racional de energia e atendimento de comunidades de baixa renda.
III - os recursos referidos no inciso anterior poderão ser contratados diretamente com Estados, Municípios e concessionários de serviço público de energia elétrica;
IV - os recursos destinados ao semi-árido da Região Nordeste serão aplicados a taxas de financiamento não superiores às previstas para os recursos a que se refere a alínea “c” do
inciso I do art. 159 da Constituição Federal.
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CAPÍTULO III
DO REGIME ECONÔMICO E FINANCEIRO DAS
CONCESSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende:
Ia contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor final com tarifas baseadas
no serviço pelo preço, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
II a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que
reverterão à União na extinção do contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade
do serviço de energia elétrica;
III - a participação do consumidor no capital da concessionária, mediante contribuição financeira
para execução de obras de interesse mútuo, conforme definido em regulamento;
IV - apropriação de ganhos de eficiência empresarial e da competitividade;
V - indisponibilidade, pela concessionária, salvo disposição contratual, dos bens considerados reversíveis.
Art. 15. Entende-se por serviço pelo preço o regime econômico-financeiro mediante o qual as tarifas máximas do serviço público de energia elétrica são fixadas:
Ino contrato de concessão ou permissão resultante de licitação pública, nos termos da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
II no contrato que prorrogue a concessão existente, nas hipóteses admitidas na Lei nº 9.074, de 7
de julho de 1995;
III - no contrato de concessão celebrado em decorrência de desestatização, nos casos indicados no
art. 27 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
IV - em ato específico da ANEEL, que autorize a aplicação de novos valores, resultantes de revisão
ou de reajuste, nas condições do respectivo contrato.
§ 1º A manifestação da ANEEL para a autorização exigida no inciso IV deste artigo deverá ocorrer no
prazo máximo de trinta dias a contar da apresentação da proposta da concessionária ou permissionária, vedada a formulação de exigências que não se limitem à comprovação dos fatos
alegados para a revisão ou reajuste, ou dos índices utilizados.
§ 2º A não manifestação da ANEEL, no prazo indicado, representará a aceitação dos novos valores
tarifários apresentados, para sua imediata aplicação.
Art. 16. Os contratos de concessão referidos no artigo anterior, ao detalhar a cláusula prevista no inciso V do
art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, poderão prever o compromisso de investimento
mínimo anual da concessionária destinado a atender a expansão do mercado e a ampliação e modernização das instalações vinculadas ao serviço.
Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste
serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.
Parágrafo único. O Poder Público que receber a comunicação adotará as providências administrativas
para preservar a população dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia, sem prejuízo das
ações de responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida.
Art. 18. A ANEEL somente aceitará como bens reversíveis da concessionária ou permissionária do serviço
público de energia elétrica aqueles utilizados, exclusiva e permanentemente, para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica.
Art. 19. Na hipótese de encampação da concessão, a indenização devida ao concessionário, conforme previsto no art. 36 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, compreenderá as perdas decorrentes da
extinção do contrato, excluídos os lucros cessantes.
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Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alínea “b” do inciso XII do art. 21 e no inciso XI do art. 23 da Constituição
Federal, a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços
e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os Estados e o Distrito
Federal, mediante convênio de cooperação.
§ 1º A descentralização abrangerá os serviços e instalações de energia elétrica prestados e situados
no território da respectiva unidade federativa, exceto:
Ios de geração de interesse do sistema elétrico interligado;
II os de transmissão integrante da rede básica.
§ 2º A delegação de que trata este Capítulo será conferida desde que o Distrito Federal ou o Estado
interessado possua serviços técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados para execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regulamento.
§ 3º A execução, pelos Estados e Distrito Federal, das atividades delegadas será permanentemente
acompanhada e avaliada pela ANEEL, nos termos do respectivo convênio.
Art. 21. Na execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e
instalações de energia elétrica, a unidade federativa observará as pertinentes normas legais e regulamentares federais.
§ 1º As normas de regulação complementar baixadas pela unidade federativa deverão se harmonizar com as normas expedidas pela ANEEL.
§ 2º É vedado à unidade federativa conveniada exigir de concessionária ou permissionária sob sua
ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte
em encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia autorização da ANEEL.
Art. 22. Em caso de descentralização da execução de atividades relativas aos serviços e instalações de energia
elétrica, parte da taxa de fiscalização correspondente, prevista no art. 12 desta Lei, arrecadada na respectiva unidade federativa, será a esta transferida para custeio de seus serviços, na forma do convênio
celebrado.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 23. As licitações realizadas para outorga de concessões devem observar o disposto nesta Lei, nas Leis nºs
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, e, como norma geral, a Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993.
§ 1º Nas licitações destinadas a contratar concessões e permissões de serviço público e uso de bem
público é vedada a declaração de inexigibilidade prevista no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;
§ 2º Nas licitações mencionadas no parágrafo anterior, a declaração de dispensa de licitação só será
admitida quando não acudirem interessados à primeira licitação e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições
estabelecidas no edital, ainda que modifiquem condições vigentes de concessão, permissão ou
uso de bem público cujos contratos estejam por expirar.
Art. 24. As licitações para exploração de potenciais hidráulicos serão processadas nas modalidades de concorrência ou de leilão e as concessões serão outorgadas a título oneroso.
Parágrafo único. No caso de leilão, somente poderão oferecer proposta os interessados pré-qualificados, conforme definido no procedimento correspondente.
Art. 25. No caso de concessão ou autorização para produção independente de energia elétrica, o contrato
ou ato autorizativo definirá as condições em que o produtor independente poderá realizar a comercialização de energia elétrica produzida e da que vier a adquirir, observado o limite de potência auGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas
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CAPÍTULO IV
DA DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
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torizada, para atender aos contratos celebrados, inclusive na hipótese de interrupção da geração de
sua usina em virtude de determinação dos órgãos responsáveis pela operação otimizada do sistema
elétrico.
Art. 26. Depende de autorização da ANEEL:
Io aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a
30.000 kW, destinado a produção independente ou autoprodução, mantidas as características
de pequena central hidrelétrica; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)
II a compra e venda de energia elétrica, por agente comercializador; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 27.05.98)
III - a importação e exportação de energia elétrica, bem como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão associados; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)
IV - a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus excedentes de energia
elétrica. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)
§ 1º Para cada aproveitamento de que trata o inciso I, a ANEEL estipulará percentual de redução não
inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado aos valores das tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e distribuição, de forma a garantir competitividade à energia ofertada
pelo empreendimento.
§ 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado ao sistema elétrico, é assegurada a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, devendo
também submeter-se ao rateio do ônus, quando ocorrer. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
9.648, de 27.05.98)
§ 3º A comercialização da energia elétrica resultante da atividade referida nos incisos II, III e IV, farse-á nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei no 9.074, de 1995. (Parágrafo acrescentado pela Lei
nº 9.648, de 27.05.98)
§ 4º É estendido às usinas hidrelétricas referidas no inciso I que iniciarem a operação após a publicação desta Lei, a isenção de que trata o inciso I do art. 4º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)
§ 5º Os aproveitamentos referidos no inciso I poderão comercializar energia elétrica com consumidores cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, independentemente dos prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)
Art. 27. Os contratos de concessão de serviço público de energia elétrica e de uso de bem público celebrados
na vigência desta Lei e os resultantes da aplicação dos arts. 4º e 19 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de
1995, conterão cláusula de prorrogação da concessão, enquanto os serviços estiverem sendo prestados nas condições estabelecidas no contrato e na legislação do setor, atendam aos interesses dos
consumidores e o concessionário o requeira.
Art. 28. A realização de estudos de viabilidade, anteprojetos ou projetos de aproveitamentos de potenciais
hidráulicos deverá ser informada à ANEEL para fins de registro, não gerando direito de preferência
para a obtenção de concessão para serviço público ou uso de bem público.
§ 1º Os proprietários ou possuidores de terrenos marginais a potenciais de energia hidráulica e das
rotas dos correspondentes sistemas de transmissão só estão obrigados a permitir a realização
de levantamentos de campo quando o interessado dispuser de autorização específica da ANEEL.
§ 2º A autorização mencionada no parágrafo anterior não confere exclusividade ao interessado,
podendo a ANEEL estipular a prestação de caução em dinheiro para eventuais indenizações de
danos causados à propriedade onde se localize o sítio objeto dos levantamentos.
§ 3º No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados pela ANEEL para inclusão no programa
de licitações de concessões, será assegurado ao interessado o ressarcimento dos respectivos
custos incorridos, pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas no edital.
§ 4º A liberdade prevista neste artigo não abrange os levantamentos de campo em sítios localizados em áreas indígenas, que somente poderão ser realizados com autorização específica do
Poder Executivo, que estabelecerá as condições em cada caso.
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(*) Republicada para atualização conforme determinação do Art. 22 da lei 9.648 de 27.05.1998, no D.O de 28.09.1998, P.009. Alterada pela MPV 1.819 de
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Art. 29. Na primeira gestão da autarquia, visando implementar a transição para o sistema de mandatos não
coincidentes, o Diretor-Geral e dois Diretores serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministério de Minas e Energia, e dois Diretores nomeados na forma do disposto no parágrafo único do art. 5º.
§ 1º O Diretor-Geral e os dois Diretores indicados pelo Ministério de Minas e Energia serão nomeados pelo período de três anos.
§ 2º Para as nomeações de que trata o parágrafo anterior não terá aplicação o disposto nos arts. 6º
e 8º desta Lei.
Art. 30. Durante o período de trinta e seis meses, contados da data de publicação desta Lei, os reajustes e
revisões das tarifas do serviço público de energia elétrica serão efetuados segundo as condições dos
respectivos contratos e legislação pertinente, observados os parâmetros e diretrizes específicos, estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Minas e Energia e da Fazenda.
Art. 31. Serão transferidos para a ANEEL o acervo técnico e patrimonial, as obrigações, os direitos e receitas
do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE.
§ 1º Permanecerão com o Ministério de Minas e Energia as receitas oriundas do § 1º do art. 20 da
Constituição Federal.
§ 2º Ficarão com o Ministério de Minas e Energia, sob a administração temporária da ANEEL, como
órgão integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a rede hidrométrica, o acervo técnico e as atividades de hidrologia relativos aos aproveitamentos de energia hidráulica.
§ 3º Os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos e a ANEEL devem se articular para a outorga de concessão de uso de águas em bacias hidrográficas, de que possa resultar
a redução da potência firme de potenciais hidráulicos, especialmente os que se encontrem em
operação, com obras iniciadas ou por iniciar, mas já concedidas.
Art. 32. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério de Minas e Energia, para atender as despesas de estruturação e manutenção da ANEEL, utilizando
como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária
em vigor.
Art. 33. No prazo máximo de vinte e quatro meses, a contar da sua organização, a ANEEL promoverá a simplificação do Plano de Contas específico para as empresas concessionárias de serviços públicos de
energia elétrica, com a segmentação das contas por tipo de atividade de geração, transmissão e distribuição.
Art. 34. O Poder Executivo adotará as providências necessárias à constituição da autarquia Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, em regime especial, com a definição da estrutura organizacional, aprovação do seu regimento interno e a nomeação dos Diretores, a que se refere o § 1o do art. 29, e do
Procurador-Geral.
§ 1º (Revogado pela Lei nº 9.649, de 27.05.98)
§ 2º É a ANEEL autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não excedente de trinta e
seis meses, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, do pessoal técnico imprescindível à continuidade de suas atividades.
§ 3º Até que seja provido o cargo de Procurador-Geral da ANEEL, a Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia e a Advocacia-Geral da União prestarão à autarquia a assistência jurídica
necessária, no âmbito de suas competências.
§ 4º Constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com a publicação de seu regimento
interno, ficará extinto o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE.
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.9.1998

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera
o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
TÍTULO I
DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
CAPÍTULO I
DOS FUNDAMENTOS
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Art. 1º

A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:
Ia água é um bem de domínio público;
II a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
IX - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;
IV - a bacia hidrográfica e a unidade territorial para implementação da Política Nacional de RecursosHídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder
Público, dos usuários e das comunidades.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º

São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
Iassegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos;
II a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com
vistas ao desenvolvimento sustentável;
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes
do uso inadequado dos recur sos naturais.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO

Art. 3º
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Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recurso Hídricos:
Ia gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantida de e qualidade;
II a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País;
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional;
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

VI Art. 4º

a integração da gestão das bacias hidrográfic as com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.
A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum.
CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS

Art. 5º

São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
Ios Planos de Recursos Hídricos;
II o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água,
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V - a compensação a municípios;
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Art. 6º
Art. 7º

Art. 8º

Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos.
Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo
mínimo:
Idiagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
II análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de
modificações dos padrões de ocupação do solo;
III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e
qualidade, com identificação de conflitos potenciais;
IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos
hídricos disponíveis;
V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados,
para o atendimento das metas previstas;
VI - (VETADO)
VII - (VETADO)
VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos
hídricos.
Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País.
SEÇÃO II
DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM
CLASSES, SEGUNDO OS USOS PREPONDERANTES DA ÁGUA

Art. 9º

O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa a:
Iassegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas;
II diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes.
Art. 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental.
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SEÇÃO I
DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS
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SEÇÃO III
DA OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle
quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
Iderivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final,
inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;
II extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou
não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo
de água.
§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento:
Io uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos
populacionais,distribuídos no meio rural;
II as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;
III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.
§ 2º A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará
subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso
VIII do art. 35 desta Lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica.
Art. 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de
condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso.
Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes.
Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados
ou do Distrito Federal.
1º
O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para
conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União.
2º
(VETADO)
Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, emdefinitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias:
Inão cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;
II ausência de uso por três anos consecutivos;
III - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas;
VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água.
Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta e cinco
anos, renovável.
Art. 17. (VETADO)
Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu
uso.
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Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:
Ireconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor;
II incentivar a racionalização do uso da água;
III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados
nos planos de recursos hídricos.
Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 desta Lei.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem ser observados, dentre
outros:
Inas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime de variação;
II nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu
regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxidade do afluente.
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados:
Ino financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos
Hídricos;
II no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a sete e meio por cento
do total arrecadado.
§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos
e obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade
e o regime de vazão de um corpo de água.
§ 3º (VETADO)
Art. 23. (VETADO)
SEÇÃO V
DA COMPENSAÇÃO A MUNICÍPIOS
Art. 24. (VETADO)
SEÇÃO VI
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 25. O Sistema de Informaç ões sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.
Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Ge renciamento
de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.
Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos:
Idescentralização da obtenção e produção de dados e informações;
II coordenação unificada do sistema;
III - acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade.
Art. 27. São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos:
Ireunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil;
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SEÇÃO IV
DA COBRANÇA DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

II III -

atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional;
fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.

CAPÍTULO V
DO RATEIO DE CUSTOS DAS OBRAS DE USO MÚLTIPLO, DE INTERESSE COMUM OU COLETIVO
Art. 28. (VETADO)
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CAPÍTULO VI
DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO
Art. 29. Na implementação da Política Naciona l de Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo Federal:
Itomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do Sistema de Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
II outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, e regulamentar e fiscalizar os usos, na sua esfera de competência;
III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito nacional;
IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.
Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autoridade responsável pela efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos sob domínio da União.
Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos Estaduais
e do Distrito Federal, na sua esfera de competência:
Ioutorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos;
II realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica;
III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do
Distrito Federal;
IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.
Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do Distrito
Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, de
uso,ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos.
TÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS CAPÍTULO I DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÃO
Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com os seguintes objetivos:
Icoordenar a gestão integrada das águas;
II arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos;
III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;
IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos;
V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos:
(*) Incluído o inciso I-A no art. 33, pela LEI 9.984 de 17.07.2000 D.O de 18.07.2000, seção 1, p. 1.
Io Conselho Nacional de Recursos Hídricos ;
II os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;
III - os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
V - as Agências de Água.
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Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por:
Irepresentantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos;
II representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
III - representantes dos usuários dos recursos hídricos;
IV - representantes das organizações civis de recursos hídricos.
Parágrafo único. O número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá ceder à metade
mais um do total dos membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos:
Ipromover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional,
regional, estaduais e dos setores usuários;
II arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos;
III - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados;
IV - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;
V - analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos;
VI - estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
VII - aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos;
VIII - (VETADO)
IX - acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências
necessárias ao cumprimento de suas metas;
X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso.
Art. 36. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por:
Ium Presidente, que será o Ministro titular do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
II um Secretário Executivo, que será o titular do órgão integrante da estrutura do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos.
CAPÍTULO III
DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA
Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação:
Ia totalidade de uma bacia hidrográfica;
II sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse
tributário; ou
III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.
Parágrafo único. A instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de domínio da União será
efetivada por ato do Presidente da República.
Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação:
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CAPÍTULO II
DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
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I-

promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes;
II arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos;
III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações,
derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes;
VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a
serem cobrados;
VII - (VETADO)
VIII - (VETADO)
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de competência.
Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes:
Ida União;
II dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas
respectivas áreas de atuação;
III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;
IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.
1º
O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios
para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a representação
dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de
membros.
2º
Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão
compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das
Relações Exteriores.
3º
Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras indígenas devem
ser incluídos representantes:
Ida Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte da representação da União;
II das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia.
4º
A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica com área de atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos.
Art. 40. Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos por um Presidente e um Secretário, eleitos dentre
seus membros.
CAPÍTULO IV
DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA
Art. 41. As Agências de Água exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.
Art. 42. As Agências de Água terão a mesma área de atuação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica.
Parágrafo único. A criação das Agências de Água será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica.
Art. 43. A criação de uma Agência de Água é condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
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prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;
viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de
atuação.
Art. 44. Compete às Agências de Água no âmbito de sua área de atuação:
Imanter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação;
II manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;
III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados
pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos;
V - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos em sua área de atuação;
VI - gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de atuação;
VII - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências;
VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos
Comitês de Bacia Hidrográfica;
IX - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação;
X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica;
XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica:
a)
o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com
o domínio destes;
b)
os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos;
c)
o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos
hídricos;
d)
o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
CAPÍTULO V
DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ama zônia Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos.
Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos:
Iprestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
II coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e encaminhá-lo à aprovação
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
III - instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - coordenar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos;
V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à
aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
CAPÍTULO VI
DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta Lei, organizações civis de recursos hídricos:
Iconsórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
II associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;
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III -

III IV -

organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos;
organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos
da sociedade;
V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos.
Art. 48. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas.
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TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos:
Iderivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso;
II iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime,
quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes;
III - (VETADO)
IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos
em desacordo com as condições estabelecidas na outorga;
V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização;
VI - fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos;
VII - infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regulamentos administrativos,
compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes;
VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções.
Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à execução de obras e serviços
hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou administração da União, ou
pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará
sujeito as seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração:
Iadvertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades;
II multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$100,00 (cem reais) a
R$10.000,00 (dez mil reais);
III - embargo provisório, por prazo determinado, para execução de serviços e obras necessárias ao
efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes
ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos;
IV - embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinenti , no seu
antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de
Águas ou tamponar os poços de extração de água subterrânea.
§ 1º Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de abastecimento de
água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo cominado
em a bstrato.
§ 2º No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena de multa, serão cobradas do infrator
as despesas em que incorrer a Administração para tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos arts. 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder
pela indenização dos danos a que der causa.
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§ 3º Da aplicação das sanções previstas neste título caberá recurso à autoridade administrativa
competente, nos termos do regulamento.
§ 4º Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Art. 51. Os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas mencionados no art. 47 poderão
receber delegação do Conselho Nacional ou dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, por prazo
determinado, para o exercício de funções de competência das Agências de Água, enquanto esses
organismos não estiverem constituídos.
Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a utilização
dos potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica continuará subordinada à disciplina da legislação setorial específica.
Art. 53. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias a partir da publicação desta Lei, encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação das Agências de Água.
Art. 54. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III - quatro inteiros e quatro décimos por cento à Sec retaria de Recursos Hídricos do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
IV - três inteiros e seis décimos por cento ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
- DNAEE, do Ministério de Minas e Energia;
V - dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
.................................
4º
A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão
da rede hidrometeorológica nacional.
5º
A cota destin ada ao DNAEE será empregada na operação e expansão de sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos e em serviços relacionados ao aproveitamento da
energia hidráulica.”
Parágrafo único. Os novos percentuais definidos no caput deste artigo entrarão em vigor no prazo de
cento e oitenta dias contados a partir da data de publicação desta Lei.
Art. 55. O Poder Executivo Federal regulamentará esta Lei no prazo de cento e oitenta dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Publicado no D.O de 09.01.1997, seção 1, p. 470.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 09.01.1997.
(*) Regulamentado o art. 51, pelo DEC 2.612 de 03.06.1998 D.O 04.06.1998, seção 1, p. 7.
(*) Alterados os incisos I, II, III, IV e V do art. 33; inciso IX do art. 35; incisos I, III e V do art. 46, pela LEI 9.984
de 17.07.2000 D.O de 18.07.2000, seção 1, p. 1.
(*) Revogado os incisos II e IV do art. 46, pela LEI 9.984 de 17.07.2000 D.O de 18.07.2000, seção 1, p. 1.
(*) Incluído o inciso I-A no art. 33, pela LEI 9.984 de 17.07.2000 D.O de 18.07.2000, seção 1, p. 1.
Art. 33
“I -

A. - a Agência Nacional de Águas;”
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TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Lei nº 9.605, 12 de fevereiro de 1998
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, e dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art 1º
Art 2º

Anexo I - Lei nº 9.605

Art 3º

Art 4º
Art 5º

(VETADO)
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstas nesta Lei, incide nas penas a
estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que,
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para
evitá-la.
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
(VETADO)
CAPÍTULO II
DA APLICAÇÃO DA PENA

Art 6º

Art 7º

Art. 8º

Art 9º
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Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:
Ia gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde
pública e para o meio ambiente;
II os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:
Itratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos;
Il a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.
Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da
pena privativa de liberdade substituída.
As penas restritivas de direito são:
Iprestação de serviços à comunidade;
II interdição temporária de direitos;
III - suspensão parcial ou total de atividades;
IV - prestação pecuniária;
V - recolhimento domiciliar.
A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto
a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível.
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Art 11.
Art 12.

Art 13.

Art 14.

Art 15.

Art 16.
Art 17.

Art 18.

As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o Poder
Público, de receber incentivos fiscais quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.
A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições
legais.
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a
trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator.
O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado,
que deverá, sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória.
São circunstâncias que atenuam a pena:
Ibaixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou imitação
significativa da degradação ambiental causada;
III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.
São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
Ireincidência nos crimes de natureza ambiental;
II ter o agente cometido a infração:
a)
para obter vantagem pecuniária;
b)
coagindo outrem para a execução material da infração;
c)
afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
d)
concorrendo para danos à propriedade alheia;
e)
atingindo áreas de unidades de cons ervação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público,
a regime especial de uso;
f)
atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g)
em período de defeso à fauna;
h)
em domingos ou feriados;
i)
à noite;
j)
em épocas de seca ou inundações;
l)
no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
n)
mediante fraude ou abuso de confiança;
o)
mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
p)
no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou
beneficiada por incentivos fiscais;
q)
atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
r)
facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.
Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.
A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do Código Penal será feita mediante laudo
de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se
com a proteção ao meio ambiente.
A multa será calculada segundo os critérios do Código Pena l; se revelar -se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem
econômica auferida.
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Art 10.

Art 19.

Art 20.

Art 21.
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Art 22.

Art 23.

Art 24.

A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.
Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no
processo penal, instaurando-se o contraditório.
A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos
causados pela inflação, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo
valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente
sofrido.
As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o
disposto no art. 3º, são:
Imulta;
II restritivas de direitos;
III - prestação de serviços à comunidade.
As penas restritivas de direitos da pessoas jurídica são:
Isuspensão parcial ou total de atividades;
II interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou
doações.
§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.
§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando
sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição
legal ou regulamentar.
§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações
não poderá exceder o prazo de dez anos.
A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:
Icusteio de programas e de projetos ambientais;
Il execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III - manutenção de espaços públicos;
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.
A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou
ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio
será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.
CAPÍTULO III
DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO
DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DE CRIME

Art 25.
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Verificada a infração, serão apreendidas seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos
autos.
(*) Incluído o parág. 5º no art. 25, pela MPV 62 de 22.08.2002, D.O de 23.08.2002, seção 1, p. 2.
§ 1º Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou
entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições
científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 3º Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições
científicas, culturais ou educacionais.
§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
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Art 26.

Art 28.

Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada. Parágrafo único. (VETADO) Art 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata
de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de
que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.
As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor
potencial ofensivo defin idos nesta Lei, com as seguintes modificações:
Ia declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5º do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1º do mesmo artigo;
II na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo
de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido
no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição;
III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1º do artigo
mencionado no caput;
IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o
período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no
inciso III;
V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à
reparação integral do dano.
CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE
SEÇÃO I
DOS CRIMES CONTRA A FAUNA

Art 29.

Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a
obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas:
Iquem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a
obtida;
II quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito,
utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não
autorizadas ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção,
pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
§ 3º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertence ntes às espécies nativas, migratória e
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:
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CAPÍTULO IV
DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL

I-

Art 30.

Art 31.
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Art 32.

Art 33.

Art 34.

Art 35.

Art 36.

Art 37.
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contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local
da infração;
II em período proibido à caça;
III - durante a noite;
IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional;
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.
Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda
que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da
fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
Iquem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de domínio público;
II quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou
autorização da autoridade competente;
III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos
ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.
Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
Ipesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos,
técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e
pesca proibidas.
Pescar mediante a utilização de:
Iexplosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante;
Il substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:
Pena - reclusão de um ano a cinco anos.
Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar,
apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios,
suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção,
constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.
Não é crime o abate de animal, quando realizado:
Iem estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;
II para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais,
desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente;
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(VETADO)
por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

Art 38.

Art 39.

Art 40.

Art 41.

Art 42.

Art 43.
Art 44.

Art 45.

Art 46.

Art 47.
Art 48.
Art 49.

Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou
utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade
competente:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, Estações
Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder Público.
§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de
Conservação será considerada circunstância agravante para a fixação da pena.
§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
(*) Incluído o art. 40-A (vetado) parágs. 1º, 2º e 3º, pela LEI 9.985 de 18.07.2000, D.O de 19.07.2000,
seção 1, p. 1.
Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.
Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais
formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:
Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
(VETADO)
Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para fins
industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as
determinações legais:
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de
origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo
o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
(VETADO)
Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação.
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:
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SEÇÃO II
DOS CRIMES CONTRA A FLORA

Art 50.

Art 51.

Art 52.
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Art 53.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.
Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas protetora de
mangues, objeto de especial preservação:
Pena - detenção, de três meses a um ano e multa.
Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou
registro da autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça
ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se:
Ido fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime
climático;
II o crime é cometido:
a)
no período de queda das sementes;
b)
no período de formação de vegetações;
c)
contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no
local da infração;
d)
em época de seca ou inundação;
e)
durante a noite, em domingo ou feriado.
SEÇÃO III
DA POLUIÇÃO E OUTROS CRIMES AMBIENTAIS

Art 54.

Art 55.
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Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2º Se o crime:
Itomar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de
água de uma comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou
substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando
assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão,
concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada,
nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.
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Art 57.
Art 58.

Art 59.
Art 60.

Art 61.

Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao
meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput, ou
os utiliza em desacordo com as normas de segurança.
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um
terço.
§ 3º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
(VETADO)
Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão aumentadas:
Ide um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral;
II de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem;
III - até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave.
(VETADO)
Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à
flora ou aos ecossistemas:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
SEÇÃO IV
DOS CRIMES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL

Art 62.

Art 63.

Art 64.

Art 65.

Destruir, inutilizar ou deteriorar:
Ibem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
II arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por
lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo
da multa.
Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico,
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu
valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico
ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em de sacordo com a concedida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.
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Art 56.

SEÇÃO V
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL
Art 66.

Art 67.

Art 68.
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Art 69.

Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou
dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder
Público:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da
multa.
Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante
interesse ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.
Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
CAPÍTULO VI
DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art 70.

Art 71.

Art 72.
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Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de
uso, gozo, promoção, proteção e recupeção do meio ambiente.
§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente -SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das
Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.
§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades
relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover
a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.
O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos
máximos:
Ivinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados
da data da ciência da autuação;
II trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua
lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;
III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nac
ional do Meio Ambiente -SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha,
de acordo com o tipo de autuação;
IV - cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:
Iadvertência;
II multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
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Art 73.

Art 74.
Art 75.

Art 76.

destruição ou inutilização do produto;
suspensão de venda e fabricação do produto;
embargo de obra ou atividade;
demolição de obra;
suspensão parcial ou total de atividades;
(VETADO)
restritiva de direitos.
Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:
Iadvertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo
assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;
II opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do
Ministério da Marinha.
§ 4º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente.
§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo.
§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art.
25 desta Lei.
§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a
atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.
§ 8º As sanções restritivas de direito são:
Isuspensão de registro, licença ou autorização;
Il cancelamento de registro, licença ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos
oficiais de crédito;
V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos.
Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo
Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo
Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou
correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.
A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$50,00
(cinqüenta reais) e o máximo de R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a
multa federal na mesma hipótese de incidência.
CAPÍTULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Art 77.

Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus,
quando solicitado para:
Iprodução de prova;
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Art 78.

exame de objetos e lugares;
informações sobre pessoas o coisas;
presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de
uma causa;
V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o
Brasil seja parte.
§ 1º A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça que a remeterá,
quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la.
§ 2º A solicitação deverá conter:
Io nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II o objeto e o motivo de sua formulação;
III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso.
Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro
de informações com órgãos de outros países.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 79.

Art 80.
Art 81.

Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.
(*) Incluído o art. 79-A parágs. 1º incisos de I a VI 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, pela MPV 2.163-41 de 23.08.2001,
D.O de 24.
07.2001, seção 1, p. 5.
O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua publicação.
(VETADO)

Art 82.

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Publicado no D.O de 13.02.1998, seção 1, p. 1, v. 136, n. 31.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 13.02.1998.
Retificado no D.O de 17.02.1998, seção 1, p. 1.
(*) RETIFICAÇÃO
No D.O nº 31, de 13-2-98, seção 1, pág. 1, ONDE SE LÊ : Lei Nº 9.605, DE FEVEREIRO DE 1998, LEIA - SE :
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.
(*) Vetado o art. 40 e alterados seus parágs. 1º e 2º, pela LEI 9.985 de 18.07.2000, D.O de 19.07.2000,
seção 1, p. 1.
(*) Incluído o art. 40-A (vetado) parágs. 1º, 2º e 3º, pela LEI 9.985 de 18.07.2000, D.O de 19.07.2000,
seção 1, p. 1.
“Art. 40-A (VETADO)
§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental,
as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as
Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do
Patrimônio Natural.
§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstancias agravante para a fixação da pena.
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§ 3° Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.”
(*) Incluído o art. 79-A parágs. 1º incisos de I a VI 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, pela MPV 2.163-41 de 23.08.2001,
D.O de 24.07.2001, seção 1, p. 5.
“Art. 79. A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e
das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com
força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
§ 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias
correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades
ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:
Io nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações
nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com
possibilidade de prorrogação por igual período;
III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma
físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais
a serem atingidas;
IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos
de rescisão, em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;
V - o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do investimento
previsto;
VI - o foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ 2º No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores
de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do
termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até
o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos
competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento.
§ 3º Da data da protocolização do requerimento previsto no § 2º e enquanto perdurar a vigência
do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram
causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa
física ou jurídica que o houver firmado.
§ 4º A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de
eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.
§ 5º Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior.
§ 6º O termo de compromisso deverá ser firmado em até noventa dias, contados da protocolização
do requerimento.
§ 7º O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano.
§ 8º Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial
competente, mediante extrato.”
(*) Alterado o parág. 2º do art. 25, pela MPV 62 de 22.08.2002, D.O de 23.08.2002, seção 1, p. 2.
(*) Incluído o parág. 5º no art. 25, pela MPV 62 de 22.08.2002, D.O de 23.08.2002, seção 1, p. 2.
Art. 25
“§ 5º Tratando-se de madeiras, serão levadas a leilão, e o valor arrecadado, revertido ao órgão ambiental responsável por sua apreensão.”

Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998
Altera dispositivos das Leis nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666, de 21 de junho de
1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação da Centrais
Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e dá outras providências.
(*) O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º

Os arts. 5º, 17, 23, 24, 26, 32, 40, 45, 48, 57, 65 e 120 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 5º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 3º Observado o disposto no “caput”, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo
único, deverão ser efetuados no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.”
“Art. 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta Lei:
Ia alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante
de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca
inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do
valor constante da alínea “a” do inciso II do art. 23 desta Lei;
II a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de
imóveis para fins residenciais constituídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não
integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão.”
“Art. 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ipara obras e serviços de engenharia:
a)
convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);
b)
tomada de preços: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
c)
concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
II para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a)
convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
b)
tomada de preços: até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais);
c)
concorrência: acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).
§ 7º Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas
a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a
economia de escala.”
“Art. 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ipara obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra
ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam
ser realizadas conjunta e concomitantemente;
II para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez;
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“Art. 26.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e tecnológica com
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;
XXIII- na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas
subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de
serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
XXIV- para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato
de gestão.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento)
para compras, obras e serviços contratados por sociedade de economia mista e empresa pública,
bem assim por autarquia e fundação qualificada, na forma da lei, como Agência Executiva.”
As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a XXIV do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8º, deverão ser comunicados dentro de três dias a autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos
atos.
Parágrafo único. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.”
...................................................
§ 2º O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1º do art. 36, substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado
de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais,
a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
...................................................
Xo critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de
preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48.”
...................................................
§ 6º Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias
até que se atinja a quantidade demandada na licitação”
...................................................
“I .............................................
“II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a)
média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do
valor orçado pela Administração, ou;
b)
valor orçado pela administração.
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, será exigida,
para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas
no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da
correspondente proposta.
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem classificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada,
no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.”
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“Art. 57.

...................................................
II a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderá ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.
§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do “caput” deste artigo poderá ser prorrogado em até doze
meses.”
“Art. 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:
I(VETADO)
II as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.”
“Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os
fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços
do mercado, no período.”
Art. 2º Os arts. 7º, 9º, 15, 17 e 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição, passam
a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 7º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;”
“Art. 9º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público
alternativo e gratuito para o usuário.”
“Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:
Io menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
II a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão;
III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I e II e VII;
IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço
público a ser prestado com o de melhor técnica;
VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica; ou
VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando previamente estabelecido
no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira.
§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e VII, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.
§ 3º O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente
incompatíveis com os objetivos da licitação.
§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresas brasileiras.”
(*)
“Art. 17.
§ 1º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2º Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento
tributário diferenciado, ainda que em conseqüência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes.”
“Art. 18º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 3º

XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados
relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a
cada caso e limitadas ao valor da obra.”
Os arts. 1º, 10, 15, 17, 18, 28 e 30 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que estabelece normas para a
outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, passam a vigorar com as
seguintes redações:
...................................................
VII - os serviços postais.
Parágrafo único. Os atuais contratos de exploração de serviços postais celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT com as Agências de Correio Franqueadas – ACF, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização
das licitações que precederão à delegação das concessões ou permissões que os substituirão, prazo
esse que não poderá ser inferior a de 31 de dezembro de 2001 e não poderá exceder a data limite de
31 de dezembro de 2002.”
Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica.”
...................................................
§ 1º Decorridos três anos da publicação desta Lei, os consumidores referidos neste artigo poderão
estender sua opção de compra a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de
energia elétrica do sistema interligado.
§ 5º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em aumento tarifário para os consumidores remanescentes da concessionária de serviços públicos de energia elétrica que haja
perdido mercado.
§ 7º Os concessionários poderão negociar com os consumidores referidos neste artigo novas condições de fornecimento de energia elétrica, observados os critérios a serem estabelecidos pela
ANEEL.”
...................................................
§ 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de geração poderão ser consideradas integrantes das respectivas concessões, permissões ou autorizações.”
...................................................
Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata o disposto no parágrafo único do art. 21,
podem manifestar ao poder concedente, até seis meses antes do funcionamento da central geradora
de energia elétrica, opção por um dos regimes legais previstos neste artigo, ratificando ou alterando
o adotado no respectivo ato de constituição.”
...................................................
§ 1º Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou autorização de geração de
energia elétrica, é igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime de exploração,
no todo ou em parte, para produção independente, inclusive quanto às condições de extinção
da concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da indenização porventura devida.
§ 2º A alteração de regime referida no parágrafo anterior deverá observar as condições para tanto
estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado pela ANEEL.
§ 3º É vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular, em benefício da produção de
energia elétrica, qualquer forma de garantia ou prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições definidas em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e
Energia e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação com
os Governos dos Estados onde se localiza cada bacia hidrográfica.
§ 4º O edital referido no § 2º deve estabelecer as obrigações dos sucessores com os programas de
desenvolvimento sócio-econômico regionais em andamento, conduzidos diretamente pela
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empresa ou em articulação com os Estados, em áreas situadas na bacia hidrográfica onde se
localizam os aproveitamentos de potenciais hidráulicos, facultado ao Poder Executivo, previamente à privatização, separar e destacar os ativos que considere necessários à condução desses programas.”
“Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos casos em que o titular da concessão ou autorização
de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, desde que as partes acordem quanto às regras estabelecidas.”
Art. 4º Os arts. 3º e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 3º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites ou condições
para empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e autorizações, à concentração societária e à realização de negócios entre si;
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica;
X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observando o limite, por infração, de 2%
(dois por cento) do faturamento, ou do valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondentes aos últimos doze meses anteriores à
lavratura do auto de infração ou estimados para um período de doze meses caso o infrator não
esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a doze meses.
Parágrafo único. No exercício da competência prevista nos incisos VIII e IX, a ANEEL deverá articular-se
com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.”
“Art. 26. Depende de autorização da ANEEL:
Io aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a
30.000 kW, destinado a produção independente ou autoprodução, mantidas as características
de pequena central hidrelétrica;
II a compra e venda de energia elétrica, por agente comercializador;
III - a importação e exportação de energia elétrica, bem como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão as-sociados;
IV - a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus excedentes de energia
elétrica.
§ 1º Para cada aproveitamento de que trata o inciso I, a ANEEL estipulará percentual de redução não
inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado aos valores das tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e distribuição, de forma a garantir competitividade à energia ofertada
pelo empreendimento.
§ 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado ao sistema elétrica, é assegurada a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, devendo
também submeter-se ao rateio do ônus, quando ocorrer.
§ 3º A comercialização da energia elétrica resultante da atividade referida nos incisos II, III e IV, farse-á nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995.
§ 4º É estendido às usinas hidrelétricas referidas no inciso I que iniciarem a operação após a publicação desta Lei, a isenção de que trata o inciso I art. 4º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989.
§ 5º Os aproveitamentos referidos no inciso I poderão comercializar energia elétrica com consumidores cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, independentemente dos prazos de carência
constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995;”
Art. 5º O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatização, a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S/A. -ELETROBRÁS e de suas subsidiárias Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A. - ELETROSUL,
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. – ELETRONORTE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
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Art. 6º

- CHESF e Furnas Centrais Elétricas S/A., mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de
capital, ou constituição de subsidiárias integrais, ficando autorizada a criação das seguintes sociedades:
Iaté seis sociedades por ações, a partir da reestruturação da ELETROBRÁS, que terão por objeto
principal deter participação acionária nas companhias de geração criadas conforme os incisos
II, III e V, e na de geração relativa à usina hidrelétrica de Tucuruí, de que trata o inciso IV;
II duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da ELETROSUL, tendo uma como objeto
social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;
III - até três sociedades por ações, a partir da reestruturação da Furnas Centrais Elétricas S/A, tendo
até duas como objeto social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;
IV - seis sociedades por ações, a partir da restruturação da ELETRONORTE, sendo duas para a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos isolados de Manaus e de Boa Vista, uma para a geração pela usina hidrelétrica de Tucuruí, uma para
a geração nos sistemas elétricos dos Estados do Acre e Rondônia, uma para geração no Estado
do Amapá e outra para a transmissão de energia elétrica;
V - até três sociedades por ações, a partir da reestruturação da CHESF, tendo até duas como objeto
social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica.
§ 1º As operações de reestruturação societária deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho
Nacional de Desestatização - CND, na forma da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à respectiva assembléia geral pelo acionista controlador.
§ 2º As sociedades serão formadas mediante versão de moeda corrente, valores mobiliários, bens,
direitos e obrigações integrantes do patrimônio das companhias envolvidas na operação.
Relativamente às empresas incluídas em programas de privatização da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o balanço a que se refere o art. 21 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, deverá ser levantado dentro dos noventa dias que antecederem à incorporação, fusão ou
cisão.
Em caso de alteração do regime de gerador hídrico de energia elétrica, de serviço público para produção indepen-dente, a nova concessão será outorgada a título oneroso, devendo o concessionário
pagar pelo uso do bem público, pelo prazo de cinco anos, a contar da assinatura do respectivo contrato de concessão, valor correspondente a até 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita
anual que auferir.
§ 1º A ANEEL calculará e divulgará, com relação a cada produtor independente de que trata este
artigo, o valor anual pelo uso do bem público.
§ 2º Até 31 de dezembro de 2002, os recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem
público, de que trata este artigo, serão destinados de forma idêntica à prevista na legislação
para os recursos da Reserva Global de Reversão – RGR, de que trata o art. 4º da Lei nº 5.655, de
20 de maio de 1971, com a redação dada pelo art. 9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993.
§ 3º Os produtores independentes de que trata este artigo depositarão, mensalmente, até o dia
quinze do mês seguinte ao de competência, em agência do Banco do Brasil S/A, as parcelas
duodecimais do valor anual devido pelo uso do bem público na conta corrente da Centrais
Elétricas Brasileiras S/A. - ELETROBRÁS - Uso de Bem Público – UBP.
§ 4º A ELETROBRÁS destinará os recursos da conta UBP conforme previsto no § 2º, devendo, ainda,
proceder a sua correção periódica, de acordo com os índices de correção que forem indicados
pela ANEEL e creditar a essa conta juros de 5% (cinco por cento) ao ano sobre o montante corrigido dos recursos. Os rendimentos dos recursos não utilizados reverterão, também, à conta
UBP.
§ 5º Decorrido o prazo previsto no § 2º e enquanto não esgotado o prazo estipulado no “caput”, os
produtores independentes de que trata este artigo recolherão diretamente ao Tesouro Nacional o valor anual devido pelo uso de bem público.
§ 6º Decorrido o prazo previsto no “caput”, caso ainda haja fluxos de energia comercializados nas
condições de transição definidas no art. 10, a ANEEL procederá à revisão das tarifas relativas a
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esses fluxos, para que os consumidores finais, não abrangidos pelo disposto nos arts. 12, inciso
III, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995, sejam beneficiados pela redução do custo do produtor independente de que trata este artigo.
§ 7º O encargo previsto neste artigo não elide as obrigações de pagamento da taxa de fiscalização
de que trata o art. 12 da Lei nº 9.427, de 1996, nem da compensação financeira de que trata a
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Art. 8º A cota anual da Reserva Global de Reversão – RGR ficará extinta ao final do exercício de 2002, devendo a ANEEL proceder a revisão tarifária de modo a que os consumidores sejam beneficiados pela
extinção do encargo.
Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia elétrica entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do acesso e uso dos sistemas de transmissão e distribuição.
Parágrafo único. Cabe à ANEEL regular as tarifas e estabelecer as condições gerais de contratação do
acesso e uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica por concessionário,
permissionário e autorizado, bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº
9.074, de 1995.
Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de energia elétrica entre concessionários, permissionários e au-torizados, observados os seguintes prazos e demais condições de transição:
Inos anos de 1998 a 2002, deverão ser contratados os seguintes montantes de energia e de
demanda de potência:
a)
durante o ano de 1998, os montantes definidos e atualizados pelo Grupo Coordenador
para Operação Interligada – GCOI e, na falta destes, os montantes acordados entre as
partes.
b)
durante os anos de 1999, 2000 e 2001, os respectivos montantes de energia já definidos
pelo Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos – GCPS, nos Planos
Decenais de Expansão 1996/2005, 1997/2006 e 1998/2007, a serem atualizados e complementados com a definição dos respectivos montantes de demanda de potência pelo
GCOI e referendados pelo Comitê Coordenador de Operações Norte/Nordeste – CCON,
para o sistema elétrico Norte/Nordeste.
c)
durante o ano de 2002, os mesmos montantes definidos para o ano de 2001, de acordo
com o disposto na alínea anterior;
d)
durante os anos de 1999, 2000, 2001 e 2002, os montantes de energia e demanda ajustados entre as concessionárias de distribuição integrantes do GCOI e CCON e aquelas não
integrantes desses colegiados, a serem definidos pela ANEEL.
II no período contínuo imediatamente subseqüente ao prazo de que trata o inciso anterior, os
montantes de energia e de demanda de potência referidos em sua alínea “c”, deverão ser contratados com redução gradual à razão de 25% (vinte e cinco por cento) do montante referente
ao ano de 2002.
§ 1º Cabe à ANEEL homologar os montantes de energia e demanda de potência de que tratam os
incisos I e II deste artigo e regular as tarifas correspondentes.
§ 2º Sem prejuízo no disposto no “caput”, a ANEEL deverá estabelecer critérios que limitem eventuais repasses do custo da compra de energia elétrica entre concessionários e autorizados para
as tarifas de fornecimento aplicáveis aos consumidores finais não abrangidos pelo disposto
nos arts. 12, inciso III, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995, com vistas a garantir sua modicida-de.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à comercialização de energia elétrica gerada pela Itaipu
Binacional e pela Eletrobrás Termonuclear S/A – Eletronuclear.
§ 4º Durante o período de transição referido neste artigo, o exercício da opção pelo consumidor
de que trata o art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995, facultará às concessionárias, permissionárias e
autorizadas rever, na mesma proporção, seus contratos de cumpra de energia elétrica referidos
nos incisos I e II deste artigo.
§ 5º Durante o período de transição referido neste artigo, a energia da ELETRONUCLEAR deverá ser
comercializada, por intermédio da ELETROBRÁS, com as concessionárias de distribuição que
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contratarão, em virtude do disposto nos incisos I e II deste artigo, a compra de energia elétrica
com FURNAS Centrais Elétricas S.A., ou suas sucessoras, na forma definida pela ANEEL.”
Art.11. As usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, que
iniciarem sua operação a partir de 6 de fevereiro de 1998, não farão jus aos benefícios da sistemática
de rateio de ônus e vantagens decorrentes do consumo de combustíveis fósseis para a geração de
energia elétrica, prevista no inciso III do art. 13 da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973.
§ 1º É mantida temporariamente a aplicação da sistemática de rateio de ônus e vantagens, referida
neste artigo, para as usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, em operação em 6 (seis) de fevereiro de 1998, conforme os seguintes prazos e
demais condições de transição:
a)
no período de 1998 a 2002, a sistemática de rateio de ônus e vantagens, referida neste
artigo, será aplicada integralmente para as usinas termelétricas objeto deste parágrafo;
b)
no período contínuo de três anos subseqüente ao término do prazo referido na alínea
anterior, o reembolso do custo do consumo dos combustíveis utilizados pelas usinas de
que trata este parágrafo, será reduzido, até a sua extinção, conforme percentuais fixados
pela ANEEL;
c)
a manutenção temporária do rateio de ônus e vantagens prevista neste parágrafo, no
caso de usinas termelétricas a carvão mineral, aplica-se exclusivamente àquelas que utilizem apenas produto de origem nacional.
§ 2º Excepcionalmente, o Poder Executivo poderá aplicar a sistemática prevista no parágrafo anterior, sob os mesmos critérios de prazo e redução ali fixados, a vigorar a partir da entrada em
operação de usinas termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, desde que as respectivas concessões ou autorizações estejam em vigor na data de
publicação desta Lei ou, se extintas, venham a ser objeto de nova outorga.
§ 3º É mantida, pelo prazo de 15 anos, a aplicação da sistemática de rateio do custo de consumo
de combustíveis para geração de energia elétrica nos sistemas isolados, estabelecida na Lei nº
8.631, de 4 de março de 1993.
§ 4º O aproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, ou a
geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas que venham a ser implantado em sistema elétrico isolado, em substituição a geração termelétrica que utilize derivado de petróleo,
se sub-rogará no direito de usufruir da sistemática referida no parágrafo anterior, pelo prazo e
forma a serem regulamentados pela ANEEL.
Iaproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, ou
geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas, que venha a ser implantado
em sistema elétrico isolado, em substituição a geração termelétrica que utilize derivado
de petróleo;
II empreendimento que promova a redução do dispêndio da Conta de Consumo de Combustíveis dos sistemas elétricos isolados.
Art. 12. Observado o disposto no art. 10, as transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas
elétricos interligados, serão realizadas no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE,
instituído mediante Acordo de Mercado a ser firmado entre os interessados.
§ 1º Cabe à ANEEL definir as regras de participação no MAE, bem como os mecanismos de proteção
aos consumidores.
§ 2º A compra e venda de energia elétrica que não for objeto de contrato bilateral, será realizada a
preços determinados conforme as regras do Acordo de Mercado.
§ 3º O Acordo de Mercado, que será submetido à homologação da ANEEL, estabelecerá as regras
comerciais e os critérios de rateio dos custos administrativos de suas atividades, bem assim a
forma de solução das eventuais divergências entre os agentes integrantes, sem prejuízo da
competência da ANEEL para dirimir os impasses.
Art. 13. As atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
nos sistemas interligados, serão executadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoa ju-
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Art. 15.
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rídica de direito privado, mediante autorização da ANEEL, a ser integrado por titulares de concessão,
permissão ou autorização e consumidores a que se referem os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas em contratos específicos
celebrados com os agentes do setor elétrico, constituirão atribuições do Operador Nacional do Sistema Elétrico:
a)
o planejamento e a programação da operação e o despacho centralizado da geração, com vistas a otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados;
b)
a supervisão e coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos;
c)
a supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais interligados e
das interligações internacionais;
d)
a contratação e administração de serviços de transmissão de energia elétrica e respectivas
condições de acesso, bem como dos serviços ancilares;
e)
propor à ANEEL as ampliações das instalações da rede básica de transmissão, bem como os
reforços dos sistemas existentes, a serem licitados ou autorizados;
f)
a definição de regras para a operação das instalações de transmissão da rede básica dos sistemas elétricos interligados, a serem aprovadas pela ANEEL.
Cabe ao poder concedente estabelecer a regulamentação do MAE, coordenar a assinatura do Acordo
de Mercado pelos agentes, definir as regras da organização inicial do Operador Nacional do Sistema
Elétrico e implementar os procedimentos necessários para o seu funcionamento.
§ 1º A regulamentação prevista neste artigo abrangerá, dentre outros, os seguintes aspectos:
a)
o processo de definição de preços de curto prazo;
b)
a definição de mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco hidrológico;
c)
as regras para intercâmbios internacionais;
d)
o processo de definição das tarifas de uso dos sistemas de transmissão;
e)
o tratamento dos serviços ancilares e das restrições de transmissão;
f)
os processos de contabilização e liquidação financeira.
§ 2º A assinatura do Acordo de Mercado e a constituição do Operador Nacional do Sistema Elétrico,
de que tratam os arts. 12 e 13, devem estar concluídas até 30 de setembro de 1998.
Constituído o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ele serão progressivamente transferidas as
atividades e atribuições atualmente exercidas pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada
– GCOI, criado pela Lei nº 5.899, de 1973, e a parte correspondente desenvolvida pelo Comitê Coordenador de Operação do Norte/Nordeste – CCON.
§ 1º A ELETROBRÁS e suas subsidiárias são autorizadas a transferir ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, nas condições que forem aprovadas pelo Ministro de Estado de Minas e Energia,
os ativos constitutivos do Centro Nacional de Operação do Sistema – CNOS e dos Centros de
Operação do Sistema – COS, bem como os demais bens vinculados à coordenação da operação
do sistema elétrico.
§ 2º A transferência de atribuições prevista neste artigo deverá estar ultimada no prazo de nove
meses, a contar da constituição do Operador Nacional do Sistema Elétrico, quando ficará extinto o GCOI.
§ 3º Os agentes integrantes do MAE indicarão a entidade que assumirá as atribuições referentes
a contabilização dos montantes de energia e potência comercializados entre as empresas do
GCOI e CCON, bem como as condições de assunção dessas atribuições, observando o mesmo
prazo limite referido no parágrafo anterior.
§ 4º Fica a ELETROBRÁS autorizada a conceder financiamento ao Operador Nacional do Sistema
Elétrico - ONS para permitir a implantação da sua estrutura inicial.
O art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, passa a vigorar com a seguinte redação:
A ELETROBRÁS operará diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar,
para cumprimento do seu objeto social.
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Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malam
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Paulo Paiva
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Luiz Carlos Bresser Pereira
Publicado no D.O. de 28.05.1998, Seção 1, p. 01.
(*) Alterado o art. 17, pela Lei 9.984 de 17.07.2000, D.O. de 18.07.2000, Seção 1, p. 1, v. 138, n. 137.
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Art. 17.

Parágrafo único. A ELETROBRÁS poderá, diretamente, aportar recursos, sob a forma de participação
minoritária, em empresas ou consórcios de empresas titulares de concessão para geração ou transmissão de energia elétrica, bem como nas que eles criarem para a consecução do seu objeto, podendo, ainda, prestar-lhes fiança.”
A compensação pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989, será de 6% (seis por cento) sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de
concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios em cujos territórios se localize o aproveitamento ou que tenham áreas alagadas por
águas do respectivo reservatório.
§ 1º Da compensação financeira de que trata o caput.
Iseis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.001, de
13 de março de 1990, com a redação dada por esta Lei;
II setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados
ao Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos
termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei.”
§ 2º A parcela a que se refere o inciso II do § 1º constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e
será aplicada nos termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997.”
(VETADO)
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto-lei nº 1.872, de 21 de maio de
1981, o art. 12 da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, o art. 3º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, e
o art. 2º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.531, em suas sucessivas edições.
No prazo de até 90 (noventa) dias, da publicação desta Lei, o Poder Executivo providenciará a republicação atualizada das Leis nºs 3.890-A, de 1961, 8.666, de 1993, 8.987, de 1995, 9.074, de 1995, e 9.427,
de 1996, com todas as alterações nelas introduzidas, inclusive as decorrentes desta Lei.

Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Água - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA ,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art 1°

Esta Lei cria a Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
estabelecendo regras para a sua atuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos.
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CAPÍTULO II
DA CRIAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA E COMPETÊNCIA
DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
Art 2°

Art 3°

Art 4°
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Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação dos planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados pelas entidades que integram o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a Política Nacional de Recursos Hídricos,
nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
Fica criada a Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de implementar,
em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Parágrafo único. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais.
A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e
privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:
(*) Incluído o inciso XVIII no art. 4º, pela MPV 2.216-37 de 31.08.2001 D.O de 01.09.2001, seção 1, p. 6.
Isupervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente ao recursos hídricos;
II disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;
III - (VETADO)
IV - outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso do recursos hídricos em corpos de
água de domínio da União, observado o disposto nos arts. 5°, 6°, 7° e 8°;
V - fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União;
VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com
base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma
do inciso VI do art. 38 da Lei nº 9.433, de 1997;
VII - estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica;
VIII - implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo uso de
recursos hídricos de domínio da União;
IX - arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997.
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Art 5°

planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação
com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e Municípios;
XI - promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União
em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água, e
de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos
hídricos;
XII - definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados,
visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de
recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas;
XIII - promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede hidrometerológica
nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que a integram, ou que
dela sejam usuárias;
XIV - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos;
XV - estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos;
XVI - prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos;
XVII - propor ao Conselho Nacional de recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclusive
financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos.
§ 1° Na execução das competências a que se refere o inciso II deste artigo, serão considerados, nos
casos de bacia hidrográficas compartilhadas com outros países, os respectivos acordos e tratados.
§ 2° As ações a que se refere o inciso X deste artigo, quando envolverem a aplicação de racionamentos preventivos, somente poderão ser promovidas mediante a observância de critérios a serem
definidos em decreto do Presidente da República.
§ 3° Para os fins do disposto no inciso XII deste artigo, a definição das condições de operação de
reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será efetuada em articulação com o Operador
nacional do Sistema Elétrico - ONS.
§ 4° A ANA poderá delegar ou atribuir a agências de água ou de bacia hidrográfica a execução de
atividades de sua competência, nos termos do art. 44 da Lei n° 9.433, de 1997, e demais dispositivos legais aplicáveis.
§ 5° (VETADO)
§ 6° A aplicação das receitas de que trata o inciso IX será feita de forma descentralizada, por meio
das agências de que trata o Capítulo IV do Título II da Lei n° 9.433, de 1997, e, na ausência ou impedimento destas, por outras entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos.
§ 7° Nos atos administrativos de outorga de direito de uso de recurso hídricos de cursos de água
que banham o semi-árido nordestino, expedidos nos termos do inciso IV deste artigo, deverão
constar, explicitamente, as restrições decorrentes dos incisos III e V do art. 15 da Lei n° 9.433, de
1997.
Nas outorgas de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, serão respeitados os seguintes limites de prazos, contados da data de publicação dos respectivos atos administrativos de
autorização:
Iaté dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga;
II até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado;
III - até trinta e cinco anos, para vigência da outorga de direito de uso.
§ 1° Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos hídricos serão fixados em
função da natureza e do porte do empreendimento, levando-se em consideração, quando for
o caso, o período de retorno do investimento.
§ 2° Os prazos a que se referem o incisos I e II poderão ser ampliados, quando o porte e a importância social e econômica do empreendimento o justificar, ouvido o Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
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X-

§ 3°

Art 6°
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Art 7°

Art 8°

O prazo de que trata o inciso III poderá ser prorrogado, pela ANA, respeitando-se as prioridades
estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos.
§ 4° As outorgas de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias e autorizadas de serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica vigorarão por prazos coincidentes com os
dos correspondentes contratos de concessão ou ato administrativo de autorização.
A ANA poderá emitir outorgas preventivas de uso de recursos hídricos, com a finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos, observado o disposto no art. 13 da Lei nº 9.433, de 1997.
§ 1° A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina a reservar a
vazão passível de outorga, possibilitando, aos investidores, o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.
§ 2° O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se em conta a complexidade
do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximo de três anos, findo o qual será
considerado o disposto nos incisos I e II do art. 5°.
Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia hidráulica em corpo de água de
domínio da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL deverá promover, junto à ANA, a
prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica.
§ 1° Quando o potencial hidráulico localizar-se em corpo de água de domínio dos Estados ou do
Distrito Federal, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica será obtida em articulação
com a respectiva entidade gestora de recursos hídricos.
§ 2° A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada automaticamente, pelo
respectivo poder outorgante, em outorga de direito de uso de recursos hídricos à instituição ou
empresa que receber da ANEEL a concessão ou a autorização de uso do potencial de energia
hidráulica.
§ 3° A declaração de reserva de disponibilidade hídrica obedecerá ao disposto no art. 13 da Lei n°
9.433, de 1997, e será fornecida em prazos a serem regulamentados por decreto do Presidente
da República.
A ANA dará publicidade aos pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da
União, bem como aos atos administrativos que deles resultarem, por meio de publicação na imprensa
oficial e em pelo menos um jornal de grande circulação na respectiva região.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGÂNICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA

Art 9°

Art 10.
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A ANA será dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta por cinco membros, nomeados pelo Presidente da República, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida uma única recondução consecutiva, e contará com uma Procuradoria.
§ 1° O Diretor-Presidente da ANA será escolhido pelo Presidente da República entre os membros
da Diretoria Colegiada, e investido na função por quatro anos ou pelo prazo que restar de seu
mandato.
§ 2° Em caso de vaga no curso do mandato, este será completado por sucessor investido na forma
prevista no caput , que o exercerá pelo prazo remanescente.
A exoneração imotivada de dirigentes da ANA só poderá ocorrer nos quatros meses iniciais dos respectivos mandatos.
§ 1° Após o prazo a que se refere o caput , os dirigentes da ANA somente perderão o mandato em
decorrência de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado, ou de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.
§ 2° Sem prejuízo do que prevêem as legislações penal e relativa à punição de atos de improbidade
administrativa no serviço público, será causa da perda do mandato a inobservância, por qualquer um dos dirigentes da ANA, dos deveres e proibições inerentes ao cargo que ocupa.
§ 3° Para os fins do disposto no § 2°, cabe ao Ministro de Estado do Meio Ambiente instaurar o
processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial, competindo ao
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Presidente da República determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o
julgamento.
Art 11. Aos dirigentes da ANA é vedado o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial,
sindical ou de direção político-partidária.
§ 1° É vedado aos dirigentes da ANA, conforme dispuser o seu regimento interno, ter interesse direto ou indireto em empresa relacionada com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
§ 2° A vedação de que trata o caput não se aplica aos casos de atividades profissionais decorrentes
de vínculos contratuais mantidos com entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa.
Art. 12. Compete à Diretoria Colegiada:
Iexercer a administração da ANA;
II editar normas sobre matérias de competência da ANA;
III - aprovar o regimento interno da ANA, a organização, a estrutura e o âmbito decisório de cada
diretoria;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
V - examinar e decidir sobre pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio
da União;
VI - elaborar e divulgar relatórios sobre as atividades da ANA;
VII - encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA aos órgãos competentes;
VII - decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do patrimônio da ANA; e
IX - conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes da Diretoria da
ANA.
§ 1° A Diretoria deliberará por maioria simples de votos, e se reunirá com a presença de, pelo menos,
três diretores, entre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal.
§ 2° As decisões relacionadas com as competências institucionais da ANA, previstas no art. 3°, serão
tomadas de forma colegiada.
Art. 13. Compete ao Diretor-Presidente:
Iexercer a representação legal da ANA;
II presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
III - cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV - decidir ad referendum da Diretoria Colegiada as questões de urgência;
V - decidir, em caso de empate, nas deliberações da Diretoria Colegiada;
VI - nomear e exonerar servidores, provendo os cargos em comissão e as funções de confiança;
VII - admitir, requisitar e demitir servidores, preenchendo os empregos públicos;
VIII - encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos os relatórios elaborados pela Diretoria
Colegiada e demais assuntos de competência daquele Conselho;
IX - assinar contratos e convênios e ordenar despesas; e
X - exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor.
Art 14. Compete à Procuradoria da ANA, que se vincula à Advocacia-Geral da União para fins de orientação
normativa e supervisão técnica:
Irepresentar judicialmente a ANA, com prerrogativas processuais de Fazenda Pública;
II representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de direção, inclusive após a
cessação do respectivo exercício, com referência a atos praticados em decorrência de suas atribuições legais ou institucionais, adotando, inclusive, as medidas judiciais cabíveis, em nome e
em defesa dos representados;
III - apurar a liquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades da ANA,
inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial; e
IV - executar as atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos.
Art. 15. (VETADO)

CAPÍTULO IV
DOS SERVIDORES DA ANA
Art 16.
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Art 17.

Art 18.
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A ANA constituirá, no prazo de trinta e seis meses a contar da data de publicação desta Lei, o seu quadro próprio de pessoal, por meio da realização de concurso público de provas, ou de provas e títulos,
ou da redistribuição de servidores de órgãos e entidades da administração federal direta, autárquica
ou fundacional.
§ 1° Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição, fica a ANA autorizada a efetuar contratação
temporária, por prazo não excedente a trinta e seis meses, do pessoal técnico imprescindível ao
exercício de suas atribuições institucionais.
§ 2° Para os fins do disposto no § 1°, são consideradas necessidades temporárias de excepcional
interesse público as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento e à avaliação
de projetos e programas de caráter finalístico na área de recursos hídricos, imprescindível à
implantação e à atuação da ANA.
A ANA poderá requisitar, com ônus, servidores de órgãos e entidades integrantes da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional, quaisquer que sejam as atribuições a serem exercidas.
§ 1° As requisições para exercício na ANA, sem cargo em comissão ou função de confiança, ficam
autorizadas pelo prazo máximo de vinte quatro meses, contado da instalação da autarquia.
§ 2° Transcorrido o prazo a que se refere o § 1°, somente serão cedidos para a ANA servidores por
ela requisitados para o exercício de cargos em comissão.
§ 3° Durante os primeiros trinta e seis meses subsequentes à instalação da ANA, as requisições de
que trata o caput deste artigo, com a prévia manifestação dos Ministro de Estado do Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento e Gestão, serão irrecusáveis e de pronto atendimento.
§ 4° Quando a cessão implicar redução da remuneração do servidor requisitado, fica a ANA autorizada a complementá-la até atingir o valor percebido no Órgão ou na entidade de origem.
Ficam criados, com a finalidade de integrar a estrutura da ANA:
Iquarenta e nove cargos em comissão, sendo cinco cargos de Natureza Especial, no valor unitário de R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), e quarenta e quatro cargos do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores - DAS, assim distribuídos: nove DAS 101.5; cinco DAS 102.5; dezessete DAS 101.4; um DAS 102.4; oito DAS 101.3; DAS 101.2; e dois DAS 102.1;
II cento e cinqüenta cargos de confiança denominados Cargos Comissionados de Recursos Hídricos -CCRH, sendo: trinta CCRH - V, no valor unitário de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais);
quarenta CCRH-IV, no valor unitário de R$855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); trinta
CCRH-III, no valor unitário de R$515,00(quinhentos e quinze reais); vinte CCRH-II, no valor unitário de R$454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais); e trinta CCRH-I, no valor unitário de
R$402,00 (quatrocentos e dois reais).
§ 1° O servidor investido em CCRH exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica
e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor da função para a qual tiver sido designado.
§ 2° A designação para função de assessoramento de que trata este artigo não pode ser acumulada
com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessado o
seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI e VIII e
alíneas a e e do inciso X art. 102 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o disposto no art.
471 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943.
§ 3° A Diretoria Colegiada da ANA poderá sobre a alteração de quantitativos e a distribuição dos
CCRH dentro da estrutura organizacional da autarquia, observados os níveis hierárquicos, os
valores da retribuição correspondente e os respectivos custos globais.
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§ 4°

Nos primeiros trinta e seis meses seguinte à instalação da ANA, o CCRH poderá ser ocupado por
servidores ou empregados requisitados na forma do art. 3°.
(*) Incluído o art. 18-A incisos I, II, III, IV, V e o Parágrafo único, pela MPV 2.216-37 de 31.08.2001 D.O de
01.09.2001, seção 1, p. 6.
CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS
Constituem patrimônio da ANA os bens e direitos de sua propriedade, os que lhe forem conferidos ou
que venha a adquirir ou incorporar.
Art. 20. Constituem receitas da ANA:
Ios recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no Orçamento-Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais e transferências e repasses que lhe
forem conferidos;
II os recursos decorrentes da cobrança pelo uso de água de corpos hídricos de domínio da União,
respeitando-se as forma e os limites de aplicação previstos no art. 22 da Lei n° 9.433, de 1997;
III - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou emrpesas nacionais ou internacionais;
IV - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
V - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins
de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrições em concursos;
VI - retribuição por serviço de quaisquer natureza prestados a terceiros;
VII - o produto resultante da arrecadação de multas aplicadas em decorrência de ações de fiscalização de que tratam os arts. 49 e 50 da Lei n° 9.433, de 1997;
VIII - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
IX - o produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados para a prática de infrações,
assim como do patrimônio dos infratores, a apreendidos em decorrência do exercício do poder
de polícia e incorporados ao patrimônio da autarquia, nos termos de decisão judicial; e
X - os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos.
Art 21. As receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União serão mantidas à disposição da ANA, na Conta Única do Tesouro Nacional, enquanto não forem destinadas para
as respectivas programações.
§ 1° A ANA manterá registros que permitam correlacionar as receitas com as bacias hidrográficas
em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecido no art. 22 da lei n° 9.433, de
1997.
§ 2° As disponibilidades de que trata o caput deste artigo poderão ser mantidas em aplicações
financeiras, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
§ 3° (VETADO)
§ 4° As prioridades de aplicação de recursos a que se refere o caput do art. 22 da Lei n° 9.433, de
1997, serão definidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com os respectivos comitês de bacia hidrográfica.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art 22.

Na primeira gestão da ANA, um diretor terá mandato de três anos, dois diretores terão mandatos de
quatro anos e dois diretores terão mandatos de cinco anos para implementar o sistema de mandatos
não coincidentes.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a:
Itransferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial, direitos e receitas do Ministério do Meio
Ambiente e seus órgãos, necessários ao funcionamento da autarquia;
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Art 19.
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II -

remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente para
atender às despesas de estruturação e manutenção da ANA, utilizando, como recursos, as dotações orçamentárias destinadas às atividades fins e administrativas, observados os mesmos
subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor.
Art 24. A Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e a Advocacia Geral da União prestarão à ANA,
no âmbito de suas competências, a assistência jurídica necessária, até que seja provido o cargo de
Procurador da autarquia.
Art 25. O Poder Executivo implementará a descentralização das atividades de operação e manutenção de
reservatórios, canais e adutoras de domínio da União, excetuada a infra-estrutura componente do
Sistema Interligado Brasileiro, operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
Parágrafo único. Caberá à ANA a coordenação e a supervisão do processo de descentralização de que
trata este artigo.
Art 26. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, contado a partir da data de publicação desta Lei, por
meio de decreto do Presidente da República, estabelecerá à estrutura regimental da ANA, determinando sua instalação.
Parágrafo único. O decreto a que se refere o caput estabelecerá regras de caráter transitório, para
vigorarem na fase de implementação das atividades da ANA, por prazo não inferior a doze e nem superior a vinte quatro meses, regulando a emissão temporária, pela ANELL, das declarações de reserva
de disponibilidade hídrica de que trata o art. 7º.
Art 27. A ANA promoverá a realização de concurso público para preenchimento das vagas existentes no seu
quadro de pessoal.
Art 28. O art. 17 da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei n° 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento sobre o valor da
energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se localizarem
instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham área invalidas por água dos
respectivos reservatórios, e a órgãos da administração direta da União.“ (NR)
“§ 1° Da compensação financeira de que trata o caput.“ (AC)
“I - seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União, nos termos do art. 1º da Lei n° 8.001, de
13 de março de 1990, com a redação dada por esta Lei;” (AC)
“II - setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados
ao Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos
termos do art. 22 da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei.” (AC)
“§ 2° A parcela a que se refere o inciso II do § 1º constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e
será aplicada nos termos do art. 22 da Lei n° 9.433, de 1997.” (AC)
Art 29. O art. 1° da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, com a redação dada pela Lei n° 9.433, de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° A distribuição mensal da compensação financeira de que trata o inciso I do § 1° do art. 17 da Lei n°
9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação alterada por esta Lei, será feita da seguinte forma:” (NR)
“I - quarenta e cinco por cento aos Estados;”
“II - quarenta e cinco por cento aos Municípios;”
“III - quatro inteiros e quatro décimos por cento ao Ministério do meio Ambiente;” (NR)
“IV - três inteiros e seis décimos por cento ao Ministério de Minas e Energia;” (NR)
“V - dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia.”
§ 1º Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de Municípios.”
“§ 2° Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de montante, o acréscimo de energia
por eles propiciado será considerado como geração associada a este reservatórios regulariza252
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dores, competindo à ANEEL efetuar a avaliação correspondente para determinar a proporção
da compensação financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados por esse
reservatórios.” (NR)
“§ 3° A Usina de Itaipu distribuirá mensalmente, respeitados os percentuais definidos no caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas devidas aos órgãos da administração direta da União, aos
Estados e aos Municípios por ela diretamente afetados, oitenta e cinco por cento dos royalties
devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no Anexo C , item III do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973, entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai,
bem como nos documentos interpretativos subseqüentes, e quinze por cento aos Estados e
Municípios afetados por reservatórios a montante da Usina de Itaipu, que contribuem para o
incremento de energia nela produzida.” (NR)
“§ 4° A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será empregada na implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e na gestão da rede hidrometeorológica nacional.” (NR)
“§ 5° Revogado.”
Art 30. O art. 33 da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:”
“Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos:
“I - Conselho Nacional de Recursos Hídricos;”
“I - A. - a Agência Nacional de Águas;”(AC)
“II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;”
“III - os Comitês de Bacia Hidrográfica;”
“IV - os órgão dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recurso hídricos;” (NR)
“V - as Agências de Água.”
Art 31. O inciso IX do art. 35 da Lei n° 9.433, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“ IX - acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;”
(NR) “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
Art 32. O art. 46 da Lei n° 9.433, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos:”
“I - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos;”
“II - revogado;”
“III - instruir os expedientes provenientes do Conselho Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;”
“IV - revogado;”
“V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à
aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.”
Art 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 2000; 179° da Independência e 112° da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Edward Joaquim Amadeo Swaelen
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Rodolpho Tourinho Neto
Martus Tavares
José Sarney Filho
Publicado no D.O de 18.07.2000, seção 1, p. 1.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 18.07.2000.
(*) Regulamentada pelo DEC 3.692 de 19.12.2000 D.O de 20.12.2000, seção 1, p. 58.
(*) Incluído o inciso XVIII no art. 4º e o art. 18-A incisos I, II, III, IV, V e o Parágrafo único, pela MPV 2.21637 de 31.08.2001 D.O de 01.09.2001, seção 1, p. 6.

Anexo I - Lei nº 9.984

Art. 4º
“XVIII- participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua implementação.”
“Art. 18. A. Ficam criados, para exercício exclusivo na ANA:
Icinco Cargos Comissionados de Direção - CD, sendo: um CD I e quatro CD II;
II cinqüenta e dois Cargos de Gerência Executiva - CGE, sendo: cinco CGE I, treze CGE II, trinta e
três CGE III e um CGE IV;
III - doze Cargos Comissionados de Assessoria - CA, sendo: quatro CA I; quatro CA II e quatro CA III;
IV - onze Cargos Comissionados de Assistência - CAS I;
V - vinte e sete Cargos Comissionados Técnicos - CCT V.
Parágrafo único. Aplicam-se aos cargos de que trata este artigo as disposições da Lei no 9.986, de 18
de julho de 2000.”
(*) Revogados os arts. 17 e 18 pela MPV 2.216-37 de 31.08.2001 D.O de 01.09.2001, seção 1, p. 6.
(*) Regulamentado o inciso XI do art. 4º, pelo DEC 4.024 de 21.11.2001 D.O de 22.11.2001, seção 1, p.
2.
(*) Regulamentado o art. 2º; incisos VI e XVII do art. 4º; incisos I, II e o parág. 2º do art. 5º e o parág. 4º do
art. 21, pelo DEC 4.613 de 11.03.2003 D.O de 12.03.2003, seção 1, p. 2.
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Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000
Regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal, institui
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1°
Art. 2°

Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.
Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
Iunidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao
qual se aplicam garantias adequadas de proteção;
II conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural,
para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo
a sobrevivência dos seres vivos em geral;
III - diversidade biológica: a variedade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo,
dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies; entre espécies e de ecossistemas;
IV - recurso ambiental: a águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial,
o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;
V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo
prazo das espécies, habitats e ecossistemas além da manutenção dos processos ecológicos,
prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;
VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
VII - conservação in situ : conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;
VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;
IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais;
X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais;
XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos
ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo o biodiversidade e os demais
atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
XII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de
recursos naturais renováveis;
XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma
condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;
XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais
próximo possível da sua condição original;
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

XV - (VETADO)
XVI - zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de
manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para
que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz;
XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais
de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem
presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas
fiscais necessárias à gestão da unidade;
XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos
negativos sobre a unidade; e
XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de
conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando
a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de
populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela
das unidades individuais.
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CAPÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA - SNUC< /i>
Art 3°
Art. 4°

Art. 5°
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O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC é constituído pelo conjunto
das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta Lei.
O SNUC tem os seguintes objetivos:
Icontribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território
nacional e nas águas jurisdicionais;
II proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de
desenvolvimento;
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica,
arqueológica, paleontológica e cultural;
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contrato com a natureza e o turismo ecológico;
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.
O SNUC será regido por diretrizes que:
Iassegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras,
significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do
território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente;
II assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no
estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de conservação;
III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das
unidades de conservação;
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Art 6°

busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de
educação ambiental, atividades de lazer de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e
outras atividades de gestão das unidades de conservação;
V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem
unidades de conservação dentro do sistema nacional;
VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação;
VII - permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das
variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres;
VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de
forma integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais;
IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;
X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação meios de subsistência alternativos ou
a ajusta indenização pelos recursos perdidos;
XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez
criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus
objetivos;
XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira; e
XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração dos ecossistemas.
O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições:
IÓrgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente-Conama, com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema;
II Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o Sistema; e
III - Órgão executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
-Ibama, os órgão estaduais, e municipais com a função de implantar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais
nas respectivas esferas de atuação.
Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais,
possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta Lei e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção.
CAPÍTULO III
DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art 7°

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características
específicas:
IUnidades de Proteção Integral;
II Unidades de Uso Sustentável.
§ 1° O objetivo bàsico das unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.
§ 2° O objetivo bàsico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais.
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IV -

Art 8°
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Art 9°

Art 10.

Art 11.
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O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidades de
conservação:
IEstação Ecológica;
II Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.
A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
§ 1° A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2° É proibida a visitação pública, exceto quando um objetivo educacional, de acordo com o que
dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.
§ 3° A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.
§ 4° Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações do ecossistemas no caso de:
Imedidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;
II manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;
III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;< p>
IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado
pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas,
em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade
e até o limite de um mil e quinhentos hectares.
A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais
existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias
para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos
naturais.
§ 1° A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2° É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o regulamento específico.< p>
§ 3° A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.
O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, na recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico.
§ 1° O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em
seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2° A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da
unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e aquelas
previstas em regulamento.
§ 3° A pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.
§ 4° As unidades dessa categoria quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas,
respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.
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Art 13.

Art 14.

Art 15.

O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de
grande beleza cênica.
§ 1° O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do
local pelos proprietários.
§ 2° Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a
área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 3° A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo
da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas
previstas em regulamento.
O Refúgio de Vida Silvestre tem com objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente
ou migratória.
§ 1° O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do
local pelos proprietários.
§ 2° Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre da propriedade, a área deve
ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 3° A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da
unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas
previstas em regulamento.
§ 4° A pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.
Constituem o grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação:
IÁrea de Proteção Ambiental;
II Área de Relevante Interesse Ecológico;
III - Floresta Nacional;
IV - Reserva Extrativista;
V - Reserva de Fauna;
VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
§ 1° A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.
§ 2° Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a
utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de Proteção Ambiental.
§ 3° As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sobre domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.
§ 4° Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observada, a exigência e restrições legal.
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Art 12.

§ 5°

Art 16.
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Art 17.

Art 18.
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A Área de Produção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por
sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da
sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.
A Área de Relevante interesse Ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou
nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares
raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de
conservação da natureza.
§ 1° A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou privadas.
§ 2° Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a
utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico.
A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e
tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica,
com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas.
§ 1° A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2° Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam
quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.
§ 3° A visitação pública é permitida condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração.
§ 4° A pesquisa é permitida e incentivada sujeitando-se à prévia a autorização do órgão responsável pela administração da unidade às condições e restrições por este estabelecidas, bem como
aquelas previstas em regulamento.
§ 5° A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por
sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da
sociedade civil e, quando for o caso das populações tradicionais residentes.< p>
§ 6° A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.
A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.
§ 1° A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido as populações extrativistas
tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta lei e em regulamentação específica sendo
que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o
que dispõe a lei.< p>
§ 2° A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme dispuser
em regulamento e no ato de criação da unidade.
§ 3° A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo
com o disposto no Plano de Manejo da área.
§ 4° A pesquisa científica é permitida e incentivada sujeitando-se à prévia a autorização do órgão
responsável pela administração da unidade e às condições e restrições por este estabelecidas,
e às normas previstas em regulamento.
§ 5° O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.
§ 6° São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional.
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Art 19.

Art 20.

Art 21.

A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em
situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.
A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou
aquáticas, residentes ou migratórias adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos .
§ 1° A Reserva da fauna é posse de domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em
seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2° A visitação pública pode ser permitida desde que compatível com o manejo da unidade pelo
órgão responsável por sua administração.
§ 3° É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional.
§ 4° A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes da pesquisa obedecerá ao disposto
nas leis sobre fauna e regulamentos.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais
cuja a existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel
fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.
§ 1° A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e,
ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo
do ambiente, desenvolvido por estas populações.
§ 2° A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o
que dispõe a lei.
§ 3° O uso de áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no art. 23 desta lei em regulamentação específica.
§ 4° A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área,
conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.
§ 5° As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes condições:
Ié permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses
locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área;
II é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à
melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às
condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento;
III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a
conservação; e
IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde
que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano Manejo da área;
§ 6° O Plano Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção
integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo
Conselho Deliberativo da unidade.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o
objetivo de conservar a diversidade biológica.
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§ 7°

§ 1°

§ 2°

§ 3°

O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o
órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da
inscrição no Registro público de Imóveis.
Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser em
regulamento:
Ia pesquisa científica;
II a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais;
III - (VETADO)
Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica
e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de
um Plano Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.
CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
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Art 22.

Art 23.

Art 24.
Art 25.
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As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
§ 1° (VETADO)
§ 2° A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para
a unidade, conforme se dispuser em regulamento.
§ 3° No processo de consulta de que trata o § 2° o Poder Público é obrigado a fornecer informações
adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.
§ 4° Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que trata
o § 2º deste artigo.
§ 5° As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total
ou parcialmente em unidades de grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do
mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de
consulta estabelecidos no § 2° deste artigo.
§ 6° A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo
nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta
estabelecido no § 2° deste artigo.
§ 7° A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica.
A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.
§ 1° As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, recuperação,
defesa e manutenção da unidade de conservação.
§ 2° O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às seguintes
normas:
Iproibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus habitats;
II proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas;
III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso.
O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites
das unidades de conservação.
As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio
Natural devem possuir zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos.
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Art 26.

Art 27.

Art 28.

Art 29.

Art 30.

Art 31.

Art 32.

O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.
§ 2° Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de
que trata o § 1° poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente.
Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas,
justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico,
a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus
distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.
Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das
unidades.
As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.
§ 1° O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à
vida econômica e social das comunidades vizinhas.
§ 2° Na elaboração, a atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas,
das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando
couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a
ampla participação da população residente.
§ 3° O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos
a partir da data de sua criação.
São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de
utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas
nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a
integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas
necessidades materiais, sociais e culturais.
Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um Conselho Consultivo,
presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgios de
Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for ao caso, e, na hipótese prevista no § 2° do art. 42,
das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da
unidade.
As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse
público com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão.
É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones.
§ 1° Excetuam-se do disposto neste artigo as Áreas de Proteção Ambiental, as Florestas Nacionais,
as Reservas Extrativistas e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, bem como os animais
e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de
conservação, de acordo com o que se dispuser o seu Plano de Manejo da unidade.
§ 2° Nas áreas particulares localizadas em Refúgios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas consideradas compatíveis com as
finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo.
Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica com o propósito de incentivar o
desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento das populações
tradicionais.
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§ 1°

§ 1°

Art 33.

Art 34.
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Art 35.

Art 36.

As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.< p>
§ 2° A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, exceto Área de Proteção
Ambiental e reserva Particular do Patrimônio Natural, depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão responsável por sua administração.
§ 3° Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa nacionais, mediante
acordo, a atribuição de aprovar a realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem nas unidades de conservação.
A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos
recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá
de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento.
Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos
ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes
de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem conforme colaborar com
a sua conservação.
Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão
utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção.
Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da
própria unidade serão aplicados de acordo com os seguintes critérios:
Iaté cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, manutenção e gestão da própria unidade;
II até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na regularização fundiária
das unidades de conservação do Grupo;
III - até cinqüenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação, manutenção e
gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral.
Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental,
assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto
neste artigo e no regulamento desta Lei.
§ 1° O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser
inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento,
sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto
ambiental causado pelo empreendimento.
§ 2° Ao órgão ambiental licenciado compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo
inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação.
§ 3° Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que
não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo.< /font>
CAPÍTULO V
DOS INCENTIVOS, ISENÇÕES E PENALIDADES

Art 37.
Art 38.
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(VETADO)
A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta
Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das
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CAPÍTULO VI
DAS RESERVAS DA BIOSFERA
Art 41.

Art 42.

A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestões integradas, participativas e sustentáveis dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade
biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação
ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.
§ 1° A Reserva da Biosfera é constituída por:
Iuma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;
II uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas-núcleo; e
III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o
manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em
bases sustentáveis.
§ 2° A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado.
§ 3° A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo Poder
Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica.
§ 4° A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por representantes de
instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se
dispuser em regulamento e no ato de constituição da unidade.
§ 5° A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental “O Homem e a Biosfera - MAB”, estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro. CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não
seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realçadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes.
§ 1° O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das populações
tradicionais a serem realocadas.
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unidades de conservação, bem como às suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores
ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas em lei.
Art 39. Dê-se ao art. 40 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a seguinte redação:
“Art. 40. (VETADO)
“§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. “ (NR)
“§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de
Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da
pena.” (NR)
“§ 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
Art 40. Acrescenta-se à Lei n° 9.605, de 1998, o seguinte art. 40-A:
“Art. 40-A (VETADO)
“§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental,
as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as
Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do
Patrimônio Natural.” (AC)
“§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de
Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstancias agravante para a fixação da
pena.” (AC)
“§ 3° Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.” (AC)

§ 2°

Art 43.
Art 44.
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Art 45.

Art 46.

Art 47.

Art 48.

Art 49.

Art 50.

Art 51.
Art 52.
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Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas
normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de
subsistência e os locais de moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na
elaboração das referidas normas e ações.
§ 3° Na hipótese prevista no § 2°, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições
serão estabelecidas em regulamento.
O Poder Público fará o levantamento nacional das terras devolutas, com o objetivo de definir áreas
destinadas à conservação da natureza, no prazo de cinco anos após a publicação desta Lei.
As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza e sua destinação
para fins diversos deve ser precedida de autorização do órgão ambiental competente.
Parágrafo único. Estão dispensados da autorização citada no caput os órgãos que se utilizam das citadas ilhas por força de dispositivos legais ou quando decorrente de compromissos legais assumidos.
Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades de conservação, derivadas ou não de desapropriação:
I(VETADO)
II (VETADO)
III - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público;
IV - expectativas de ganhos e lucro cessante;
V - o resultado de cálculo efetuando mediante a operação de juros compostos;
VI - as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade.
A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infraestrutura urbana em geral, em
unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do
órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração e estudos de
impacto ambiental e outras exigências legais.
Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de
Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades
e ainda não indenizadas.
O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso
de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve
contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto
em regulamentação específica.
O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica,
beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.
A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona Rural, para
os efeitos legais.
Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo,
uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana.
O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, com a colaboração do Ibama e dos órgãos estaduais e municipais. Competentes.
§ 1° O Cadastro a que se refere este artigo conterá os dados principais de cada unidade de conservação, incluindo, dentre outras características relevantes, informações sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e aspectos socioculturais e
antropológicos.
§ 2° O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição do público interessado os
dados constantes do Cadastro.
O Poder Executivo Federal submeterá à apreciação do Congresso Nacional, a cada dois anos, um relatório de avaliação global da situação das unidades de conservação federais do País.
Os mapas e cartas oficiais devem indicar as áreas que compõem o SNUC.
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O Ibama elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada das espécies da flora
e da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro.
Parágrafo único. O Ibama incentivará os componentes órgãos estaduais e municipais a elaborarem
relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição.
Art 54. O Ibama, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de espécies ameaçadas de extinção destinadas a programas de criação em cativeiro ou formação de coleções científicas, de acordo
com o disposto nesta Lei e em regulamentação específica.
Art 55. As unidades de conservação e áreas protegidas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois
anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram
criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei.
Art. 56. (VETADO)
Art 57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e indigenista deverão instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir da vigência desta lei, propor
as diretrizes a serem adotadas com vistas ás regularização das eventuais superposições entre áreas
indígenas e unidades de conservação.
Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os participantes, bem como
a estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida a participação das comunidades envolvidas.
Art 58. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação, no prazo de cento e
oitenta dias a partir da data de sua publicação.
Art 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 60. Revogam-se os arts. 5° e 6° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965; o art. 5° da Lei n° 5.197, de 3 de
janeiro de 1967; e o art. 18 da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Brasília, 18 de julho de 2000; 179° da Independência e 112° da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Sarney Filho
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Art 53.

Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000
Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência
energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor
de energia elétrica, e dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Anexo I - Lei nº 9.991

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4o
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As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, setenta e cinco centésimos por
cento de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e, no
mínimo, vinte e cinco centésimos por cento em programas de eficiência energética no uso final,
observado o seguinte:
Iaté 31 de dezembro de 2005, os percentuais mínimos definidos no caput deste artigo serão de
cinqüenta centésimos por cento, tanto para pesquisa e desenvolvimento, como para programas de eficiência energética na oferta e no uso final da energia;
II os montantes originados da aplicação do disposto neste artigo serão deduzidos daquele
destinado aos programas de conservação e combate ao desperdício de energia, bem como
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor elétrico, estabelecidos nos contratos de
concessão e permissão de distribuição de energia elétrica celebrados até a data de publicação
desta Lei;
III - a partir de 1º de janeiro de 2006, para as concessionárias e permissionárias cuja energia vendida seja inferior a 1.000 GWh por ano, o percentual mínimo a ser aplicado em programas de
eficiência energética no uso final poderá ser ampliado de vinte e cinco centésimos por cento
para até cinqüenta centésimos;
IV - para as concessionárias e permissionárias de que trata o inciso III, o percentual para aplicação
em pesquisa e desenvolvimento será aquele necessário para complementar o montante total
estabelecido no caput deste artigo, não devendo ser inferior a cinqüenta centésimos por cento.
As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, um por cento de sua receita
operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, excluindo-se, por isenção, as
empresas que gerem energia exclusivamente a partir de instalações eólicas, solares, de biomassa e
pequenas centrais hidroelétricas, observado o seguinte:
Icaso a empresa tenha celebrado, até a data de publicação desta Lei, contrato de concessão
contendo cláusula de obrigatoriedade de aplicação de recursos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, prevalecerá o montante de aplicação ali estabelecido até 31 de dezembro de
2005;
II caso a empresa tenha celebrado, até a data da publicação desta Lei, contrato de concessão sem
obrigatoriedade de aplicação em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a obrigatoriedade
de que trata o caput deste artigo passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2006.
As concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar,
anualmente, o montante de, no mínimo, um por cento de sua receita operacional líquida em pesquisa
e desenvolvimento do setor elétrico, observado o seguinte:
Icaso a empresa já tenha celebrado contrato de concessão, a obrigatoriedade de que trata o
caput deste artigo passará a vigorar a partir da data da publicação desta Lei;
II caso a empresa ainda não tenha celebrado contrato de concessão, a obrigatoriedade de que
trata o caput deste artigo passará a vigorar a partir da data de assinatura do referido contrato.
Os recursos para pesquisa e desenvolvimento, previstos nos artigos anteriores, deverão ser distribuídos da seguinte forma:
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Art. 5o

Art. 6o

Art. 7º
Art. 8º
Art. 9º

cinqüenta por cento para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei n 8.172,
de 18 de janeiro de 1991;
II - cinqüenta por cento para projetos de pesquisa e desenvolvimento segundo regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
§ 1º Para os recursos referidos no inciso I, será criada categoria de programação específica no âmbito do FNDCT para aplicação no financiamento de programas e projetos de pesquisa científica
e desenvolvimento tecnológico do setor elétrico, bem como na eficiência energética no uso
final.
§ 2o Entre os programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica do setor de energia elétrica,
devem estar incluídos os que tratem da preservação do meio ambiente, da capacitação dos
recursos humanos e do desenvolvimento tecnológico.
Os recursos de que trata esta Lei serão aplicados da seguinte forma:
Ios investimentos em eficiência energética, previstos no art. 1º, serão aplicados de acordo com
regulamentos estabelecidos pela ANEEL;
II no mínimo trinta por cento serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas das
Superintendências Regionais;
III - as instituições de pesquisa e desenvolvimento receptoras de recursos deverão ser nacionais e
reconhecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT;
IV - as instituições de ensino superior deverão ser credenciadas junto ao Ministério da Educação
- MEC.
Será constituído, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técnico,
administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a finalidade de definir diretrizes gerais e plano
anual de investimentos, acompanhar a implementação das ações e avaliaro anualmente os resultados alcançados na aplicação dos recursos de que trata o inciso I do art. 4 desta Lei.
§ 1o O Comitê Gestor será composto pelos seguintes membros:
Itrês representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo um da Administração
Central, que o presidirá, um do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e um da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep;
II um representante do Ministério de Minas e Energia;
III - um representante da ANEEL;
IV - dois representantes da comunidade científica e tecnológica;
V - dois representantes do setor produtivo.
§ 2º Os membros do Comitê Gestor a que se referem os incisos IV e V do § 1º terão mandato de
dois anos , admitida uma recondução, devendo a primeira investidura ocorrer no prazo de até
noventa dias a partir da publicação desta Lei.
§ 3º A participação no Comitê Gestor não será remunerada.
Os recursos aplicados na forma desta Lei não poderão ser computados para os fins previstos na Lei no
8.661, de 2 de junho de 1993.
Não se aplica a este Fundo o disposto na Lei no 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Rodolpho Tourinho Neto
Ronaldo Mota Sardenberg
Publicado no D.O. de 25.07.2000, seção 1, p. 1.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 25.07.2000.
(*) Regulamentada pelo DEC 3.867 de 16.07.2001, D.O de 17.07.2001, seção 1, p. 2.
(*) Alterado o art. 2º, pela LEI 10.438 de 26.04.2002, D.O de 29.04.2002, seção 1, p. 1.
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I-

Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002
Dispõe sobre a autorização para a criação do Mercado Atacadista de Energia Elétrica
- MAE, pessoa jurídica de direito privado, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 29, de 2002, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
Art. 5º
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Fica autorizada a criação do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, submetido a autorização, regulamentação e fiscalização pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a ser integrado por titulares de concessão, permissão ou autorização e outros agentes, na forma da regulamentação, vinculados aos serviços e às instalações de
energia elétrica, com a finalidade de viabilizar as transações de compra e venda de energia elétrica
nos sistemas interligados.
§ 1º A regulamentação prevista neste artigo deverá abranger, inclusive:
Ia instituição da Convenção de Mercado;
II o estabelecimento das Regras e Procedimentos de Mercado;
III - a definição das regras de funcionamento do MAE, inclusive a forma de participação dos
agentes nesse Mercado; e
IV - os mecanismos de proteção aos consumidores.
§ 2º A compra e venda de energia elétrica que não for objeto de contrato bilateral será realizada a
preços determinados, conforme a Convenção e as Regras de Mercado.
São órgãos do MAE a Assembléia-Geral, o Conselho de Administração e a Superintendência.
§ 1º As atribuições dos órgãos previstos no caput serão estabelecidas em estatuto próprio, elaborado pelos titulares de concessão, permissão ou autorização e outros agentes mencionados no
art. 1º.
§ 2º A ANEEL regulamentará a forma de custeio administrativo e operacional do MAE, que poderá
incluir contribuições de seus membros, emolumentos cobrados sobre as transações realizadas
e encargos.
§ 3º A forma de solução das eventuais divergências entre os agentes integrantes do MAE, será
estabelecida na Convenção de Mercado e no estatuto, que contemplarão e regulamentarão
mecanismo e convenção de arbitragem, a eles se aplicando os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX;
520, inciso VI; e 584, inciso III, do Código de Processo Civil.
§ 4º Ficam as empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou controladas,
titulares de concessão, permissão e autorização, autorizadas a aderirem ao MAE, inclusive ao
mecanismo e à convenção de arbitragem previstos no § 3º.
§ 5º Consideram-se disponíveis os direitos relativos a créditos e débitos decorrentes das operações
realizadas no MAE.
A ANEEL, visando a assegurar a continuidade das operações de contabilização e liquidação do mercado de energia elétrica, regulamentará e conduzirá o processo de transição necessário à constituição
e à efetiva operação do MAE, na forma do art. 1º.
Parágrafo único. Os be ns, recursos e instalações pertencentes à Administradora do Mercado Atacadista de Energia Elétrica -ASMAE continuam afetados às operações do MAE até que os agentes
promovam sua incorporação ao patrimônio do MAE, obedecidos os procedimentos e as diretrizes
estabelecidos em regulamentação específica da ANEEL.
A constituição do MAE, na forma do art. 1º, deve estar concluída até 1º de março de 2002.
O caput do art. 14 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação,
renumerando-se o atual § 1º para parágrafo único:
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“Art. 14. Cabe ao poder concedente estabelecer a regulamentação do MAE, definir as regras da organização
inicial do Operador Nacional do Sistema Elétrico e implementar os procedimentos necessários para o
seu funcionamento.”
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogados o art. 12 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, respeitadas as transações concluídas, contabilizadas ou não, e os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados até a data
da publicação desta Lei, e o § 2º do art. 14 daquela Lei.
Congresso Nacional, em 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República
SENADOR RAMEZ TEBET
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Publicado no D.O de 25.04.2002, seção 1, p. 23, v. 139, n. 79.
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Este texto não substitui o publicado no D.O de 25.04.2002.
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Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica, dá nova redação às Leis nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, nº 9.648, de 27 de maio de 1998, nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 5.655, de 20 de
maio de 1971, nº 5.899, de 5 de julho de 1973, nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras
providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
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Art. 1º

Art. 2º
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Os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, relativos à aquisição de energia elétrica (kWh) e à contratação de capacidade de geração ou potência (kW) pela Comercializadora
Brasileira de Energia Emergencial - CBEE serão rateados entre todas as classes de consumidores finais
atendidas pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado, proporcionalmente ao consumo individual
verificado, mediante adicional tarifário específico, segundo regulamentação a ser estabelecida pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.
§ 1º O rateio dos custos relativos à contratação de capacidade de geração ou potência (kW) referidos no caput não se aplica ao consumidor integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda,
assim considerado aquele que, atendido por circuito monofásico, tenha consumo mensal inferior a 80 kWh/mês ou cujo consumo situe-se entre 80 e 220 kWh/mês, neste caso desde que
observe o máximo regional compreendido na faixa e não seja excluído da subclasse por outros
critérios de enquadramento a serem definidos pela Aneel.
§ 2º O rateio dos custos relativos à aquisição de energia elétrica (kWh) referidos no caput não se
aplica ao consumidor cujo consumo mensal seja inferior a 350 kWh integrante da Classe Residencial e 700 kWh integrante da Classe Rural.
§ 3º Os resultados financeiros obtidos pela CBEE serão destinados à redução dos custos a serem
rateados entre os consumidores.
§ 4º Até a efetiva liquidação das operações do Mercado Atacadista de Energia Elétrica -MAE, fica
autorizada a aquisição de energia elétrica e de recebíveis do MAE, bem como a contratação de
capacidade pela CBEE, como instrumentos do Programa Prioritário de Termeletricidade - PPT,
na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.
§ 5º A regulamentação da Aneel de que trata o § 1º , referente aos consumidores com faixa de
consumo mensal entre 80 e 220 kWh, será publicada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
e, ultrapassado este prazo sem regulamentação, será estendido a eles também o critério de
enquadramento baseado exclusivamente no consumo mensal.
§ 6º Durante o prazo de que cuida o § 5º , fica mantido o enquadramento eventualmente já existente e aplicável, em cada Região ou Concessionária, aos consumidores com faixa de consumo
mensal entre 80 e 220 kWh.
§ 7º Os consumidores com consumo médio mensal inferior a 80 kWh que, em 12 (doze) meses
consecutivos, tiverem 2 (dois) consumos mensais superiores a 120 kWh deverão observar os
critérios a serem estabelecidos na regulamentação prevista no § 1º.
§ 8º (VETADO)
Parcela das despesas com a compra de energia no âmbito do MAE, realizadas pelas concessionárias,
permissionárias e autorizadas de geração e de distribuição até dezembro de 2002, decorrentes da
redução da geração de energia elétrica nas usinas participantes do Mecanismo de Realocação de
Energia - MRE e consideradas nos denominados contratos iniciais e equivalentes, será repassada aos
consumidores atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, na forma estabelecida por resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE ou, extinta esta, da Aneel.
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Art. 3º

§ 1º As despesas não alcançadas pelo disposto no caput serão objeto de transação entre os signatários dos denominados contratos iniciais e equivalentes, observada a disciplina constante de
resolução da Aneel.
§ 2º Do valor global adquirido, a parcela a ser rateada, mensalmente divulgada pela Aneel, será
calculada pela diferença entre o preço da energia no âmbito do MAE e o valor de R$ 0,04926/
kWh.
§ 3º O repasse será realizado sob a forma de rateio proporcional ao consumo individual verificado e
não se aplica aos consumidores integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda, nem àqueles cujo consumo mensal seja inferior a 350 kWh da Classe Residencial e 700 kWh da Classe
Rural.
Fica instituído o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa, com o
objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional, mediante os seguintes procedimentos:
Ina primeira etapa do programa:
a)
os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás em até
24 (vinte e quatro) meses da publicação desta Lei, para a implantação de 3.300 MW de
capacidade, em instalações de produção com início de funcionamento previsto para até
30 de dezembro de 2006, assegurando a compra da energia a ser produzida no prazo de
15 (quinze) anos, a partir da data de entrada em operação definida no contrato, observando o valor piso definido na alínea b;
b)
a contratação a que se refere a alínea a deverá ser distribuída igualmente, em termos de
capacidade instalada, por cada uma das fontes participantes do programa e a aquisição
da energia será feita pelo valor econômico correspondente à tecnologia específica de
cada fonte, valor este a ser definido pelo Poder Executivo, mas tendo como piso 80%
(oitenta por cento) da tarifa média nacional de fornecimento ao consumidor final;
c)
o valor pago pela energia elétrica adquirida segundo a alínea b e os custos administrativos incorridos pela Eletrobrás na contratação serão rateados entre todas as classes de
consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo individual verificado;
d)
a contratação das instalações de que trata este inciso far-se-á mediante Chamada Pública para conhecimento dos interessados, considerando, no conjunto de cada fonte
específica, primeiramente as que já tiverem a Licença Ambiental de Instalação – LI e
posteriormente as que tiverem a Licença Prévia Ambiental – LP;
e)
no caso de existirem instalações com LI e LP em número maior do que a disponibilidade
de contratação pela Eletrobrás, serão contratadas aquelas cujas licenças ambientais possuam menores prazos de validade remanescentes;
f)
será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos de geração, sua
controlada, coligada ou controladora na constituição do Produtor Independente Autônomo, desde que o índice de nacionalização dos equipamentos seja de, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) em valor;
II na segunda etapa do programa:
a)
atingida a meta de 3.300 MW, o desenvolvimento do Programa será realizado de forma
que as fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa atendam a 10% (dez por
cento) do consumo anual de energia elétrica no País, objetivo a ser alcançado em até 20
(vinte) anos, aí incorporados o prazo e os resultados da primeira etapa;
b)
os contratos serão celebrados pela Eletrobrás, com prazo de duração de 15 (quinze) anos
e preço equivalente ao valor econômico correspondente a geração de energia competitiva, definida como o custo médio ponderado de geração de novos aproveitamentos
hidráulicos com potência superior a 30.000 kW e centrais termelétricas a gás natural,
calculado pelo Poder Executivo;
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a aquisição far-se-á mediante programação anual de compra da energia elétrica de
cada produtor, de forma que as referidas fontes atendam o mínimo de 15% (quinze por
cento) do incremento anual da energia elétrica a ser fornecida ao mercado consumidor
nacional, compensando-se os desvios verificados entre o previsto e realizado de cada
exercício, no subseqüente;
d)
o produtor de energia alternativa fará jus a um crédito complementar a ser mensalmente
satisfeito com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, calculado pela
diferença entre o valor econômico correspondente à tecnologia específica de cada fonte,
valor este a ser definido pelo Poder Executivo, mas tendo como piso 80% (oitenta por
cento) da tarifa média nacional de fornecimento ao consumidor final, e o valor recebido
da Eletrobrás;
e)
até o dia 30 de janeiro de cada exercício, os produtores emitirão um Certificado de
Energia Renovável – CER, em que conste, no mínimo, a qualificação jurídica do agente
produtor, o tipo da fonte de energia primária utilizada e a quantidade de energia elétrica
efetivamente comercializada no exercício anterior, a ser apresentado à Aneel para fiscalização e controle das metas anuais;
f)
o Poder Executivo regulamentará os procedimentos e a Eletrobrás diligenciará no sentido de que a satisfação dos créditos complementares de que trata a alínea d não ultrapasse 30 (trinta) dias da requisição de pagamento feita pelo agente produtor;
g)
na ordenação da contratação, que será precedida de Chamada Pública para conhecimento dos interessados, a Eletrobrás aplicará os critérios constantes do inciso I, alíneas d
, e e f , observando, ainda, o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses entre a assinatura
do contrato e o início de funcionamento das instalações;
h)
a contratação deverá ser distribuída igualmente, em termos de capacidade instalada, por
cada uma das fontes participantes do Programa, podendo o Poder Executivo, a cada 5
(cinco) anos de implantação dessa Segunda Etapa, transferir para as outras fontes o saldo
de capacidade de qualquer uma delas, não contratada por motivo de falta de oferta dos
agentes interessados;
i)
o valor pago pela energia elétrica adquirida e os custos administrativos incorridos pela
Eletrobrás na contratação serão rateados entre todas as classes de consumidores finais
atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo
verificado.
§ 1º Produtor Independente Autônomo é aquele cuja sociedade não é controlada ou coligada de
concessionária de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, nem de seus controladores ou de outra sociedade controlada ou coligada com o controlador comum.
§ 2º Poderá o Poder Executivo autorizar a Eletrobrás a realizar contratações com Produtores Independentes que não atendam os requisitos do § 1º, desde que o total contratado não ultrapasse
a 25% (vinte e cinco por cento) da programação anual e dessas contratações não resulte preterição de oferta de Produtor Independente Autônomo, observando-se, no caso de energia
eólica, que na primeira etapa do Programa o total das contratações pode alcançar até 50%
(cinqüenta por cento).
A Aneel procederá à recomposição tarifária extraordinária prevista no art. 28 da Medida Provisória nº
2.198-5, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo do reajuste tarifário anual previsto nos contratos de
concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica.
§ 1º A recomposição tarifária extraordinária de que trata o caput será implementada por meio de
aplicação às tarifas de fornecimento de energia elétrica, pelo prazo e valor máximos a serem
divulgados por concessionária, em ato da Aneel a ser publicado até 30 de agosto de 2002, dos
seguintes índices:
Iaté 2,9% (dois vírgula nove por cento), para os consumidores integrantes das Classes
Residencial, Rural e iluminação pública;
II até 7,9% (sete vírgula nove por cento), para os demais consumidores;
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III - (VETADO)
§ 2º Não se aplicam os índices previstos no § 1º à tarifa de energia elétrica devida pelos consumidores integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda.
§ 3º A recomposição tarifária extraordinária será aplicada tão-somente às áreas do Sistema Elétrico
Interligado Nacional sujeitas, por disposição expressa de resolução da GCE, ao Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica – Percee, e aos seguintes períodos:
Idesde 1º de junho de 2001 até 28 de fevereiro de 2002, para os consumidores atendidos
por meio dos Sistemas Interligados das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste; e
II desde 1º de julho de 2001 até 31 de dezembro de 2001, para os consumidores dos Estados do Pará e do Tocantins e da parte do Estado do Maranhão atendida pelo Sistema
Interligado Norte.
§ 4º A recomposição tarifária extraordinária vigorará pelo período necessário à compensação do
montante referido no § 9º, apurado pela Aneel na forma de resolução da GCE, observados o
prazo e valor máximos fixados na forma do § 1º deste artigo.
§ 5º A recomposição tarifária extraordinária estará sujeita a homologação pela Aneel e observará as
seguintes regras:
Ia primeira parcela do montante a recompor será homologada no prazo de 15 (quinze)
dias, contado do cumprimento do disposto nos incisos IV a VII, considerando-se os meses
efetivamente apurados;
II a segunda parcela do montante a recompor será homologada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da extinção do Percee;
III - o detalhamento da metodologia, os prazos, a forma, as condições e o procedimento da
recomposição tarifária extraordinária, em especial os requisitos para sua homologação,
serão estabelecidos em resolução da Aneel;
IV - a homologação da recomposição tarifária extraordinária será condicionada a pedido
do interessado e à certeza, correção e consistência das informações a serem prestadas
à Aneel e por ela elencadas e verificadas, inclusive as relativas a eventuais reduções de
custos durante o racionamento ou decorrentes de interpretação, explicitação e revisão
de estipulações contratuais, que serão objeto de declarações, compromissos, termos aditivos e transações entre as partes, em especial no que concerne à parcela das despesas
de que cuida o art. 2º não alcançada por repasse aos consumidores e aos excedentes dos
contratos iniciais e equivalentes, nos termos de resolução da Aneel, observadas as diretrizes previstas no § 9º;
V - para atender aos fins previstos no inciso IV, a homologação da recomposição tarifária
extraordinária estará condicionada, nos termos de resolução da Aneel, à solução de
controvérsias contratuais e normativas e à eliminação e prevenção de eventuais litígios
judiciais ou extrajudiciais, inclusive por meio de arbitragem levada a efeito pela Aneel;
VI - a homologação da recomposição tarifária extraordinária estará condicionada à observância pelo interessado do disposto no parágrafo único do art. 2º e no § 1º do art. 6º,
bem como à renúncia ou desistência pelo interessado de qualquer pleito, judicial ou
extrajudicial, junto ao poder concedente ou aos agentes do setor elétrico relativo a fatos
e normas concernentes ao Percee, à recomposição tarifária extraordinária de que cuida
este artigo e ao disposto nesta Lei;
VII - a homologação da recomposição tarifária extraordinária estará condicionada à adesão
aos acordos firmados entre os agentes do setor elétrico, pela maioria qualificada das
distribuidoras e geradoras sujeitas aos contratos iniciais e equivalentes, nos termos de
resolução da Aneel.
§ 6º Ficam as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais autorizadas a celebrar
transações e a promover os atos necessários à solução de controvérsias contratuais e normativas prevista no inciso V do § 5º deste artigo, considerando-se disponíveis os direitos sobre os
quais recairão.
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§ 7º Não verificada a homologação no prazo previsto no § 5º deste artigo, a recomposição tarifária
extraordinária vigorará por 12 (doze) meses e será abatida integralmente no reajuste tarifário
anual subseqüente.
§ 8º Os contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da Aneel, serão aditados
para contemplar uma fórmula compulsória de solução de controvérsias, para que a Aneel instaure ex officio , caso as partes não o façam em prazo determinado, os mecanismos de solução
de controvérsias existentes, sem prejuízo da atuação subsidiária da Aneel na arbitragem de
controvérsias.
§ 9º A GCE estabelecerá os parâmetros gerais da metodologia de cálculo do montante devido a
cada interessado a título de recomposição tarifária extraordinária, bem como diretrizes para
a homologação da recomposição tarifária extraordinária, vedada a estipulação de critérios ou
parâmetros cujos efeitos sejam o de garantir receita bruta ou remuneração mínima às concessionárias e permissionárias.
§ 10. A recomposição tarifária extraordinária não constitui garantia de receita bruta nem de remuneração mínima às concessionárias e permissionárias, devendo para tanto abater-se do montante a recompor eventuais reduções de custos que, a critério da Aneel, comprovadamente não
se refiram a ganhos de produtividade alheios ao Percee ou a eventuais postergações de custos
em função de restrições financeiras advindas da redução de receita, bem como deduzir ainda
os efeitos estimados da expectativa de redução da atividade econômica sobre o consumo de
energia elétrica.
§ 11. O processo especial da recomposição tarifária extraordinária prevista neste artigo será realizado uma única vez, não constituindo, em hipótese alguma, instrumento permanente de alteração de tarifa normal nem parcela componente das tarifas normais para fins de futuros reajustes
ou revisões tarifárias.
§ 12. Não se aplicam os §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ao disposto
neste artigo.
§ 13. A eficácia da recomposição tarifária extraordinária fica condicionada ao fiel cumprimento
pelos interessados, individualmente considerados, de todas as obrigações por eles assumidas
nos termos desta Lei e à ausência de sua impugnação judicial ou extrajudicial pelos mesmos
interessados.
§ 14. A prática pelos interessados dos atos previstos neste artigo, em especial daqueles referidos nos
incisos IV a VII do § 5º, não acarretará ônus, encargos, responsabilidades, desembolsos, pagamentos ou custos, de qualquer natureza, para o poder concedente.
§ 15. Fica autorizado o registro dos recebíveis da recomposição tarifária extraordinária de que trata
este artigo em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo órgão federal
competente.
§ 16. Os prazos e os valores máximos por concessionária a serem divulgados nos termos do § 1º não
poderão ser ampliados e a sua não divulgação implicará a imediata suspensão da cobrança da
recomposição tarifária, até que se cumpra o estabelecido no § 1º, devendo a média ponderada
dos prazos referidos não exceder a 72 (setenta e dois) meses.
§ 17. Sem prejuízo do disposto neste artigo, o Poder Executivo poderá ajustar a forma de incidência
e cobrança da recomposição tarifária extraordinária dos consumidores industriais que celebrarem os contratos de que trata o § 8º do art. 1º, visando a manutenção dos princípios e práticas
concorrenciais.
Não se aplicam as vedações constantes do art. 39 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, às entidades oficiais de crédito público da União na concessão de financiamentos destinados, conforme as
regras a serem fixadas pela GCE, a suprir a insuficiência de recursos, objeto da recomposição tarifária
extraordinária de que trata o art. 4º desta Lei, das concessionárias de serviços públicos de distribuição
de energia elétrica e das empresas signatárias de contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da Aneel.
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Art. 6º

§ 1º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por solicitação da GCE,
instituirá programa, com caráter emergencial e excepcional, de apoio a concessionárias de
serviços públicos de distribuição, geração e produtores independentes de energia elétrica,
signatários dos contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da Aneel.
§ 2º Caso instituído, o Programa a que se refere o § 1º observará as diretrizes fixadas pela GCE, sendo
as demais condições estabelecidas pelo BNDES.
§ 3º Fica autorizada a instituição de programa de financiamento destinado a suprir insuficiência de
recursos a ser recuperada por meio do disposto no art. 6º , de acordo com diretrizes fixadas em
ato da GCE.
§ 4º Fica autorizada a concessão de financiamentos incluídos nos programas de que trata este
artigo ou de acesso a operações de efeito financeiro equivalente a entidades cujo controle
acionário pertença a pessoas jurídicas de direito público interno ou a suas subsidiárias ou controladas.
O mecanismo de que trata a Medida Provisória nº 2.227, de 4 de setembro de 2001, deverá conferir,
mediante a incorporação dos efeitos financeiros, tratamento isonômico às variações, verificadas em
todo o exercício de 2001, de valores de itens da “Parcela A” previstos nos contratos de concessão de
distribuição de energia elétrica, desconsiderando, para os fins deste artigo, variações daqueles itens
eventualmente ocorridas até 31 de dezembro de 2000.
§ 1º A aplicação do disposto no caput fica condicionada a pedido do interessado, que será instruído
com:
Ideclaração de renúncia a qualquer direito, pretensão, pleito judicial ou extrajudicial, bem
como a desistência de qualquer demanda administrativa ou judicial em curso relativos
às variações dos valores dos itens integrantes da “Parcela A” desde a data da assinatura
do respectivo contrato de concessão até a data de 26 de outubro de 2001;
II declaração do interessado de que não reivindicará revisão tarifária extraordinária relativa
a fatos ocorridos desde a assinatura do contrato de concessão até o dia 31 de dezembro
de 2001;
III - assinatura pelo interessado dos atos, transações, renúncias, declarações e desistências
referidos no art. 4º e disciplinados em resolução da Aneel.
§ 2º A aplicação do disposto no caput está sujeita ao princípio da modicidade tarifária e será implementada, após verificação dos documentos de instrução do pedido e homologação do montante pela Aneel, ao longo de período flexível.
§ 3º O disposto no caput não se aplica, em hipótese alguma, a efeitos financeiros decorrentes de
variações de valores de itens da “Parcela A” ocorridos em exercícios anteriores a 2001.
Fica a União autorizada a emitir títulos da Dívida Pública Federal, com características a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, diretamente à CBEE, para dar cumprimento ao disposto no
§ 5º do art. 1º da Medida Provisória nº 2.209, de 29 de agosto de 2001, os quais serão mantidos como
garantia das operações que venham a ser contratadas por aquela Empresa.
§ 1º Fica autorizada a CBEE a contratar a Caixa Econômica Federal - CAIXA como agente financeiro
da operação.
§ 2º Os títulos de que trata o caput deste artigo ficarão depositados em conta custódia na CAIXA.
§ 3º O saldo das operações contratadas que podem ser garantidas com títulos públicos federais,
nos termos do caput deste artigo, não poderá ultrapassar o montante de R$ 11.000.000.000,00
(onze bilhões de reais).
Honradas as garantias concedidas, a União se sub-rogará nos créditos junto à CBEE, pelo correspondente valor nominal dos títulos liberados.
§ 1º O ressarcimento de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuado no prazo máximo de
30 (trinta) dias a partir da liberação dos títulos e será atualizado pela taxa média ajustada dos
financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, acrescidos de encargos de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao ano, dentre outras condições a serem
estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.
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§ 2º Em ressarcimento à garantia honrada pela União, poderão ser aceitos, a critério do Ministério
da Fazenda, pelo valor econômico, créditos de propriedade da CBEE.
Fica a União autorizada a realizar aumento de capital social da CBEE, até o valor de R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais), mediante títulos da Dívida Pública Federal, com características a serem
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Fica a União autorizada, a critério do Ministério da Fazenda, a prestar garantia nas operações realizadas ao amparo do art. 49 da Medida Provisória nº 2.181-45, de 24 de agosto de 2001, e nas operações
de permuta, aquisição ou venda de créditos que vierem a ser celebradas entre o BNDES e as empresas
estatais do setor elétrico, observado o disposto no art. 40, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000.
Fica a União autorizada, até o limite de R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos milhões de
reais), a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do BNDES, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo
único. Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar, a critério
do Ministro de Estado da Fazenda e, pelo valor presente, créditos detidos contra a BNDESPAR BNDES
Participações S.A.
O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo, os créditos referidos no parágrafo único
do art. 11, admitindo-se a dação em pagamento de bens e direitos de sua propriedade, a critério do
Ministro de Estado da Fazenda.
Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, visando o desenvolvimento energético
dos Estados e a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais
hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas
interligados e promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, devendo seus recursos, observadas as vinculações e limites a seguir prescritos, se destinarem às
seguintes utilizações:
Ipara a cobertura do custo de combustível de empreendimentos termelétricos que utilizem
apenas carvão mineral nacional, em operação até 6 de fevereiro de 1998, e de usinas enquadradas no § 2º, do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, situados nas regiões abrangidas
pelos sistemas elétricos interligados e do custo das instalações de transporte de gás natural a
serem implantados para os Estados onde, até o final de 2002, não exista o fornecimento de gás
natural canalizado, observadas as seguintes limitações:
a)
no pagamento do custo das instalações de transporte de gás natural, devem ser deduzidos os valores que forem pagos a título de aplicação do § 7º deste artigo;
b)
para garantir 75% (setenta e cinco por cento) do valor do combustível ao seu correspondente produtor, mantida a obrigatoriedade de compra mínima de combustível
estipulada nos contratos vigentes na data de publicação desta Lei, a partir de 1º de
janeiro de 2004, destinado às usinas termelétricas a carvão mineral nacional, desde que
estas participem da otimização dos sistemas elétricos interligados, compensando-se, os
valores a serem recebidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as
usinas termelétricas de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei 9.648, de 27 de maio de
1998, podendo a Aneel ajustar o percentual do reembolso ao gerador, segundo critérios
que considerem sua rentabilidade competitiva e preservem o atual nível de produção da
indústria produtora do combustível;
II para pagamento ao agente produtor de energia elétrica a partir de fontes eólica, térmicas a gás
natural, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, cujos empreendimentos entrem em operação a partir da publicação desta Lei, da diferença entre o valor econômico correspondente à
tecnologia específica de cada fonte e o valor econômico correspondente a energia competitiva, quando a compra e venda se fizer com consumidor final;
III - para pagamento do crédito de que trata a alínea d do inciso II do art. 3º ;
IV - até 15% (quinze por cento) do montante previsto no § 2º , para pagamento da diferença entre o
valor econômico correspondente à geração termelétrica a carvão mineral nacional que utilize
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tecnologia limpa, de instalações que entrarem em operação a partir de 2003, e o valor econômico correspondente a energia competitiva.
§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes dos pagamentos anuais realizados a título de uso de
bem público, das multas aplicadas pela Aneel a concessionários, permissionários e autorizados
e, a partir do ano de 2003, das quotas anuais pagas por todos os agentes que comercializem
energia com o consumidor final.
§ 2º As quotas a que se refere o § 1º terão valor idêntico àquelas estipuladas para o ano de 2001 mediante aplicação do mecanismo estabelecido no § 1º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de
1998, deduzidas em 2003, 2004 e 2005, dos valores a serem recolhidos a título da sistemática de
rateio de ônus e vantagens para as usinas termelétricas, situadas nas regiões atendidas pelos
sistemas elétricos interligados.
§ 3º As quotas de que trata o § 1º serão reajustadas anualmente, a partir do ano de 2002, na proporção do crescimento do mercado de cada agente, até o limite que não cause incremento
tarifário para o consumidor.
§ 4º A nenhuma das fontes eólica, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, gás natural e carvão
mineral nacional, poderão ser destinados anualmente recursos cujo valor total ultrapasse a
30% (trinta por cento) do recolhimento anual da CDE, condicionando-se o enquadramento de
projetos e contratos à prévia verificação, junto à Eletrobrás, de disponibilidade de recursos. §
5º Os empreendimentos a gás natural referidos no inciso I do caput e a partir de fontes eólica,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa que iniciarem a operação comercial até o final de
2006, poderão solicitar que os recursos do CDE sejam antecipados para os 5 (cinco) primeiros
anos de funcionamento, observandose que o atendimento do pleito ficará condicionado à
existência de saldos positivos em cada exercício da CDE e à não cumulatividade com os programas Proinfa e PPT.
§ 6º A CDE terá a duração de 25 (vinte e cinco) anos, será regulamentada pelo Poder Executivo e
movimentada pela Eletrobrás.
§ 7º Para fins de definição das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia
elétrica, considerar-se-á integrante da rede básica de que trata o art. 17 da nº Lei 9.074, de 7 de
julho de 1995, as instalações de transporte de gás natural necessárias ao suprimento de centrais termelétricas nos Estados onde, até o final de 2002, não exista fornecimento de gás natural
canalizado, até o limite do investimento em subestações e linhas de transmissão equivalentes
que seria necessário construir para transportar, do campo de produção de gás ou da fronteira
internacional até a localização da central, a mesma energia que ela é capaz de produzir no centro de carga, na forma da regulamentação da Aneel.
§ 8º Os recursos provenientes do pagamento pelo uso de bem público e das multas impostas aos
agentes do Setor serão aplicados, prioritariamente, no desenvolvimento da universalização do
serviço público de energia elétrica, na forma da regulamentação da Aneel.
Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada
concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica:
Iáreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de distribuição, no interior das quais
a ligação ou aumento de carga de consumidores deverá ser atendida sem ônus de qualquer
espécie para o solicitante;
II áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais a ligação de novos consumidores
poderá ser diferida pela concessionária ou permissionária para horizontes temporais pré-estabelecidos pela Aneel, quando os solicitantes do serviço serão então atendidos sem ônus de
qualquer espécie.
§ 1º Na regulamentação deste artigo, a Aneel levará em conta, dentre outros fatores, a taxa de
atendimento da concessionária ou permissionária, considerada no global e desagregada por
Município, a capacidade técnica e econômica necessárias ao atendimento das metas de universalização, bem como, no aumento de carga de que trata o inciso I do caput , o prazo mínimo de
contrato de fornecimento a ser celebrado entre consumidor e concessionária.
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§ 2º A Aneel também estabelecerá procedimentos para que o consumidor localizado nas áreas
referidas no inciso II do caput possa antecipar seu atendimento, financiando, em parte ou no
todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído pela concessionária ou permissionária após a carência de prazo igual ao que seria necessário para obter sua ligação sem
ônus.
§ 3º O financiamento de que trata o § 2º , quando realizado por órgãos públicos, inclusive da administração indireta, para a expansão de redes visando a universalização do serviço, serão igualmente restituídos pela concessionária ou permissionária, devendo a Aneel disciplinar o prazo
de carência quando a expansão da rede incluir áreas com prazos de diferimento distintos.
§ 4º O cumprimento das metas de universalização será verificado pela Aneel, em periodicidade no
máximo igual ao estabelecido nos contratos de concessão para cada revisão tarifária, devendo
os desvios repercutir no resultado da revisão mediante metodologia a ser publicada.
§ 5º A Aneel tornará públicas, anualmente, as metas de universalização do serviço público de energia elétrica.
§ 6º Não fixadas as áreas referidas nos incisos I e II do caput no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei e até que sejam fixadas, a obrigação de as concessionárias e permissionárias
de serviço público de energia elétrica atenderem aos pedidos de ligação sem qualquer espécie
ou tipo de ônus para o solicitante aplicar-se-á a toda a área concedida ou permitida.
§ 7º A partir de 31 de julho de 2002 e até que entre em vigor a sistemática de atendimento por área,
as concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica atenderão, obrigatoriamente e sem qualquer ônus para o consumidor, ao pedido de ligação cujo fornecimento
possa ser realizado mediante a extensão de rede em tensão secundária de distribuição, ainda
que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede primária.
Art. 15. Visando a universalização do serviço público de energia elétrica, a Aneel poderá promover licitações
para outorga de permissões de serviço público de energia elétrica, em áreas já concedidas cujos contratos não contenham cláusula de exclusividade.
§ 1º As licitações poderão ser realizadas, por delegação, pelas Agências de Serviços Públicos Estaduais conveniadas, mediante a utilização de editais padronizados elaborados pela Aneel,
inclusive o contrato de adesão, com observância da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e
demais dispositivos legais específicos para o serviço público de energia elétrica, aplicando-se,
no que couber e subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 2º É facultado à Aneel adotar a modalidade de tomada de preço, devendo, neste caso, mediante
ações integradas com as Agências de Serviços Públicos Estaduais conveniadas, promover ampla divulgação visando o cadastramento de agentes interessados.
§ 3º A permissionária será contratada para prestar serviço público de energia elétrica utilizando-se
da forma convencional de distribuição, podendo, simultaneamente, também prestar o serviço
mediante associação ou contratação com agentes detentores de tecnologia ou titulares de
autorização para fontes solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas.
§ 4º À permissionária contratada na forma deste artigo é permitido realizar o fornecimento de
energia elétrica a todos os consumidores, ligados ou não, localizados na área permitida, independentemente de carga, tensão e dos prazos de carência previstos nos arts. 15 e 16 da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995.
§ 5º É vedado às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, suas controladas e seus
controladores, em qualquer grau de descendência ou ascendência, bem como outras sociedades igualmente controladas ou coligadas, independente do grau de colateralidade, participarem das licitações de que trata este artigo.
§ 6º A permissão de serviço público de energia elétrica contratada na forma deste artigo poderá
prever condições e formas de atendimento específicas, compatíveis com a tecnologia utilizada.
Art. 16. É vedado à concessionária e permissionária de serviço público federal de energia elétrica, bem como
à sua controlada ou coligada, controladora direta ou indireta e outra sociedade igualmente controla280
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Art. 17.

da ou coligada da controladora comum, explorar o serviço público estadual de gás canalizado, salvo
quando o controlador for pessoa jurídica de direito público interno.
Os arts. 3º , 13, 17 e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte
redação:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às concessionárias e permissionárias de distribuição, inclusive às Cooperativas de Eletrificação Rural enquadradas
como permissionárias, cujos mercados próprios sejam inferiores a 300 GWh/ano, e tarifas de
fornecimento às Cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos,
operacionais e a estrutura dos mercados atendidos;
XII - estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionária e permissionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica, as metas a serem periodicamente alcançadas, visando a universalização do uso da energia elétrica;
XIII - efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e negócios jurídicos a serem celebrados entre
concessionárias, permissionárias, autorizadas e seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, impondo-lhes restrições à mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente comerciais e,
no limite, a abstenção do próprio ato ou contrato.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III - os recursos referidos neste artigo poderão ser contratados diretamente com Estados,
Municípios, concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica e
agentes autorizados, assim como Cooperativas de Eletrificação Rural, Cooperativas responsáveis pela implantação de infra-estrutura em projetos de reforma agrária e Consórcios Intermunicipais;
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V - as condições de financiamento previstas no inciso IV poderão ser estendidas, a critério
da Aneel, aos recursos contratados na forma do inciso III que se destinem a programas
vinculados às metas de universalização do serviço público de energia elétrica nas regiões mencionadas no inciso II.”
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1º O Poder Público que receber a comunicação adotará as providências administrativas para
preservar a população dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive
dando publicidade à contingência, sem prejuízo das ações de responsabilização pela falta de
pagamento que motivou a medida.
§ 2º Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do pagamento de faturas de compra
de energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da
rede básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos
relativos às quotas da Reserva Global de Reversão - RGR, à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético CDE e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de
Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa
de até 5% (cinco por cento), a ser fixada pela Aneel, respeitado o limite máximo admitido pela
legislação em vigor.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V - os acréscimos de capacidade de geração, objetivando o aproveitamento ótimo do potencial
hidráulico.
§ 1º A Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser
aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, incidindo da
produção ao consumo da energia comercializada pelos aproveitamentos de que trata o inciso

Anexo I - Lei nº 10.438

Art. 18.
“Art. 1º
“Art. 24

“Art. 8º

“Art.10.

Art. 11.

282

I deste artigo e para os empreendimentos a partir de fontes eólica e biomassa, assim como os
de cogeração qualificada, conforme regulamentação da Aneel, dentro dos limites de potências
estabelecidas no referido inciso I.
§ 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado e ou integrado ao sistema
elétrico, é assegurada a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, especialmente em sistemática ou mecanismo de realocação de energia entre usinas, destinado a mitigação dos riscos hidrológicos, devendo também se submeter ao rateio do ônus,
quando ocorrer.
. ..........................
§ 5º O aproveitamento referido no inciso I e aqueles a partir de fontes eólica, biomassa ou solar poderão comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos
por comunhão de interesses de fato ou direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, independentemente dos prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de
1995, observada a regulamentação da Aneel.
§ 6º Quando dos acréscimos de capacidade de geração de que trata o inciso V deste artigo, a potência final da central hidrelétrica resultar superior a 30.000 kW, o autorizado não fará mais jus ao
enquadramento de pequena central hidrelétrica.
§ 7º As autorizações e concessões que venham a ter acréscimo de capacidade na forma do inciso
V deste artigo poderão ser prorrogadas por prazo suficiente à amortização dos investimentos,
limitado a 20 (vinte) anos.
§ 8º Fica reduzido para 50 kW o limite mínimo de carga estabelecido no § 5º deste artigo quando
o consumidor ou conjunto de consumidores se situar no âmbito dos sistemas elétricos isolados.”
Os arts. 1º , 8º , 10 e 11, da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
.................................
.................................
XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;
........................... ”
A quota anual da Reserva Global de Reversão – RGR ficará extinta ao final do exercício de 2010, devendo a Aneel proceder à revisão tarifária de modo a que os consumidores sejam beneficiados pela
extinção do encargo.”
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5º O disposto no caput não se aplica ao suprimento de energia elétrica à concessionária e permissionária de serviço público com mercado próprio inferior a 300 GWh/ano, cujas condições,
prazos e tarifas continuarão a ser regulamentadas pela Aneel.”
.................................
§ 1º É mantida temporariamente a aplicação da sistemática de rateio de ônus e vantagens, referida
neste artigo, para as usinas termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, em operação em 6 de fevereiro de 1998, na forma a ser regulamentada pela
Aneel, observando-se os seguintes prazos e demais condições de transição:
...........................
§ 3º É mantida, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a partir da publicação desta Lei, a aplicação da sistemática de rateio do custo de consumo de combustíveis para geração de energia elétrica nos
sistemas isolados, estabelecida pela Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, na forma a ser regulamentada pela Aneel, a qual deverá conter mecanismos que induzam à eficiência econômica
e energética, à valorização do meio ambiente e à utilização de recursos energéticos locais,
visando atingir a sustentabilidade econômica da geração de energia elétrica nestes sistemas,
ao término do prazo estabelecido.
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Art. 19.
“Art. 4º

§ 4º Respeitado o prazo máximo fixado no § 3º , sub-rogar-se-á no direito de usufruir da sistemática
ali referida, pelo prazo e forma a serem regulamentados pela Aneel, o titular de concessão ou
autorização para:
Iaproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, ou a geração de energia elétrica a partir de fontes eólica, solar, biomassa e gás natural, que venha a ser implantado em sistema elétrico isolado e substitua
a geração termelétrica que utilize derivado de petróleo ou desloque sua operação para
atender ao incremento do mercado;
II empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro da conta de consumo de combustíveis dos sistemas elétricos isolados.
§ 5º O direito adquirido à sub-rogação independe das alterações futuras da configuração do sistema isolado, inclusive sua interligação a outros sistemas ou a decorrente de implantação de
outras fontes de geração.”
O art. 4º da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
Fica designada a Eletrobrás para a aquisição da totalidade dos mencionados serviços de eletricidade
de Itaipu.
Parágrafo único. A Eletrobrás será o Agente Comercializador de Energia de Itaipu, ficando encarregada de realizar a comercialização da totalidade dos mencionados serviços de eletricidade, nos termos
da regulamentação da Aneel.”
Deverão ser sub-rogados à Eletrobrás os compromissos de aquisição e repasse às concessionárias de
distribuição dos serviços de eletricidade de Itaipu Binacional firmados por Furnas e Eletrosul, subsidiárias da Eletrobrás, com as concessionárias de distribuição de energia elétrica.
Parcela do resultado da comercialização de energia de Itaipu será destinada, mediante rateio proporcional ao consumo individual e crédito do “bônus” nas contas de energia, aos consumidores do Sistema Elétrico Nacional Interligado integrantes das Classes Residencial e Rural, com consumo mensal
inferior a 350 kWh, nos termos de regulamentação do Poder Executivo.
O art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com a redação dada pelo art. 16 da Lei nº 9.648, de
27 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
.................................
§ 1º A Eletrobrás, diretamente ou por meio de suas subsidiárias ou controladas, poderá associarse, com aporte de recursos, para constituição de consórcios empresariais ou participação em
sociedades, sem poder de controle, que se destinem à exploração da produção ou transmissão
de energia elétrica sob regime de concessão ou autorização.
§ 2º A aquisição de bens e a contratação de serviços pela Eletrobrás e suas controladas Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Eletronuclear, poderá se dar nas modalidades de consulta e pregão,
observado, no que for aplicável, o disposto nos arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, e nos termos de regulamento próprio.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica às contratações referentes a obras e serviços de engenharia,
cujos procedimentos deverão observar as normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública.”
O art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada pelo art. 13 da Lei nº 9.496, de 11
de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
.................................
§ 4º A Eletrobrás, condicionado a autorização de seu conselho de administração e observado o
disposto no art. 13 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, destinará os recursos da RGR
aos fins estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento, mediante projetos
específicos de investimento:
Iàs concessionárias, permissionárias e cooperativas de eletrificação rural, para expansão
dos serviços de distribuição de energia elétrica especialmente em áreas urbanas e rurais
de baixa renda e para o programa de combate ao desperdício de energia elétrica;
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para instalações de produção a partir de fontes eólica, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, assim como termelétrica associada a pequenas centrais hidrelétricas e
conclusão de obras já iniciadas de geração termonuclear, limitado, neste último caso, a
10% (dez por cento) dos recursos disponíveis;
III - para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de potenciais hidráulicos,
mediante projetos específicos de investimento;
IV - para implantação de centrais geradoras de potência até 5.000 kW, destinadas exclusivamente ao serviço público em comunidades populacionais atendidas por sistema elétrico
isolado; e
V - para o desenvolvimento e implantação de programas e projetos destinados ao combate
ao desperdício e uso eficiente da energia elétrica, de acordo com as políticas e diretrizes
estabelecidas para o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel.
...........................
§ 8º Para os fins deste artigo, a Eletrobrás instituirá programa de fomento específico para a utilização de equipamentos, de uso individual e coletivo, destinados à transformação de energia solar
em energia elétrica, empregando recursos da Reserva Global de Reversão – RGR e contratados
diretamente com as concessionárias e permissionárias.”
O art. 2º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção independente de energia elétrica
ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita
operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, excluindo-se, por isenção, as
empresas que gerem energia exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, pequenas
centrais hidrelétricas e cogeração qualificada, observado o seguinte:
................................. ”
Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades consumidoras enquadradas na Classe Rural, inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo
que se verifique na atividade de irrigação desenvolvida no horário compreendido entre 21h30 e 6
horas do dia seguinte.
Fica a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, sociedade de economia mista, criada pela Lei nº 2.004, de 3
de outubro de 1953, autorizada a incluir no seu objeto social as atividades vinculadas à energia.
No mínimo 50% (cinqüenta por cento) da energia elétrica comercializada pelas concessionárias geradoras de serviço público sob controle federal, inclusive o montante de energia elétrica reduzido dos
contratos iniciais de que trata o inciso II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, deverá ser
negociada em leilões públicos, conforme disciplina estabelecida em resolução da Aneel.
(*) Incluídos os parágs. 5º incisos I, II e III, 6º e 7º no art 27, pela LEI 10.604 de 17.12.2002, D.O de
18.12.2002, seção 1, p. 2, v. 139, n. 244.
§ 1º redução dos contratos iniciais de que trata o caput não confere direito às concessionárias geradoras a qualquer garantia tarifária em relação ao montante de energia liberada.
§ 2º Os riscos hidrológicos ou de não cumprimento do contrato serão assumidos pela concessionária geradora vendedora da energia elétrica.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à Itaipu Binacional e à Eletronuclear.
§ 4º A energia elétrica das concessionárias de geração de serviço público sob controle societário
dos Estados será comercializada de forma a assegurar publicidade, transparência e igualdade
de acesso aos interessados.
A parcela de energia elétrica que não for vendida no leilão público de que trata o art. 27 deverá ser,
necessariamente, liquidada no mercado de curto prazo do MAE.
Fica prorrogado para 31 de dezembro de 2004 o prazo previsto no art. 2º da Lei nº 10.274, de 10 de
setembro de 2001, para a efetiva entrada em operação comercial das usinas enquadradas no Programa Prioritário de Termeletricidade.
Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 14, de 21 de dezembro de
2001.
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Art. 31. O Poder Executivo, inclusive por meio da GCE, regulamentará o disposto nesta Lei, sem prejuízo das
competências específicas nela previstas.
Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Sérgio Silva do Amaral
Francisco Luiz Sibut Gomide
Silvano Gianni
Publicado no D.O de 29.04.2002, seção 1, p. 1, v. 139, n. 81-A.

(*) Regulamentado o art. 1º, pelo DEC 4.336 de 15.08.2002, D.O de 16.08.2002, seção 1, p. 2, v. 139, n.
158.
(*) Regulamentado o art. 5º, pelo DEC 4.475 de 20.11.2002, D.O de 21.11.2002, seção 1, p. 5, v. 139, n.
225.
(*) Alterado o art. 28º, pela LEI 10.604 de 17.12.2002, D.O de 18.12.2002, seção 1, p. 2, v. 139, n. 244.
(*) Incluídos os parágs. 5º incisos I, II e III, 6º e 7º no art 27, pela LEI 10.604 de 17.12.2002, D.O de
18.12.2002, seção 1, p. 2, v. 139, n. 244.
Art. 27
“§ 5º As concessionárias de geração de que trata o caput poderão comercializar energia elétrica
conforme regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo nas seguintes formas:
Ileilões exclusivos com consumidores finais;
II aditamento dos contratos que estejam em vigor na data publicação desta Lei, devendo
a regulamentação estabelecer data limite e período de transição para a vigência deste
aditivo; e
III - outra forma estabelecida na regulamentação.
§ 6º As concessionárias de geração de serviço público sob controle federal ou estadual poderão
negociar energia nas licitações, na modalidade de leilão, realizadas pelas concessionárias de
serviço público de distribuição.
§ 7º As concessionárias de geração de serviço publico sob controle federal ou estadual poderão
aditar os contratos iniciais ou equivalentes que estejam em vigor na data de publicação desta
Lei, não se aplicando, neste caso, o disposto no caput e no inciso II do art. 10 da Lei 9.648, de
1998.”
(*) Regulamentados os arts. 3º, 13, 17 e 23, pelo DEC 4.541 de 23.12.2002, D.O de 24.12.2002, seção 1,
p. 113, v. 139, n. 248.
(*) Regulamentados os arts. 19, 20 e 21, pelo DEC 4.550 de 27.12.2002, D.O de 30.12.2002, seção 1, p.
3, v. 139, n. 251.
(*) Regulamentada, pelo DEC 4.562 de 31.12.2002, D.O de 31.12.2002, seção 1, p. 3, v. 139, n. 252-B.
(*) Regulamentados os arts. 14 e 15, pela RES ANEEL 223 de 29.04.2003, D.O de 30.04.2003, seção 1, p.
154, v. 140, n. 82.
(*) Regulamentado o § 7º do art. 27 , pelo DEC 4.767 de 26.06.2003, D.O de 27.06.2003, seção 1, p. 7, v.
140, n. 122.
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Este texto não substitui o publicado no D.O de 29.04.2002.

Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003
Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, altera as Leis nºs 8.631, de 4 de
março de 1993, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
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Art. 1º
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Fica instituído o Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, destinado a suprir a insuficiência de recursos decorrente do
adiamento da aplicação do mecanismo de compensação de que trata o art. 1º da Medida Provisória
nº 2.227, de 4 de setembro de 2001, para os reajustes e revisões tarifárias realizados entre 8 de abril
de 2003 e 7 de abril de 2004, por meio de financiamento a ser concedido pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES.
§ 1º Poderão ser beneficiárias do Programa as concessionárias que tiverem o direito à compensação a que alude o caput, atenderem às exigências legais para obtenção de crédito concedido
com recursos públicos e estiverem adimplentes com as empresas integrantes do Sistema BNDES.
§ 2º O valor a ser financiado será apurado e informado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
-ANEEL, observada a legislação vigente.
§ 3º A aplicação do disposto no caput fica condicionada à renúncia expressa do beneficiário do
financiamento a pretenso ou alegado direito, a ação judicial, em curso ou futura, ou a revisão
tarifária extraordinária que possam ou venham a existir relativamente ao adiamento da compensação referido neste artigo.
§ 4º Para a execução do disposto neste artigo, o BNDES procederá ao enquadramento da operação
de forma automática e à análise cadastral simplificada, e as beneficiárias apresentarão os documentos exigidos por lei e as demais comprovações determinadas pelo BNDES, que deverão ser
efetuadas mediante declarações dos administradores das concessionárias.
§ 5º O prazo de carência para a amortização do financiamento a ser concedido às empresas será de
até sessenta dias, a contar das revisões ou reajustes tarifários anuais que vierem a ser realizados
entre 8 de abril de 2004 e 7 de abril de 2005.
§ 6º O prazo de amortização dos financiamentos será de vinte e quatro meses e poderá ser ajustado
à arrecadação decorrente do aumento tarifário correspondente ao adiamento da aplicação do
mecanismo de compensação de que trata o caput.
§ 7º Os recursos do financiamento serão liberados após a apresentação, pelas concessionárias, da
documentação pertinente, em tempo hábil, e do cumprimento das condições de utilização do
crédito estabelecidas contratualmente pelo BNDES, da seguinte forma:
Icinqüenta por cento até sessenta dias, a partir da data dos respectivos reajustes ou revisões tarifários anuais realizados entre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de 2004, observado
o disposto no § 8º;
II trinta por cento em cento e oitenta dias, a contar da data dos respectivos reajustes ou
revisões tarifários anuais realizados entre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de 2004; e
III - os restantes vinte por cento em duzentos e setenta dias, a contar da data dos respectivos
reajustes ou revisões tarifários anuais realizados entre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de
2004.
§ 8º Para as concessionárias que já tiveram adiada a aplicação do mecanismo de compensação a
que se refere o caput, o prazo previsto no inciso I do § 7º será de até sessenta dias, a contar da
publicação desta Lei.
§ 9º As parcelas referidas no § 7º poderão ser liberadas pelo BNDES nos quinze dias úteis anteriores
ou posteriores ao termo final dos prazos estabelecidos em seus incisos.
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§ 10. Os recursos relativos às parcelas discriminadas no § 7º serão atualizados pela média ajustada
dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC,
desde a data do reajuste ou da revisão tarifária anual até a liberação da respectiva parcela à
beneficiária.
§ 11. O saldo devedor do financiamento devido ao BNDES será atualizado pela média ajustada dos
financiamentos diários apurados no SELIC, acrescido de encargos de até um e meio por cento
ao ano.
§ 12. As operações financeiras contarão com garantia em primeiro grau de recebíveis, em percentual
do faturamento da beneficiária, equivalente à parcela do aumento tarifário a ser concedido à
empresa beneficiária entre 8 de abril de 2004 e 7 de abril de 2005, correspondente ao adiamento da compensação a que se refere o caput, conforme montante apurado e informado pela
ANEEL.
§ 13. Fica autorizada a interveniência da ANEEL, especialmente para assumir a obrigação de, na hipótese de extinção de concessão, incluir, como condição para outorga de nova concessão, no
processo licitatório para exploração dos serviços públicos, a sub-rogação, pelo novo concessionário, das obrigações decorrentes do financiamento de que trata esta Lei.
§ 14. Os recursos a serem liberados pelo BNDES serão prioritariamente destinados ao adimplemento
das obrigações intra-setoriais assumidas pelo beneficiário com os agentes do setor elétrico.
§ 15. As informações a respeito de obrigações intra-setoriais necessárias ao cumprimento do § 14
deverão ser prestadas pela ANEEL ao BNDES.
§ 16. As demais condições de financiamento serão definidas pelo BNDES.
Art. 2º Sem prejuízo do atendimento das finalidades específicas previstas em lei e a critério do Ministro de
Estado da Fazenda, poderão ser destinadas à amortização da dívida pública federal as disponibilidades das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional no encerramento do exercício de 2002 não
comprometidas com os restos a pagar, excetuadas aquelas decorrentes de vinculação constitucional.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder financiamento ao BNDES, com o objetivo de atender ao Programa
instituído com base no art. 1º desta Lei.
§ 1º A despesa prevista neste artigo poderá ser atendida com os recursos arrecadados na forma do
art. 2º desta Lei.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições normativas que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Art. 4º As vedações constantes do art. 39 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam ao financiamento de que trata o art. 1º desta Lei e às operações de crédito que vierem a ser realizadas pelo
BNDES com as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e com as empresas signatárias de contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da ANEEL.
§ 1º Fica autorizada a concessão de financiamento de que trata o art. 1º desta Lei a entidades cujo
controle acionário pertença a pessoas jurídicas de direito público interno ou a suas subsidiárias
ou controladas.
§ 2º (VETADO)
Art. 5º As empresas públicas e as sociedades de economia mistas federais ficam autorizadas a apresentar a
renúncia de que trata o § 3º do art. 1º desta Lei.
Art. 6º O saldo relativo ao adiamento da compensação referido no art. 1º será atualizado, desde a data de seu
reconhecimento na tarifa até sua efetiva compensação, pela taxa média ajustada dos financiamentos
diários de títulos públicos federais, apurada no SELIC, acumulada no período, acrescida de até um e
meio por cento ao ano.
Art. 7º Os arts. 8º e 10 da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parágrafo único. (VETADO)
“Art. 10. O inadimplemento no recolhimento das parcelas das quotas anuais de Reserva Global de Reversão
- RGR, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica PROINFA, Conta de Desenvol-
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vimento Energético - CDE, e Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, da compensação financeira
pela utilização de recursos hídricos pelas concessionárias, acarretará a impossibilidade de revisão e
reajustamento de seus níveis de tarifas, independentemente do que dispuser o contrato respectivo e
de recebimento de recursos provenientes da CCC, CDE e RGR.” (NR)
Art. 8º Os arts. 17 e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2º Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do pagamento de faturas de compra
de energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da
rede básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos
relativos às quotas da Reserva Global de Reversão - RGR, à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por
cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela legislação em vigor.”
(NR)
“Art. 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1º Para o aproveitamento referido no inciso I do caput, os empreendimentos hidroelétricos com
potência igual ou inferior a 1.000 kW e aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência instalada seja menor
ou igual a 30.000 kW, a ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a cinqüenta por
cento a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição,
incidindo na produção e no consumo da energia comercializada pelos aproveitamentos.
.................................
§ 5º O aproveitamento referido no inciso I do caput, os empreendimentos com potência igual ou
inferior a 1.000 kW e aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa, cuja potência instalada seja menor ou igual a 30.000 kW, poderão comercializar energia elétrica com consumidor,
ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito cuja
carga seja maior ou igual a 500kW, independentemente dos prazos de carência constante do
art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, observada a regulamentação da ANEEL, podendo
o fornecimento ser complementado por empreendimentos de geração associados às fontes
aqui referidas, visando a garantia de suas disponibilidades energéticas mas limitado a quarenta
e nove por cento da energia média que produzirem, sem prejuízo do previsto no § 1º e § 2º.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” (NR)
Art. 9º Os artigos 3º, 5º, 13, 14 e 25 da Lei n 10.438, de 26 de abril de 2002, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ina primeira etapa do programa:
a)
os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS até
29 de abril de 2004, para a implantação de 3.300 MW de capacidade, em instalações de
produção com início de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2006, assegurando a compra da energia a ser produzida no prazo de vinte anos, a partir da data de
entrada em operação definida no contrato, observados os valores e pisos definidos na
alínea b;
b)
a contratação a que se refere a alínea a deverá ser distribuída igualmente, em termos de
capacidade instalada, por cada uma das fontes participantes do programa e a aquisição
da energia será feita pelo valor econômico correspondente à tecnologia específica de
cada fonte, valor este a ser definido pelo Poder Executivo, mas tendo como pisos cinqüenta por cento, setenta por cento e noventa por cento da tarifa média nacional de
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fornecimento ao consumidor final dos últimos doze meses, para a produção concebida a
partir de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e energia eólica, respectivamente;
c)
o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso I, os custos administrativos, financeiros e encargos tributários incorridos pela ELETROBRÁS na contratação,
serão rateados, após prévia exclusão da Subclasse Residencial Baixa Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 80kWh/mês, entre todas as classes de consumidores finais
atendidas pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo
verificado;
d)
a contratação das instalações de que trata este inciso I, far-se-á mediante Chamada
Pública para conhecimento dos interessados, considerando, no conjunto de cada fonte
específica, daquelas habilitadas, primeiramente as que tiverem as Licenças Ambientais
de Instalação - LI - mais antigas, prevalecendo, em cada instalação, a data de emissão da
primeira LI, caso tenha ocorrido prorrogação ou nova emissão, limitando-se a contratação por Estado a vinte por cento das fontes eólica e biomassa e quinze por cento da
Pequena Central Hidrelétrica - PCH;
e)
concluído o processo definido na alínea d sem a contratação do total previsto por fonte
e existindo ainda empreendimentos com Licença Ambiental de Instalação - LI - válidas,
o saldo remanescente por fonte será distribuído entre os Estados de localização desses
empreendimentos, na proporção da oferta em kW (quilowatt), reaplicando-se o critério
de antigüidade da LI até a contratação do total previsto por fonte;
f)
será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos de geração, sua controlada, coligada ou controladora na constituição do Produtor Independente Autônomo,
desde que o índice de nacionalização dos equipamentos e serviços seja, na primeira
etapa, de, no mínimo sessenta por cento em valor e, na segunda etapa, de, no mínimo,
noventa por cento em valor;
g)
fica a ELETROBRÁS autorizada, no caso da não contratação a que se refere as alíneas d
e e, pela insuficiência de projetos habilitados, a celebrar contratos por fonte até 30 de
outubro de 2004, da diferença entre os 1.100 MW e a capacidade contratada por fonte,
seguindo os mesmos critérios adotados nas alíneas d e e;
h)
no caso das metas estipuladas para cada uma das fontes não terem sido atingidas conforme estabelece a alínea g caberá à ELETROBRÁS contratar imediatamente as quotas
remanescentes de potência entre os projetos habilitados nas demais fontes, seguindo o
critério de antigüidade da Licença Ambiental de Instalação;
na segunda etapa do programa:
.................................
b)
os contratos serão celebrados pela ELETROBRÁS, com prazo de duração de vinte anos
e preço equivalente ao valor econômico correspondente à geração de energia competitiva, definida como o custo médio ponderado de geração de novos aproveitamentos
hidráulicos com potência superior a 30.000 kW e centrais termelétricas a gás natural,
calculado pelo Poder Executivo;
.................................
d)
o produtor de energia alternativa fará jus a um crédito complementar, calculado pela
diferença entre o valor econômico correspondente à tecnologia específica de cada fonte,
valor este a ser definido pelo Poder Executivo, e o valor recebido da ELETROBRÁS, para
produção concebida a partir de biomassa, pequena central hidrelétrica e eólica;
.................................
i)
o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso II, os custos administrativos, financeiros e os encargos tributários incorridos pela ELETROBRÁS na contratação, serão rateados, após prévia exclusão da Subclasse Residencial Baixa Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 80kWh/mês, entre todas as classes de consumidores finais
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atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo
verificado.
§ 1º Produtor Independente é Autônomo quando sua sociedade, não sendo ela própria concessionária de qualquer espécie, não é controlada ou coligada de concessionária de serviço público
ou de uso do bem público de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, nem de
seus controladores ou de outra sociedade controlada ou coligada com o controlador comum.
§ 2º Poderá o Poder Executivo autorizar à ELETROBRÁS realizar contratações com Produtores Independentes que não atendam os requisitos do § 1º, desde que o total contratado não ultrapasse
a vinte e cinco por cento da programação anual e dessas contratações não resulte preterição
de oferta de Produtor Independente Autônomo, observando-se, no caso da energia eólica, que
na primeira etapa do Programa o total das contratações seja distribuído igualmente entre Autônomos e não Autônomos.
§ 3º Caberá ao Ministério de Minas Energia a elaboração de Guia de Habilitação por fonte, consignando as informações complementares às Licenças Ambientais de Instalação, necessárias à
participação no PROINFA.
§ 4º Somente poderão participar da Chamada Pública, Produtores que comprovem um grau de nacionalização dos equipamentos e serviços de, no mínimo, sessenta por cento, na primeira etapa
e noventa por cento na segunda etapa, em cada empreendimento.
§ 5º As concessionárias, permissionárias e o Operador Nacional do Sistema -ONS emitirão documento conclusivo relativo ao processo de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição,
conforme Procedimentos de Rede, no prazo máximo de trinta dias após a contratação do empreendimento pela ELETROBRÁS, cabendo à ANEEL diligenciar no sentido de garantir o livre
acesso do empreendimento contratado pelo critério de mínimo custo global de interligação e
reforços nas redes, decidindo eventuais divergências e observando os prazos de início de funcionamento das centrais geradoras estabelecidos neste artigo.” (NR)
“Art. 5º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5º (VETADO)
“Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, visando o desenvolvimento energético
dos Estados e a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais
hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas
interligados, promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional
e garantir recursos para atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de
fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa
Renda, devendo seus recursos se destinar às seguintes utilizações:
I.................................
b)
para garantir até cem por cento do valor do combustível ao seu correspondente produtor, incluído o valor do combustível secundário necessário para assegurar a operação
da usina, mantida a obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada nos
contratos vigentes na data de publicação desta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2004, destinado às usinas termelétricas a carvão mineral nacional, desde que estas participem da
otimização dos sistemas elétricos interligados, compensando-se, os valores a serem recebidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as usinas termelétricas
de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, podendo a
ANEEL ajustar o percentual do reembolso ao gerador, segundo critérios que considerem
sua rentabilidade competitiva e preservem o atual nível de produção da indústria produtora do combustível;
.................................
V - para a promoção da universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional e para garantir recursos à subvenção econômica destinada à modicidade tarifária para a
subclasse baixa renda, assegurado, nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 percentuais mínimos da receita anual da CDE de quinze por cento, dezessete por cento, vinte por cento, vinte e
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“Art. 14.

.......................................
Iáreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de distribuição, no interior das quais o
atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de
tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, será
sem ônus de qualquer espécie para o solicitante que possuir característica de enquadramento
no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local;
II áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o atendimento em tensão inferior
a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e
carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, poderá ser diferido pela concessionária
ou permissionária para horizontes temporais preestabelecidos pela ANEEL, quando o solicitante do serviço, que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo
iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local,
será atendido sem ônus de qualquer espécie.
§ 1º O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga dos consumidores que não
se enquadram nos termos dos incisos I e II deste artigo, será realizado à custa da concessionária
ou permissionária, conforme regulamento específico a ser estabelecido pela ANEEL, que deverá ser submetido a Audiência Pública.
§ 2º É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para o seu atendimento, com vistas
em compensar a diferença verificada entre o custo total do atendimento e o limite a ser estabelecido no § 1º.
§ 3º Na regulamentação do § 1º, a ANEEL levará em conta as características da carga atendida, a
rentabilidade do investimento, a capacidade econômica e financeira do distribuidor local e a
preservação da modicidade tarifária.
§ 4º Na regulamentação deste artigo, a ANEEL levará em conta, dentre outros fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou permissionária, considerada no global e a capacidade técnica,
econômica e financeira necessárias ao atendimento das metas de universalização.
§ 5º A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o consumidor localizado nas áreas
referidas no inciso II do caput possa antecipar seu atendimento, financiando ou executando,
em parte ou no todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído pela concessionária ou permissionária após a carência de prazo igual ao que seria necessário para obter sua
ligação sem ônus.
§ 6º Para as áreas atendidas por cooperativas de eletrificação rural serão consideradas as mesmas
metas estabelecidas, quando for o caso, para as concessionárias ou permissionárias de serviço
público de energia elétrica, onde esteja localizada a respectiva cooperativa de eletrificação rural, conforme regulamentação da ANEEL.
§ 7º O financiamento de que trata o § 5º deste artigo, quando realizado por órgãos públicos, inclusive da administração indireta, a exceção dos aportes a fundo perdido, visando a universalização
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cinco por cento e trinta por cento, respectivamente, para utilização na instalação de transporte
de gás natural previsto no inciso I deste artigo.
§ 3º As quotas de que trata o § 1º serão reajustadas anualmente, a partir do ano de 2002, na proporção do crescimento do mercado de cada agente e, a partir do ano 2004, também atualizadas
monetariamente por índice a ser definido pelo Poder Executivo.
.................................
§ 8º Os recursos provenientes do pagamento pelo uso de bem público e das multas impostas aos
agentes do Setor serão aplicados, exclusivamente, no desenvolvimento da universalização do
serviço público de energia elétrica, enquanto requerido, na forma da regulamentação da ANEEL.
§ 9º O saldo dos recursos da CDE eventualmente não utilizados em cada ano no custo das instalações de transporte de gás natural será destinado à mesma utilização no ano seguinte, somando-se à receita anual do exercício.” (NR)
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“Art. 25.

Art. 10.
“Art. 11.

Art. 11.
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do serviço, serão igualmente restituídos pela concessionária ou permissionária, ou se for o caso,
cooperativa de eletrificação rural, devendo a ANEEL disciplinar o prazo de carência quando o
fornecimento for em áreas com prazos de diferimento distintos.
§ 8º O cumprimento das metas de universalização será verificado pela ANEEL, em periodicidade no
máximo igual ao estabelecido nos contratos de concessão para cada revisão tarifária, devendo
os desvios repercutir no resultado da revisão mediante metodologia a ser publicada.
§ 9º A ANEEL tornará públicas, anualmente, as metas de universalização do serviço público de energia elétrica.
§ 10. Não fixadas as áreas referidas nos incisos I e II do caput no prazo de um ano contado da publicação desta Lei e até que sejam fixadas, a obrigação de as concessionárias e permissionárias de
serviço público de energia elétrica atenderem aos pedidos de ligação sem qualquer espécie ou
tipo de ônus para o solicitante aplicar-se-á a toda a área concedida ou permitida.
§ 11. A partir de 31 de julho de 2002 e até que entre em vigor a sistemática de atendimento por área,
as concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica atenderão, obrigatoriamente e sem qualquer ônus para o consumidor, ao pedido de ligação cujo fornecimento
possa ser realizado mediante a extensão de rede em tensão secundária de distribuição, ainda
que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede primária.
§ 12. No processo de universalização dos serviços públicos de energia elétrica no meio rural, serão
priorizados os municípios com índice de atendimento aos domicílios inferior a oitenta e cinco
por cento, calculados com base nos dados do Censo 2000 do IBGE, podendo ser subvencionada
parcela dos investimentos com recurso da Reserva Global de Reversão, instituída pela Lei nº
5.655, de 20 de maio de 1971 e da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, de que trata o
art. 13 desta Lei, nos termos da regulamentação.
§ 13. O Poder Executivo estabelecerá diretrizes específicas que criem as condições, os critérios e os
procedimentos para a atribuição da subvenção econômica às concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica e, se for o caso, cooperativas de eletrificação rural e
para a fiscalização da sua aplicação nos municípios beneficiados.” (NR)
Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo
que se verifique na atividade de irrigação desenvolvida em um período diário contínuo de oito horas
e trinta minutos de duração, facultado ao concessionário ou permissionário de serviço público de
distribuição de energia elétrica o estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo
com os consumidores, garantido o horário compreendido entre vinte e uma horas e trinta minutos e
seis horas do dia seguinte.” (NR)
O § 4º do art. 11 da Lei n9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
III:
.......................................
§ 4º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III - aproveitamento hidrelétrico com potência maior que 30MW, concessão já outorgada,
a ser implantado inteiramente em sistema elétrico isolado e substitua a geração termelétrica que utilize derivado de petróleo, com a sub-rogação limitada a, no máximo,
cinqüenta por cento do valor do empreendimento e até que a quantidade de aproveitamentos sub-rogados atinja um total de 120 MW de potência instalada.” (NR)
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Márcio Fortes de Almeida
Dilma Vana Rousseff
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.11.2003
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Decreta o Código de Águas.
(*) Decreto do Governo Provisório com força de lei
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições que lhe confere o art. 1º do decreto nº 19.398, de 11/11/1930, e:
– Considerando que o uso das águas no Brasil tem-se regido até hoje por uma legislação
obsoleta, em desacôrdo com as necessidades e interesse da coletividade nacional;
– Considerando que se torna necessário modificar esse estado de coisas, dotando o país
de uma legislação adequada que, de acôrdo com a tendência atual, permita ao poder
público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas;
– Considerando que, em particular, a energia hidráulica exige medidas que facilitem e garantam seu aproveitamento racional;
– Considerando que, com a reforma porque passaram os serviços afetos ao Ministério da
Agricultura, está o Governo aparelhado, por seus órgãos competentes, a ministrar assistência técnica e material, indispensável a consecução de tais objetivos;
– Resolve decretar o seguinte Código de Águas, cuja execução compete ao Ministério da
Agricultura e que vai assinado pelos ministros de Estado:
CÓDIGO DE ÁGUAS
LIVRO I
ÁGUAS EM GERAL E SUA PROPRIEDADE
TÍTULO I
ÁGUAS, ÁLVEO E MARGENS
CAPÍTULO I
ÁGUAS PÚBLICAS
Art. 1º
Art. 2º

Art. 3º

As águas públicas podem ser de uso comum ou dominicais.
São águas públicas de uso comum:
a)
os mares territoriais, nos mesmos incluídos os golfos, bahias, enseadas e portos;
b)
as correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis;
c)
as correntes de que se façam estas águas;
d)
as fontes e reservatórios públicos;
e)
as nascentes quando forem de tal modo consideráveis que, por si só, constituam o “caput fluminis”;
f)
os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam na navegabilidade
ou flutuabilidade.
§ 1º Uma corrente navegável ou flutuável se diz feita por outra quando se torna navegável logo
depois de receber essa outra.
§ 2º As correntes de que se fazem os lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis serão determinadas
pelo exame de peritos.
§ 3º Não se compreendem na letra b) dêste artigo, os lagos ou lagoas situadas em um só prédio particular e por ele exclusivamente cercado, quando não sejam alimentados por alguma corrente
de uso comum.
A perenidade das águas é condição essencial para que elas se possam considerar públicas, nos termos do artigo precedente.
Parágrafo único. Entretanto para os efeitos deste Código ainda serão consideradas perenes as águas
que secarem em algum estio forte.
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Art. 4º
Art. 5º
Art. 6º

Uma corrente considerada pública, nos termos da letra b) do art. 2º, não perde este caráter porque em
algum ou alguns de seus trechos deixe de ser navegável ou flutuável.
Ainda se consideram públicas, de uso comum todas as águas situadas nas zonas periodicamente
assoladas pelas secas, nos termos e de acôrdo com a legislação especial sobre a matéria.
São públicas dominicais todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as mesmas não forem do domínio público de uso comum, ou não forem comuns.
CAPÍTULO II
ÁGUAS COMUNS

Art. 7º

São comuns as correntes não navegáveis ou flutuáveis e de que essas não se façam.
CAPÍTULO III
ÁGUAS PARTICULARES

Anexo I - Decreto nº 24.643

Art. 8º

São particulares as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as
mesmas não estiverem classificadas entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou as águas
comuns.
CAPÍTULO IV
ÁLVEO E MARGENS

Art. 9º
Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.
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Álveo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o sólo natural e ordinariamente enxuto.
O álveo será público de uso comum, ou dominical, conforme a propriedade das respectivas águas; e
será particular no caso das águas comuns ou das águas particulares.
§ 1º Na hipótese de uma corrente que sirva de divisa entre diversos proprietários, o direito de cada
um deles se estende a todo o comprimento de sua testada até a linha que divide o álveo ao
meio.
§ 2º Na hipótese de um lago ou lagoa nas mesmas condições, o direito de cada proprietário estender-se-á desde a margem até a linha ou ponto mais conveniente para divisão equitativa
das águas, na extensão da testada de cada quinhoeiro, linha ou ponto locados, de preferência,
segundo o próprio uso dos ribeirinhos.
São públicos dominicais, se não estiverem destinados ao uso comum, ou por algum título legítimo
não pertencerem ao domínio particular;
1º, os terrenos de marinha;
2º, os terrenos reservados nas margens das correntes públicas de uso comum, bem como dos canais,
lagos e lagoas da mesma espécie. Salvo quanto as correntes que, não sendo navegáveis nem flutuáveis, concorrem apenas para formar outras simplesmente flutuáveis, e não navegáveis.
§ 1º Os terrenos que estão em causa serão concedidos na forma da legislação especial sobre a matéria.
§ 2º Será tolerado o uso desses terrenos pelos ribeirinhos, principalmente os pequenos proprietários, que os cultivem, sempre que o mesmo não colidir por qualquer forma com o interesse
público.
Sobre as margens das correntes a que se refere a última parte do nº 2 do artigo anterior, fica somente, e dentro apenas da faixa de 10 metros, estabelecida uma servidão de trânsito para os agentes da
administração pública, quando em execução de serviço.
Constituem terrenos de marinha todos os que, banhados pelas águas do mar ou dos rio navegáveis,.
Vão até 33 metros para a parte da terra, contados desde o ponto a que chega o preamar médio.
Este ponto refere-se ao estado do lugar no tempo da execução do art. 51, § 14, da lei de 15/11/1831.
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Art. 14. Os terrenos reservados são os que, banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés,
vão até a distância de 15 metros para a parte de terra, contados desde o ponto médio das enchentes
ordinárias.
Art. 15. O limite que separa o domínio marítimo do domínio fluvial, para o efeito de medirem-se ou demarcarem-se 33 (trinta e três), ou 15 (quinze) metros, conforme os terrenos estiverem dentro ou fora do
alcance das marés, será indicado pela seção transversal do rio, cujo nível não oscile com a maré ou,
praticamente, por qualquer fato geológico ou biológico que ateste a ação poderosa do mar.

Art. 16. Constituem “aluvião” os acréscimos que sucessiva e imperceptivelmente se formarem para a parte do
mar e das correntes, aquém do ponto a que chega o preamar médio, ou do ponto médio das enchentes ordinárias, bem como a parte do álveo que se descobrir pelo afastamento das águas.
§ 1º Os acréscimos que por aluvião, ou artificialmente, se produzirem nas águas públicas ou dominicais, são públicos dominicais, se não estiverem destinados ao uso comum, ou se por algum
título legítimo não forem do domínio particular.
§ 2º A esses acréscimos, com referência aos terrenos reservados, se aplica o que está disposto no art.
11, § 2º.
Art. 17. Os acréscimos por aluvião formados as margens das correntes comuns, ou das correntes públicas de
uso comum a que se refere o art. 12, pertencem aos proprietários marginais, nessa Segunda hipótese,
mantida, porém, a servidão de trânsito constantes do mesmo artigo, recuada a faixa respectiva, na
proporção do terreno conquistado.
Parágrafo único. Se o álveo for limitado por uma estrada pública, esses acréscimos serão públicos
dominicais, com ressalva idêntica a da última parte do § 1º do artigo anterior.
Art. 18. Quando a “aluvião” se formar em frente a prédios pertencentes a proprietários diversos, far-se-á a
divisão entre eles, em proporção a testada que cada um dos prédios apresentava sobre a antiga margem.
Art. 19. Verifica-se a “avulsão” quando a força súbita da corrente arrancar uma parte considerável e reconhecível de um prédio, arrojando-a sobre outro prédio.
Art. 20 O dono daquele poderá reclamá-lo ao deste, a quem é permitido optar, ou pelo consentimento na
remoção da mesma, ou pela indenização ao reclamante.
Parágrafo único. Não se verificando esta reclamação no prazo de um ano, a incorporação se considera
consumada, e o proprietário prejudicado perde o direito de reivindicar e de exigir indenização.
Art. 21. Quando a “avulsão” for de coisa não susceptível de aderência natural, será regulada pelos princípios
de direito que regem a invenção.
Art. 22. Nos casos semelhantes, aplicam-se à “avulsão” os dispositvos que regem a “aluvião”.
Art. 23. As ilhas ou ilhotas, que se formarem no álveo de uma corrente, pertencem ao domínio público, no
caso das águas públicas, e ao domínio particular, no caso das águas comuns ou particulares.
§ 1º Se a corrente servir de divisa entre diversos proprietários e elas estiverem no meio da corrente,
pertencem a todos esses proprietários, na proporção de suas testadas até a linha que dividir o
álveo em duas partes iguais.
§ 2º As que estiverem situadas entre esta linha e uma das margens pertencem, apenas, ao proprietário ou proprietários desta margem.
Art. 24. As ilhas ou ilhotas, que se formarem, pelo desdobramento de um novo braço de corrente, pertencem
aos proprietários dos terrenos, a custa dos quais se formaram.
Parágrafo único. Se a corrente, porém, é navegável ou flutuável, eles poderão entrar para o domínio
público, mediante prévia indenização.
Art. 25. As ilhas ou ilhotas, quando de domínio público, consideram-se coisas patrimoniais, salvo se estiverem
destinadas ao uso comum.
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CAPÍTULO V
ACESSÃO

Art. 26. O álveo abandonado da corrente pública pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens,
sem que tenham direito a indenização alguma os donos dos terrenos por onde as águas abrigarem
novo curso.
Parágrafo único. Retornando o rio ao seu antigo leito, o abandonado volta aos seus antigos donos,
salvo a hipótese do artigo seguinte, a não ser que esses donos indenizem ao Estado.
Art. 27. Se a mudança da corrente se fez por utilidade pública, o prédio ocupado pelo novo álveo deve ser
indenizado, e o álveo abandonado passa a pertencer ao expropriante para que se compense da despesa feita.
Art. 28. As disposições deste capítulo são também aplicáveis aos canais, lagos ou lagoas, nos casos semelhantes que ali ocorram, salvo a hipótese do art. 539 do Código Civil.
TÍTULO II
ÁGUAS PÚBLICAS EM RELAÇÃO AOS SEUS PROPRIETÁRIOS

Anexo I - Decreto nº 24.643

CAPÍTULO ÚNICO
Art. 29. As águas públicas de uso comum, bem como o seu álveo, pertencem:
IA União:
a)
quando marítimas;
b)
quando situadas no Território do Acre, ou em qualquer outro território que a União
venha a adquirir, enquanto o mesmo não se constituir em Estado, ou for incorporado a
algum Estado;
c)
quando servem de limites da República com as nações vizinhas ou se extendam a território estrangeiro;
d)
quando situadas na zona de 100 kilometros contigua aos limites da República com estas
nações;
e)
quando sirvam de limites entre dois ou mais Estados;
f)
quando percorram parte dos territórios de dois ou mais Estados.
II Aos Estados:
a)
quando sirvam de limites a dois ou mais Municípios;
b)
quando percorram parte dos territórios de dois ou mais Municípios.
III - Aos Municípios:
a)
quando, exclusivamente, situados em seus territórios, respeitadas as restrições que possam ser impostas pela legislação dos Estados.
§ 1º Fica limitado o domínio dos Estados e Municípios sobre quaisquer correntes, pela servidão que
a União se confere, para o aproveitamento industrial das águas e da energia hidráulica, e para
navegação;
§ 2º Fica, ainda, limitado o domínio dos Estados e Municípios pela competência que se confere a
União para legislar, de acordo com os Estados, em socorro das zonas periodicamente assoladas
pelas secas.
Art. 30. Pertencem a União os terrenos de marinha e os acrescidos natural ou artificialmente, conforme a
legislação especial sobre o assunto.
Art. 31. Pertencem aos Estados os terrenos reservados as margens das correntes e lagos navegáveis, si, por
algum título, não forem do domínio federal, municipal ou particular.
Parágrafo único. Esse domínio sofre idênticas limitações as de que trata o art. 29.
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TÍTULO III
DESAPROPRIAÇÃO CAPÍTULO ÚNICO
Art. 32. As águas públicas de uso comum ou patrimoniais, dos Estados ou dos Municípios, bem como as águas
comuns e as particulares, e respectivos álveos e margens, podem ser desapropriadas por necessidade
ou por utilidade pública:
a)
todas elas pela União;
b)
as dos Municípios e as particulares, pelos Estados;
c)
as particulares, pelos Municípios.
Art. 33. A desapropriação só se poderá dar na hipótese de algum serviço público classificado pela legislação
vigente ou por este Código.
LIVRO II
APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS

CAPÍTULO ÚNICO
Art. 34. É assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de águas, para as primeiras necessidades da vida, se houver caminho público que a torne acessível.
Art. 35. Se não houver este caminho, os proprietários marginais não podem impedir que os seus vizinhos se
aproveitem das mesmas para aquele fim, contanto que sejam indenizados do prejuízo que sofrerem
com o trânsito pelos seus prédios.
§ 1º Essa servidão só se dará, verificando-se que os ditos vizinhos não podem haver água de outra
parte, sem grande incômodo ou dificuldade.
§ 2º O direito do uso das águas, a que este artigo se refere, não prescreve, mas cessa logo que as
pessoas a quem ele é concedido possam haver, sem grande dificuldade ou incômodo, a água
de que carecem.
TÍTULO II
APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PÚBLICAS
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 36. É permitido a todos usar de quaisquer águas públicas, conformando-se com os regulamentos administrativos.
§ 1º Quando este uso depender de derivação, será regulado, nos termos do capítulo IV do título
II, do livro II, tendo, em qualquer hipótese, preferência a derivação para o abastecimento das
populações.
§ 2º O uso comum das águas pode ser gratuito ou retribuído, conforme as leis e regulamentos da
circunscrição administrativa a que pertencerem.
CAPÍTULO I
NAVEGAÇÃO
Art. 37. O uso das águas públicas se deve realizar, sem prejuízo da navegação, salvo a hipótese do art. 48, e seu
parágrafo único.
Art. 38. As pontes serão construídas, deixando livre a passagem das embarcações.
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TÍTULO I
ÁGUAS COMUNS DE TODOS

Parágrafo único. Assim, estas não devem ficar na necessidade de arriar a mastreação, salvo se contrário é o uso local.
Art. 39. A navegação de cabotagem será feita por navios nacionais.
Art. 40. Em lei ou leis especiais, serão reguladas:
IA navegação ou flutuação dos mares territoriais das correntes, canais e lagos do domínio da
União.
II A navegação das correntes, canais e lagos:
a)
que fizerem parte do plano geral de viação da República;
b)
que, futuramente, forem consideradas de utilidade nacional por satisfazerem as necessidades estratégicas ou corresponderem a elevados interesses de ordem política ou administrativa.
III - A navegação ou flutuação das demais correntes, canais e lagos do território nacional.
Parágrafo único. A legislação atual sobre navegação e flutuação só será revogada a medida que forem
sendo promulgadas as novas leis.

Anexo I - Decreto nº 24.643

CAPÍTULO II
PORTOS
Art. 41. O aproveitamento e os melhoramentos e uso dos portos, bem como a respectiva competência federal, estadual ou municipal serão regulados por leis especiais.
CAPÍTULO III
CAÇA E PESCA
Art. 42. Em Leis especiais são reguladas a caça, a pesca e sua exploração.
Parágrafo único. As leis federais não excluem a legislação estadual supletiva ou complementar, pertinente a peculiaridades locais.
CAPÍTULO IV
DERIVAÇÃO
Art. 43. As águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações da agricultura, da indústria e da higiene, sem a existência de concessão administrativa, no caso de utilidade pública e, não se verificando
esta, de autorização administrativa, que será dispensada, todavia, na hipótese de derivações insignificantes.
§ 1º A autorização não confere, em hipótese alguma, delegação de poder público ao seu titular.
§ 2º Toda concessão ou autorização se fará por tempo fixo, e nunca excedente de trinta anos, determinando-se também um prazo razoável, não só para serem iniciadas, como para serem concluídas, sob pena de caducidade, as obras propostas pelo peticionário.
§ 3º Ficará sem efeito a concessão, desde que, durante três anos consecutivos, se deixe de fazer o
uso privativo das águas.
Art. 44. A concessão para o aproveitamento das águas que se destinem a um serviço público será feita mediante concorrência pública, salvo os casos em que as leis ou regulamentos a dispensem.
Parágrafo único. No caso de renovação será preferido o concessionário anterior, em igualdade de
condições, apurada em concorrência.
Art. 45. Em toda a concessão se estipulará, sempre, a cláusula de ressalva dos direitos de terceiros.
Art. 46. concessão não importa, nunca, a alienação parcial das águas públicas, que são inalienáveis, mas no
simples direito ao uso destas águas.
Art. 47. O Código respeita os direitos adquiridos sobre estas águas até a data de sua promulgação, por título
legítimo ou posse trintenária.
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Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.

Art. 52.

CAPÍTULO V
DESOBSTRUÇÃO
Art. 53. Os utentes das águas públicas de uso comum ou os proprietários marginais são obrigados a se abster
de fatos que prejudiquem ou embaracem o regime e o curso das águas, e a navegação ou flutuação
exceto se para tais fatos forem especialmente autorizados por alguma concessão.
Parágrafo único. Pela infração do disposto neste artigo, os contraventores, além das multas estabelecidas nos regulamentos administrativos, são obrigados a remover os obstáculos produzidos. Na sua
falta, a remoção será feita a custa dos mesmos pela administração pública.
Art. 54. Os proprietários marginais de águas públicas são obrigados a remover os obstáculos que tenham
origem nos seus prédios e sejam nocivos aos fins indicados no artigo precendente.
Parágrafo único. Si, intimados, os proprietários marginais não cumprirem a obrigação que lhes é imposta pelo presente artigo, de igual forma serão passíveis das multas estabelecidas pelos regulamentos administrativos, e a custa dos mesmos, a administração pública fará a remoção dos obstáculos.
Art. 55. Se o obstáculo não tiver origem nos prédios marginais, sendo devido a acidentes ou a ação natural
das águas, havendo dono, será este obrigado a removê-lo, nos mesmos termos do artigo anterior: se
não houver dono conhecido, removê-lo a administração, a custa própria, a ela pertencendo qualquer
produto do mesmo proveniente.
Art. 56. Os utentes ou proprietários marginais, afora as multas, serão compelidos a indenizar o dano que causarem , pela inobservância do que fica exposto nos artigos anteriores.
Art. 57. Na apreciação desses fatos, desses obstáculos, para as respectivas sanções, se devem Ter em conta os
usos locais, a efetividade do embaraço ou prejuízo, principalmente com referência as águas terrestres,
de modo que sobre os utentes ou proprietários marginais, pela vastidão do país, nas zonas de população escassa, de pequeno movimento, não venham a pesar ônus excessivos e sem real vantagem para
o interesse público.
CAPÍTULO VI
TUTELA DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO E DOS PARTICULARES
Art. 58. A administração pública respectiva, por sua própria forca e autoridade, poderá repor incontinente no
seu antigo estado, as águas públicas, bem como o seu leito e margem, ocupados por particulares, ou
mesmo pelos Estados ou municípios:
a)
quando essa ocupação resultar da violação de qualquer lei, regulamento ou ato da administração;
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

301

Anexo I - Decreto nº 24.643

Art. 48.

Parágrafo único. Estes direitos, porém, não podem Ter maior amplitude do que os que o Código estabelece, no caso de concessão.
A concessão, como a autorização, deve ser feita sem prejuízo da navegação, salvo:
a)
no caso de uso para as primeiras necessidades da vida;
b)
no caso da lei especial que, atendendo a superior interesse público, o permita.
Parágrafo único. Além dos casos previstos nas letras a e b deste artigo, se o interesse público superior
o exigir, a navegação poderá ser preterida sempre que ela não sirva efetivamente ao comércio.
As águas destinadas a um fim não poderão ser aplicadas a outro diverso, sem nova concessão.
O uso da derivação é real; alienando-se o prédio ou o engenho a que ela serve passa o mesmo ao
novo proprietário.
Neste regulamento administrativo se disporá:
a)
sobre as condições de derivação, de modo a se conciliarem quanto possível os usos a que as
águas se prestam;
b)
sobre as condições da navegação que sirva efetivamente ao comércio, para os efeitos do parágrafo único do art. 48.
Toda cessão total ou parcial da concessão ou autorização, toda mudança de concessionário ou de
permissionário depende de consentimento da administração.

quando o exigir o interesse público, mesmo que seja legal, a ocupação, mediante indenização,
se esta não tiver sido expressamente excluída por lei.
Parágrafo único. Essa faculdade cabe a União, ainda no caso do art. 40, nº II, sempre que a ocupação
redundar em prejuízo da navegação que sirva, efetivamente, ao comércio.
Art. 59. Se julgar conveniente recorrer ao juízo, a administração pode fazê-lo tanto no juízo petitório como no
juízo possessório.
Art. 60. Cabe a ação judiciária para defesa dos direitos particulares, quer quanto aos usos gerais, quer quanto
aos usos especiais, das águas públicas, seu leito e margens, podendo a mesma se dirigir, quer contra
a administração, que no juízo possessório, salvas as restrições constantes dos parágrafos seguintes:
§ 1º Para que a ação se justifique, é mister a existência de um interesse direto por parte de quem
recorra ao juízo.
§ 2. Na ação dirigida contra a administração, esta só poderá ser condenada a indenizar o dano que
seja devido, e não a destruir as obras que tenha executado prejudicando o exercício do direito
de uso em causa.
§ 3º Não é admissível a ação possessória contra a administração.
§ 4º Não é admissível, também, a ação possessória de um particular contra outro, se o mesmo não
apresentar como título uma concessão expressa ou outro título legítimo equivalente.
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b)

CAPÍTULO VII
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA
Art. 61. É da competência da União a legislação de que trata o art. 40, em todos os seus incisos.
Parágrafo único. Essa competência não exclui a dos Estados para legislarem subsidiariamente sobre a
navegação ou flutuação dos rios, canais e lagos de seu território, desde que não estejam compreendidos nos números I e II do artigo 40.
Art. 62. As concessões ou autorizações para derivação que não se destine a produção de energia hidro-elétrica serão outorgadas pela União pelos Estados ou pelos municípios, conforme o seu domínio sobre
as águas a que se referir ou conforme os serviços públicos a que se destine a mesma derivação, de
acôrdo com os dispositivos deste Código e as leis especiais sobre os mesmo serviços.
Art. 63. As concessões ou autorizações para derivação que se destinem a produção de energia hidro-elétrica
serão atribuições aos Estados, na forma e com as limitações estabelecidas nos arts. 192, 193 e 194.
Art. 64. Compete a União, aos Estados ou aos municípios providenciar sobre a desobstrução nas águas do seu
domínio. Parágrafo único. A competência da União se estende as águas de que trata o art. 40, nº II.
Art. 65. Os usos gerais a que se prestam as águas públicas só por disposição de lei se podem extinguir.
Art. 66. Os usos de derivação extinguem-se:
a)
pela renúncia;
b)
pela caducidade;
c)
pelo resgate, decorridos os dez primeiros anos após a conclusão das obras, e tomando-se por
base do preço da indenização só o capital efetivamente empregado;
d)
pela expiração do prazo;
e)
pela revogação.
Art. 67. É sempre revogável o uso das águas públicas.
TÍTULO III
APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS COMUNS E DAS PARTICULARES
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 68. Ficam debaixo da inspeção e autorização administrativa:
a)
as águas comuns e as particulares, no interesse da saúde e da segurança pública;
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b)

as águas comuns, no interesse dos direitos de terceiros ou da qualidade, curso ou altura das
águas públicas.
Art. 69. Os prédios inferiores são obrigados a receber as águas que correm naturalmente dos prédios superiores.
Parágrafo único. Se o dono do prédio superior fizer obras de arte, para facilitar o escoamento, procederá de modo que não piore a condição natural e anterior do outro.
Art. 70. O fluxo natural, para os prédios inferiores, de água pertencente ao dono do prédio superior, não constitui por si só servidão em favor deles.

Art. 71. Os donos ou possuidores de prédios atravessados ou banhado pelas correntes, podem usar delas em
proveito dos mesmos prédios, e com aplicação tanto para a agricultura como para a indústria, contanto que do refluxo das mesmas águas não resulte prejuízo aos prédios que ficam superiormente
situado, e que inferiormente não se altere o ponto de saída das águas remanescentes, nem se infrinja
o disposto na última parte do parágrafo único do art. 69.
§ 1º Entende-se por ponto de saída aquele onde uma das margens do álveo deixa primeiramente
de pertencer ao prédio.
§ 2º Não se compreende na expressão - águas remanescentes - as escorredouras.
§ 3º Terá sempre preferência sobre quaisquer outros, o uso das águas para as primeiras necessidades da vida.
Art. 72. Se o prédio é atravessado pela corrente, o dono ou possuidor poderá, nos limites dele, desviar o álveo
da mesma, respeitando as obrigações que lhe são impostas pelo artigo precedente.
Parágrafo único. Não é permitido esse desvio, quando da corrente se abastecer uma população.
Art. 73. Se o prédio é simplesmente banhado pela corrente e as águas não são sobejas, far-se-á a divisão das
mesmas entre o dono ou possuidor dele e o do prédio fronteiro, proporcionalmente a extensão dos
prédios e as suas necessidades.
Parágrafo único. Devem-se harmonizar, quanto possível, nesta partilha, os interesses da agricultura
com os da indústria; e o juiz terá a faculdade de decidir “ex-bono et aequo”
Art. 74. A situação superior de um prédio não exclue o direito do prédio fronteiro a porção da água que lhe
cabe.
Art. 75. Dividido que seja um prédio marginal, de modo que alguma ou algumas das frações não limite com
a corrente, ainda assim terão as mesmas direito ao uso das águas.
Art. 76. Os prédios marginais continuam a ter direito ao uso das águas, quando entre os mesmos e as correntes se abrirem estradas públicas, salvo se pela perda desse direito forem indenizados na respectiva
desapropriação.
Art. 77. Se a altura das ribanceiras, a situação dos lugares, impedirem a derivação da água na sua passagem
pelo prédio respectivo, poderão estas ser derivadas em um ponto superior da linha marginal, estabelecida a servidão legal de aqueduto sobre os prédios intermédios.
Art. 78. Se os donos ou possuidores dos prédios marginais atravessados pela corrente ou por ela banhados,
os aumentarem, com a adjunção de outros prédios, que não tiverem direito ao uso das águas, não as
poderão empregar nestes com prejuízo do direito que sobre elas tiverem ou seus vizinhos.
Art. 79. É imprescritível o direito de uso sobre as águas das correntes, o qual só poderá ser alienado por título
ou instrumento público, permitida não sendo, entretanto, a alienação em benefício de prédios não
marginais, nem com prejuízo de outros prédios, aos quais pelos artigos anteriores é atribuída a preferência no uso das mesmas águas.
Parágrafo único. Respeitam-se os direitos adquiridos até a data da promulgação deste código, por
título legítimo ou prescrição que recaia sobre oposição não seguida, ou sobre a construção de obras
no prédio superior, de que se possa inferir abandono do primitivo direito.
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CAPÍTULO II
ÁGUAS COMUNS

Art. 80. O proprietário ribeirinho, tem o direito de fazer na margem ou no álveo da corrente, as obras necessárias ao uso das águas.
Art. 81. No prédio atravessado pela corrente, o seu proprietário poderá travar estas obras em ambas as margens da mesma.
Art. 82. No prédio simplesmente banhado pela corrente, cada proprietário marginal poderá fazer obras apenas no trato do álveo que lhe pertencer.
Parágrafo único. Poderá ainda este proprietário travá-las na margem fronteira, mediante prévia indenização ao respectivo proprietário.
Art. 83. Ao proprietário do prédio serviente, no caso do parágrafo anterior, será permitido aproveitar-se da
obra feita, tornando-a comum, desde que pague uma parte da despesa respectiva, na proporção do
benefício que lhe advier.
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CAPÍTULO III
DESOBSTRUÇÃO E DEFESA
Art. 84. Os proprietários marginais das correntes são obrigados a se abster de fatos que possam embaraçar
o livre curso das águas, e a remover os obstáculos a este livre curso, quando eles tiverem origem nos
seus prédios, de modo a evitar prejuízo de terceiros, que não fôr proveniente de legítima aplicação
das águas.
Parágrafo único. O serviço de remoção do obstáculo será feito à custa do proprietário a quem ela incumba, quando este não queira fazê-lo, respondendo ainda o proprietário pelas perdas e danos que
causar, bem como pelas multas que lhe forem impostas nos regulamentos administrativos.
Art. 85. Se o obstáculo ao livre curso das águas não resultar de fato do proprietário e não tiver origem no
prédio, mas fôr devido a acidentes ou a ação do próprio curso de água, será removido pelos proprietários de todos os prédios prejudicados, e, quando nenhum o seja, pelos proprietários dos prédios
fronteiros onde tal obstáculo existir.
Art. 86. Para ser efetuada a remoção de que tratam os artigos antecedentes, o dono do prédio em que estiver
o obstáculo é obrigado a consentir que os proprietários interessados entrem em seu prédio, respondendo estes pelos prejuízos que lhes causarem.
Art. 87. Os proprietários marginais são obrigados a defender os seus prédios, de modo a evitar prejuízo para
o regime e curso das águas e danos para terceiros.
CAPÍTULO IV
CAÇA E PESCA
Art. 88. A exploração da caça e da pesca está sujeita as leis federais não excluindo as estaduais subsidiária e
complementares.
CAPÍTULO V
NASCENTES
Art. 89. Consideram-se “nascentes” para os efeitos deste Código, as águas que surgem naturalmente ou por
indústria humana, e correm dentro de um só prédio particular, e ainda que o transponham, quando
elas não tenham sido abandonadas pelo proprietário do mesmo.
Art. 90. O dono do prédio onde houver alguma nascente, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não
pode impedir o curso natural das águas pelos prédios inferiores.
Art. 91. Se uma nascente emerge em um fosso que divide dois prédios, pertence a ambos.
Art. 92. Mediante indenização, os donos dos prédios inferiores, de acôrdo com as normas da servidão legal de
escoamento, são obrigados a receber as águas das nascentes artificiais.
Parágrafo único. Nessa indenização, porém, será considerado o valor de qualquer benefício que os
mesmos prédios possam auferir de tais águas.
304

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Art. 93. Aplica-se as nascentes o disposto na primeira parte do art. 79.
Art. 94. O proprietário de um nascente não pode desviar-lhe o curso quando da mesma se abasteça uma
população.
Art. 95. A nascente de uma água será determinada pelo ponto em que ela começa a correr sôbre o solo e não
pela veia subterrânea que a alimenta.
TÍTULO IV
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Art. 96. O dono de qualquer terreno poderá apropriar-se por meio de poços, galerias, etc., das águas que existam debaixo da superfície de seu prédio contanto que não prejudique aproveitamentos existentes
nem derive ou desvie de seu curso natural águas públicas dominicais, públicas de uso comum ou
particulares.
Parágrafo único. Se o aproveitamento das águas subterrâneas de que trata este artigo prejudicar ou
diminuir as águas públicas dominicais ou públicas de uso comum ou particulares, a administração
competente poderá suspender as ditas obras e aproveitamentos.
Art. 97. Não poderá o dono do prédio abrir poço junto ao prédio do vizinho, sem guardar as distâncias necessárias ou tomar as precisas precauções para que ele não sofra prejuízo.
Art. 98. São expressamente proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar para o uso ordinário a água
do poço ou nascente alheia, a elas preexistentes.
Art. 99. Todo aquele que violar as disposições dos artigos antecedentes, é obrigado a demolir as construções
feitas, respondendo por perdas e danos.
Art. 100. As correntes que desaparecerem momentaneamente do solo, formando um curso subterrâneo, para
reaparecer mais longe, não perdem o caráter de coisa pública de uso comum, quando já o eram na
sua origem.
Art. 101. Depende de concessão administrativa a abertura de poços em terrenos do domínio público.
TITULO V
ÁGUAS PLUVIAIS
Art. 102. Consideram-se águas pluviais, as que procedem imediatamente das chuvas.
Art. 103. As águas pluviais pertencem ao dono do prédio onde caíirem diretamente, podendo o mesmo dispor
delas a vontade, salvo existindo direito em sentido contrário. Parágrafo único. Ao dono do prédio,
porém, não é permitido:
§ 1º desperdiçar essas águas em prejuízo dos outros prédios que delas se possam aproveitar, sob
pena de indenização aos proprietários dos mesmos;
§ 2º desviar essas águas de seu curso natural para lhes dar outro, sem consentimento expresso dos
donos dos prédios que irão recebê-las.
Art. 104. Transpondo o limite do prédio em que caírem, abandonadas pelo proprietário do mesmo, as águas
pluviais, no que lhes for aplicável, ficam sujeitas as regras ditadas para as águas comuns e para as
águas públicas.
Art. 105. O proprietário edificará de maneira que o beiral de seu telhado não despeje sobre o prédio vizinho,
deixando entre este e o beiral, quando por outro modo não o possa evitar, um intervalo de 10 centímetros, quando menos, de modo que as águas se escoem.
Art. 106. É imprescritível o direito de uso das águas pluviais.
Art. 107. São de domínio público de uso comum as águas pluviais que caírem em lugares ou terrenos públicos
de uso comum.
Art. 108. A todos é lícito apanhar estas águas.
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CAPÍTULO ÚNICO.

Parágrafo único. Não se poderão, porém, construir nestes lugares ou terrenos, reservatórios para o
aproveitamento das mesmas águas sem licença da administração.
TITULO VI
ÁGUAS NOCIVAS
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CAPÍTULO ÚNICO
Art. 109. A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo de terceiros.
Art. 110. Os trabalhos para a salubridade das águas serão executados á custa dos infratores, que, além da responsabilidade criminal, se houver, responderão pelas perdas e danos que causarem e pelas multas
que lhes forem impostas nos regulamentos administrativo.
Art. 111. Se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o exigirem, e mediante expressa autorização
administrativa, as águas poderão ser inquinadas, mas os agricultores ou industriais deverão providenciar para que as se purifiquem, por qualquer processo, ou sigam o seu esgoto natural.
Art. 112. Os agricultores ou industriais deverão indenizar a União, os Estados, os Municípios, as corporações ou
os particulares que pelo favor concedido no caso do artigo antecedente, forem lesados.
Art. 113. Os terrenos pantanosos, quando, declarada a sua insalubridade, não forem desecados pelos seus proprietários, se-lo-ão pela administração, conforme a maior ou menor relevância do caso.
Art. 114. Esta poderá realizar os trabalhos por si ou por concessionários.
Art. 115. Ao proprietário assiste a obrigação de indenizar os trabalhos feitos, pelo pagamento de uma taxa de
melhoria sobre o acréscimo do valor dos terrenos saneados, ou por outra forma que for determinada
pela administração pública.
Art. 116. Se o proprietário não entrar em acôrdo para a realização dos trabalhos nos termos dos dois artigos
anteriores, dar-se-á a desapropriação, indenizado o mesmo na correspondência do valor atual do
terreno, e não do que este venha a adquirir por efeito de tais trabalhos.
TÍTULO VII
SERVIDÃO LEGAL DE AQUEDUTO
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 117. A todos é permitido canalizar pelo prédio de outrem as águas a que tenham direito, mediante prévia
indenização ao dono deste prédio:
a)
para as primeiras necessidades da vida;
b)
para os serviços da agricultura ou da indústria;
c)
para o escoamento das águas superabundantes;
d)
para o enxugo ou bonificação dos terrenos.
Art. 118. Não são passíveis desta servidão as casas de habitação e os pátios, jardins, alamedas, ou quintais, contiguos as casas.
Parágrafo único. Esta restrição, porém, não prevalece no caso de concessão por utilidade pública,
quando ficar demonstrada a impossibilidade material ou econômica de se executarem as obras sem
a utilização dos referidos prédios.
Art. 119. O direito de derivar águas nos termos dos artigos antecedentes compreende também o de fazer as
respectivas presas ou açudes.
Art. 120. A servidão que está em causa será decretada pelo Governo, no caso de aproveitamento das águas,
em virtude de concessão por utilidade pública; e pelo juíz, nos outros casos.
§ 1º Nenhuma ação contra o proprietário do prédio serviente e nenhum encargo sobre este prédio,
poderá obstar a que a servidão se constitua, devendo os terceiros disputar os seus direitos sobre o prêço da indenização.

306

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Art. 122.
Art. 123.
Art. 124.

Art. 125.

Art. 126.

Art. 127.
Art. 128.
Art. 129.

Art. 130.

Art. 131.

Art. 132.
Art. 133.
Art. 134.

Art. 135.
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Art. 121.

§ 2º Não havendo acordo entre os interessados sobre o prêço da indenização, será o mesmo fixado
pelo juíz, ouvidos os peritos que eles nomearem.
§ 3º A indenização não compreende o valor do terreno; constitue unicamente o justo prêço do uso
do terreno ocupado pelo aqueduto, e de um espaço de cada um dos lados, da largura que fôr
necessária, em toda a extensão do aqueduto.
§ 4º Quando o aproveitamento da água vise o interesse do público, somente é devida indenização
ao proprietário pela servidão, se desta resultar diminuição do rendimento da propriedade ou
redução da sua área.
Os donos dos prédios servientes têm, também, direito a indenização dos prejuízos que de futuro vierem a resultar da infiltração ou irrupção das águas, ou deterioração das obras feitas, para a condução
destas. Para garantia deste direito eles poderão desde logo exigir que se lhes preste caução.
Se o aqueduto tiver de atravessar estradas, caminhos e vias públicas, sua construção fica sujeita aos
regulamentos em vigor, no sentido de não se prejudicar o trânsito.
A direção, natureza e forma do aqueduto devem atender ao menor prejuízo para o prédio serviente.
A servidão que está em causa não fica excluída por que seja possível conduzir as águas pelo prédio
próprio, desde que a condução por este se apresente muito mais dispendiosa do que pelo prédio de
outrem.
No caso de aproveitamento de águas em virtude de concessão por utilidade pública, a direção, a
natureza e a forma do aqueduto serão aquelas que constarem dos projetos aprovados pelo Governo,
cabendo apenas aos interessados pleitear em juízo os direitos a indenização.
Correrão por conta daquele que obtiver a servidão do aqueduto todas as obras necessárias para a sua
conservação, construção e limpeza.
Parágrafo único. Para este fim, ele poderá ocupar, temporariamente os terrenos indispensáveis para
o depósito de materiais, prestando caução pelos prejuízos que possa ocasionar, se o proprietário
serviente o exigir.
É inerente a servidão de aqueduto o direito de trânsito por suas margens para seu exclusivo serviço.
O dono do aqueduto poderá consolidar suas margens com relvas, estacadas, paredes de pedras soltas.
Pertence ao dono do prédio serviente tudo que as margens produzem naturalmente. Não lhe é permitido, porém, fazer plantação, nem operação alguma de cultivo nas mesmas margens, e as raízes que
nelas penetrarem poderão ser cortadas pelo dono do aqueduto.
A servidão de aqueduto não obsta a que o dono do prédio serviente possa cercá-lo, bem como
edificar sobre o mesmo aqueduto, desde que não haja prejuízo para este, nem se impossibilitem as
reparações necessárias.
Parágrafo único. Quando tiver de fazer essas reparações, o dominante avisará previamente ao serviente.
O dono do prédio serviente poderá exigir, a todo o momento, a mudança do aqueduto para outro
local do mesmo prédio, se esta mudança lhe for conveniente e não houver prejuízo para o dono do
aqueduto. A despesa respectiva correrá por conta do dono do prédio serviente.
Idêntico direito assiste ao dono do aqueduto, convindo-lhe a mudança e não havendo prejuízo para
o serviente.
A água, o álveo e as margens do aqueduto consideram-se como partes integrantes do prédio a que
as águas servem.
Se houver águas sobejas no aqueduto, e outro proprietário quizer ter parte nas mesmas, esta lhe será
concedida, mediante prévia indenização, e pagando, além disso, a quota proporcional a despesa feita
com a condução delas até ao ponto de onde se pretendem derivar.
§ 1º Concorrendo diversos pretendentes, serão preferidos os donos dos prédios servientes.
§ 2º Para as primeiras necessidades da vida, o dono do prédio serviente poderá usar gratuitamente
das águas do aqueduto.
Querendo o dono do aqueduto aumentar a sua capacidade, para que receba maior caudal de águas,
observar-se-ão os mesmos trâmites necessários para o estabelecimento do aqueduto.

Art. 136. Quando um terreno regadio, que recebe a água por um só ponto, se divida por herança, venda ou
outro título, entre dois ou mais donos, os da parte superior ficam obrigados a dar passagem a água,
como servidão de aqueduto, para a rega dos inferiores, sem poder exigir por ele indenização alguma,
salvo ajuste em contrário.
Art. 137. Sempre que as águas correm em benefício de particulares, impeçam ou dificultem a comunicação
com os prédios vizinhos, ou embaracem as correntes particulares, o particular beneficiado deverá
construir as pontes, canais e outras necessárias para evitar este incoveniente.
Art. 138. As servidões urbanas de aqueduto, canais, fontes, esgotos sanitários e pluviais, estabelecidos para serviço público e privado das populações, edifícios, jardins e fábricas, reger-se-ão pelo que dispuzerem
os regulamentos de higiene da União ou dos Estados e as posturas municipais.
LIVRO III
FORÇAS HIDRÁULICAS - REGULAMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA HIDRO-ELÉTRICA

Anexo I - Decreto nº 24.643

TÍTULO I
CAPÍTULO I
ENERGIA HIDRÁULICA E SEU APROVEITAMENTO
Art. 139. O aproveitamento industrial das quedas de águas e outras fontes de energia hidráulica, quer do
domínio público, quer do domínio particular, far-se-há pelo regime de autorizações e concessões
instituído neste Código.
§ 1º Independe de concessão ou autorização o aproveitamento das quedas d’agua já utilizadas industrialmente na data da publicação deste Código, desde que sejam manifestadas na forma e
prazos prescritos no art. 149 e enquanto não cesse a exploração; cessada esta cairão no regime
deste Código.
§ 2º Também ficam excetuados os aproveitamentos de quedas d’agua de potência inferior a 50
kws. Para uso exclusivo do respectivo proprietário.
§ 3º Dos aproveitamentos de energia hidráulica que, nos termos do parágrafo anterior não dependem de autorização, deve ser todavia notificado o Serviço de Águas do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura para efeitos estatísticos.
§ 4º As autorizações e concessões serão conferidas na forma prevista no art. 195 e seus parágrafos.
§ 5º Ao proprietário da queda d’agua são assegurados os direitos estipulados no art. 148.
Art. 140. São considerados de utilidade pública e dependem de concessão.
a)
os aproveitamentos de quedas d’agua e outras fontes de energia hidráulica de potência superior a 150 kws. Seja qual for a sua aplicação.
b)
os aproveitamentos que se destinam a serviços de utilidade publica federal, estadual ou municipal ou ao comércio de energia seja qual for a potência.
Art. 141. Dependem de simples autorização, salvo o caso do § 2º, do art. 139, os aproveitamentos de quedas
de água e outras fontes de energia de potência até o máximo de 150kws. quando os permissionários
forem titulares de direitos de ribeirinidades com relação à totalidade ou ao menos à maior parte da
seção do curso d’agua a ser aproveitada e destinem a energia ao seu uso exclusivo.
Art. 142. Entendem-se por potência para os efeitos deste Código a que é dada pelo produto da altura da queda pela descarga máxima de derivação concedida ou autorizada.
Art. 143. Em todos os aproveitamentos de energia hidráulica serão satisfeita exigências acauteladoras dos
interesses gerais:
a)
da alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas;
b)
da salubridade pública;
c)
da navegação;
d)
da irrigação;
e)
da proteção contra as inundações;
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f)
da conservação e livre circulação do peixe;
g)
do escoamento e rejeição das águas.
Art. 144. O Serviço de Águas do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, é
o órgão competente do Governo Federal para:
a)
proceder ao estudo e avaliação de energia hidráulica do território nacional;
b)
examinar e instruir técnica e administrativamente os pedidos de concessão ou autorização
para a utilização da energia hidráulica e para produção, transmissão, transformação e distribuição da energia hidro-elétrica;
c)
fiscalizar a produção, a transmissão, a transformação e a distribuição de energia hidro-elétrica;
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941)
d)
exercer todas as atribuições que lhe forem conferidas por este Código e seu regulamento.

Art. 145. As quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica são bens imóveis e tidas como coisas distintas
e não integrantes das terras em que se encontrem. Assim a propriedade superficial não abrange a
água, o álveo do curso no trecho em que se acha a queda d’água, nem a respectiva energia hidráulica,
para o efeito de seu aproveitamento industrial.
Art. 146. As quedas d’água existentes em cursos cujas águas sejam comuns ou particulares, pertencem aos
proprietários dos terrenos marginais, ou a quem for por título legítimo.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, os proprietários das quedas d’água que já estejam sendo exploradas industrialmente deverão manifestá-las, na forma e prazo prescritos no art. 149.
Art. 147. As quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica existentes em águas públicas de uso comum
ou dominicais são incorporadas ao patrimônio da Nação, como propriedade inalienável e imprescritível.
Art. 148. Ao proprietário da queda d’água é assegurada a preferência na autorização ou concessão para o
aproveitamento industrial de sua energia ou co-participação razoável, estipulada neste Código, nos
lucros da exploração que por outrem for feita.
Parágrafo único. No caso de condomínio, salvo o disposto no art. 171, só terá lugar o direito de preferência à autorização ou concessão se houver acordo ente os condôminos; na hipótese contrária, bem
como, no caso de propriedade litigiosa, só subsistirá o direito de co-participação nos resultados da
exploração, entendendo-se por proprietário para esse efeito o conjunto dos condôminos.
Art. 149. As empresas ou particulares, que estiverem realizando o aproveitamento de quedas d’água ou outras
fontes de energia hidráulica, para quaisquer fins, são obrigados a manifestá-lo dentro do prazo de seis
meses, contados da data da publicação deste Código, e na forma seguinte:
ITerão de produzir, cada qual por si, uma justificação no Juízo do Fórum, da situação da usina,
com assistência do órgão do Ministério Público, consistindo a dita justificação na prova da existência e característicos da usina, por testemunhas de fé e da existência, natureza e extensão
de seus direitos sobre a queda d’água utilizada, por documentos com eficiência probatória,
devendo entregar-se à parte os autos independentemente de traslado;
II Terão que apresentar ao Governo Federal a justificação judicial de que trata o número I e mais
os dados sobre os característicos técnicos da queda d’água e usina de que se ocupam as alíneas seguintes:
a)
Estado, comarca, município, distrito e denominação do rio, da queda, do local e usina;
b)
um breve histórico da fundação da usina desde o início da sua exploração;
c)
breve descrição das instalações e obras d’arte destinadas a geração, transmissão, transformação e distribuição da energia;
d)
fins a que se destina a energia produzida;
e)
constituição da empresa, capital social, administração, contratos para fornecimento de
energia e respectivas tarifas.
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CAPÍTULO II
PROPRIEDADE DAS QUEDAS D’AGUA

§ 1º Só serão considerados aproveitamentos já existentes e instalados para os efeitos deste Código,
os que forem manifestados ao Poder Público na forma e prazo prescritos neste artigo.
§ 2º Somente os interessados que satisfizerem dentro do prazo legal as exigências deste artigo
poderão prosseguir na exploração industrial da energia hidráulica, independentemente de
autorização ou concessão na forma deste Código.
TÍTULO II
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CAPÍTULO I
CONCESSÕES
Art. 150. As concessões serão outorgadas por decreto do Presidente da República, referendado pelo ministro
da Agricultura.
Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, bem como, para explorar a concessão, o concessionário terá, além das regalias e favores constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos:
a)
utilizar os termos de domínio público e estabelecer as servidões nos mesmos e através das
estradas, caminhos e vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos;
b)
desapropriar nos prédios particulares e nas autorizações pré-existentes os bens, inclusive as
águas particulares sobe que verse a concessão e os direitos que forem necessários, de acordo
com a lei que regula a desapropriação por utilidade publica, ficando a seu cargo a liquidação e
pagamento das indenizações;
c)
estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas para as obras hidráulica e para o
transporte e distribuição da energia elétrica;
d)
construir estradas de ferro, rodovias, linhas telefônicas ou telegráficas, sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo da exploração;
e)
estabelecer linhas de transmissão e de distribuição.
Art. 152. As indenizações devidas aos ribeirinhos quanto ao uso das águas no caso de direitos exercidos, quanto a propriedade das mesmas águas, ou aos proprietários das concessões ou autorizações preexistentes, serão feitas, salvo acordo em sentido contrário, entre os mesmos e os concessionários, em espécie
ou em dinheiro, conforme os ribeirinhos ou proprietários preferirem.
§ 1º Quando as indenizações se fizerem em espécie serão sob a forma de um quinhão d’água ou de
uma quantidade de energia correspondente a água que aproveitavam ou a energia de que dispunham, correndo por conta do concessionário as despesas com as transformações técnicas
necessárias para não agravar ou prejudicar os interesses daqueles.
§ 2º As indenizações devidas aos ribeirinhos quanto ao uso das águas, no caso de direitos não exercidos, serão feitas na forma que for estipulada em regulamento a ser expedido.
Art. 153. O concessionário obriga-se:
a)
a depositar nos cofres públicos, ao assinar o termo de concessão, em moeda corrente do país,
ou em apólices da dívida pública federal, como garantia do implemento das obrigações assumidas, a quantia de vinte mil réis, por kilowatt de potência concedida, sempre que esta potência não exceder a 2.000 Kws. Para potências superiores a 2.000 Kws. a caução será de quarenta
contos de réis em todos os casos;
b)
a cumprir todas as exigências da presente lei, das cláusulas contratuais e dos regulamentos
administrativos;
c)
a sujeitar-se a todas as exigências da fiscalização;
d)
a construir e manter nas proximidades da usina, onde for determinado pelo Serviço de Águas,
as instalações necessárias para observações linimétricas e medições de descargas do curso
d’água utilizado;
e)
a reservar uma fração da descarga d’água, ou a energia correspondente a uma fração da potência concedida, em proveito dos serviços públicos da União, dos Estados ou dos Municípios.
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Art. 154. As reservas de água e de energia não poderão privar a usina de mais de 30% da energia de que ela
disponha.
Art. 155. As reservas de água e de energia a que se refere o artigo anterior serão entregues aos beneficiários; as
de água, na entrada do canal de adução ou na saída do canal de descarga e as de energia, nos bornes
da usina.
§ 1º A energia reservada será paga pela tarifa que estiver em vigor, com abatimento razoável, a juízo
do Serviço de Águas do Departamento Nacional de Produção Mineral, ouvidas as autoridades
administrativas interessadas.
§ 2º Serão estipuladas nos contratos as condições de exigibilidade das reservas; as hipóteses de não
exigência, de exigência e de aviso prévio.
§ 3º Poderá o concessionário, a seu requerimento, ser autorizado a dispor da energia reservada, por
período nunca superior a dois anos, devendo-se-lhe notificar, com seis meses de antecedência,
a revogação da autorização da para tal fim.
§ 4º Se a notificação de que trata o parágrafo anterior, feita não for, a autorização considerase renovada por mais dois anos, e assim sucessivamente.
§ 5º A partilha entre a União, os Estados e os Municípios, da energia reservada será feita pelo Governo da União.
Art. 156. A Administração Pública terá em qualquer época, o direito de prioridade sobre as disponibilidades do
concessionário, pagando pela tarifa que estiver em vigor, sem abatimento algum.
Art. 157. As concessões, para produção, transmissão e distribuição da energia hidro-elétrica, para quaisquer
fins, serão dadas pelo prazo normal de 30 anos.
Parágrafo único. Excepcionalmente, se as obras e instalações, pelo seu vulto, não comportarem amortização do capital no prazo estipulado neste artigo, com o fornecimento de energia por preço razoável, ao consumidor, a juízo do Governo, ouvidos os órgãos técnicos e administrativos competentes, a
concessão poderá ser outorgada por prazo superior, não excedente, porém, em hipótese alguma, de
50 anos.
Art. 158. O pretendente à concessão deverá requerê-la ao Ministério da Agricultura e fará acompanhar seu
requerimento do respetivo projeto, elaborado de conformidade com as instruções estipuladas e
instruído com os documentos e dados exigidos no regulamento a ser expedido sobre a matéria e
especialmente, com referência:
a)
à idoneidade moral, técnica e financeira e à nacionalidade do requerente:
b)
à constituição e sede da pessoa coletiva que for o requerente;
c)
à exata compreensão - 1) do programa e objeto atual e futuro do requerente; 2) das condições
das obras civis e das instalações a realizar;
d)
ao capital atual e futuro a ser empregado na concessão.
Art. 159. As minutas dos contratos, de que constarão todas as exigências de ordem técnica, serão preparadas
pelo Serviço de Águas e, por intermédio do diretor geral do Departamento Nacional de Produção
Mineral, submetidos à aprovação do ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os projetos apresentados deverão obedecer às prescrições técnicas regulamentares,
podendo ser alterados no todo ou em parte, ampliados ou restringidos, em vista da segurança, do
aproveitamento racional do curso d’água ou do interesse público.
Art. 160. O concessionário obriga-se, na forma estabelecida em lei, e a título de utilização, fiscalização, assistência técnica e estatística a pagar uma quantia proporcional a potência concedida.
Parágrafo único. O pagamento dessa quota se fará, desde a data que for fixada nos contratos para a
conclusão das obras e instalações.
Art. 161. As concessões dadas de acordo com a presente lei ficam isentas de impostos federais e de quaisquer
impostos estaduais ou municipais, salvo os de consumo, renda e venda mercantis.
Art. 162. Nos contratos de concessão figurarão entres outras as seguintes cláusulas:
a)
ressalva de direitos de terceiros;
b)
prazos para início e execução das obras, prorrogáveis a juízo do Governo;

c)

Art. 163.
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Art. 164.

Art. 165.

Art. 166.

Art. 167.

Art. 168.
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tabelas de preços nos bornes da usina e a cobrar dos consumidores, com diferentes fatores de
carga;
d)
obrigação de permitir ao funcionários encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer
época, às obras e demais instalações compreendidas na concessão, bem como o exame de
todos os assentamentos, gráficos, quadros e demais documentos preparados pelo concessionário para verificação das descargas, potências, medidas de rendimento das quantidades de
energia utilizada na usina ou fornecida e dos preços e condições de venda aos consumidores;
As tarifas de fornecimento da energia serão estabelecidas, exclusivamente, em moeda corrente no
país e serão revistas de três em três anos.
A concessão poderá ser dada:
a)
para o aproveitamento limitado e imediato da energia hidráulica de um trecho de determinado curso d’água;
b)
para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um determinado trecho de curso
d’água ou de todo um determinado curso d’água;
c)
para um conjunto de aproveitamento de energia hidráulica de trechos de diversos cursos
d’água, com referência a uma zona em que se pretenda estabelecer um sistema de usinas interconectadas e podendo o aproveitamento imediato ficar restrito a uma parte do plano em
causa.
§ 1º Com referência à alínea “c”, se outro pretendente solicitar o aproveitamento imediato da parte
não utilizada, a preferência para o detentor da concessão, uma vez que não seja evidente a desvantagem pública, se dará, marcado, todavia, o prazo de uma a dois anos para iniciar as obras.
§ 2º Desistindo o detentor dessa parte da concessão, será a mesma dada ao novo pretendente para
o aproveitamento com o plano próprio.
§ 3º Se este não iniciar as obras dentro do referido prazo, voltará àquele o privilégio integral conferido.
Findo o prazo das concessões revertem para a União, para os Estados ou para os Municípios, conforme o domínio a que estiver sujeito o curso d’água, todas as obras de captação, de regularização
e de derivação, principais e acessórias, os canais adutores d’água, os condutos forçados e canais de
descarga e de fuga, bem como, a maquinaria para a produção e transformação da energia e linhas de
transmissão e distribuição.
Parágrafo único. Quando o aproveitamento da energia hidráulica se destinar a serviços públicos federais, estaduais ou municipais, as obras e instalações de que trata o presente artigo reverterão:
a)
para a União, tratando-se de serviços públicos federais, qualquer que seja o proprietário da
fonte de energia utilizada;
b)
para o Estado, tratando-se de serviços estaduais em rios que não sejam do domínio federal,
caso em que reverterão à União;
c)
para o Município, tratando-se de serviços municipais ou particulares em rios que não sejam do
domínio da União ou dos Estados.
Nos contratos serão estipuladas as condições de reversão, com ou sem indenização.
Parágrafo único. No caso de reversão com indenização, será esta calculada pelo custo histórico menos
a depreciação, e com dedução da amortização já efetuada quando houver.
Em qualquer tempo ou em época que ficarem determinadas no contrato, poderá a União encampar
a concessão, quando interesses públicos relevantes o exigirem, mediante indenização prévia.
Parágrafo único. A indenização será fixada sobre a base do capital que efetivamente se gastou, menos
a depreciação e com dedução da amortização já efetuada quando houver.
As concessões deverão caducar obrigatoriamente, declarada a caducidade por decreto do Governo
Federal:
ISi, em qualquer tempo, se vier a verificar que não existe a condição exigida no art. 195;
II Se o concessionário reincidir em utilizar uma descarga superior a que tiver direito, desde que
essa infração prejudique as quantidades de água reservadas na conformidade dos arts. 143 e
153, letra e;
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Si, no caso de serviços de utilidade pública, forem os serviços interrompidos por mais de setenta e duas horas consecutivas, salvo motivo de força maior, a juízo do Governo Federal.
Art. 169. As concessões decretadas caducas serão reguladas da seguinte forma:
INo caso de produção de energia elétrica destinada ao comércio de energia, o Governo Federal, por si ou terceiro, substituirá o concessionário até o termo da concessão, perdendo o dito
concessionário todos os seus bens, relativos ao aproveitamento concedido e à exploração da
energia, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem indenização de espécie
alguma.
II No caso de produção de energia elétrica destinada a indústria do próprio concessionário, ficará
este obrigado a restabelecer a situação do curso d’água anterior ao aproveitamento concedido, se isso for julgado conveniente pelo Governo.

Art. 170. A autorização não confere delegação do poder público ao permissionário.
Art. 171. As autorizações são outorgadas por ato do ministro da Agricultura.
§ 1º O requerimento de autorização deverá ser instruído com documentos e dados exigidos no
regulamento a ser expedido sobre a matéria, e, especialmente, com referência:
a)
à idoneidade moral, técnica e financeira e à nacionalidade do requerente, se for pessoa
física;
b)
à constituição da pessoa coletiva que for o requerente;
c)
à exata compreensão do programa e objetivo atual e futuro do requerente;
d)
às condições técnicas das obras civis e das instalações a realizar;
e)
do capital atual e futuro a ser empregado;
f)
aos direitos de riberinidade ou ao direito de dispor livremente dos terrenos nos quais
serão executadas as obras;
g)
aos elementos seguintes: potência, nome do curso d’água, distrito, município, Estado,
modificações resultantes para o regime do curso, descarga máxima derivada e duração
da autorização.
Art. 172. A autorização será outorgada por um período máximo de trinta anos, podendo ser renovada por
prazo igual ou inferior:
a)
por ato expresso do ministro da Agricultura, dentro dos cinco anos que precedem à terminação
da duração concedida e mediante petição do permissionário;
b)
de pleno direito, se um ano, no mínimo, antes da expiração do prazo concedido, o poder público não notificar o permissionário de sua intenção de não a conceder.
Art. 173. Toda cessão total ou parcial da autorização, toda mudança de permissionário, não sendo o caso de
vendas judiciais, deve ser comunicada ao Ministério da Agricultura, para que este dê ou recuse seu
assentimento.
Parágrafo único. A recusa de assentimento só se verificará quando o pretendente seja incapaz de tirar
da queda de que é ribeirinho um partido conforme com o interesse geral.
Art. 174. Não sendo renovada a autorização, o Governo poderá exigir o abandono, em seu proveito, mediante
indenização, das obras de barragem e complementares edificadas no leito do curso e sobre as margens, se isto for julgado conveniente pelo mesmo Governo.
§ 1º Não caberá ao permissionário a indenização de que trata esse artigo. Se as obras tiverem sido
estabelecidas sobre terrenos do domínio público.
§ 2º Se o Governo não fizer uso dessa faculdade, o permissionário será obrigado a estabelecer o
livre escoamento das águas.
Art. 175. A autorização pode transformar-se em concessão, quando, em virtude da mudança de seu objeto
principal, ou do aumento da potência utilizada, incida nos dispositivos do art. 140.

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

313

Anexo I - Decreto nº 24.643

CAPÍTULO II
AUTORIZAÇÕES

Art. 176. Não poderá ser imposto ao permissionário outro encargo pecuniário ou in natura, que não seja
quota correspondente a 50% (cinqüenta por cento), da que caberia a uma concessão de potência
equivalente.
Art. 177. A autorização incorrerá em caducidade, nos termos do regulamento que for expedido:
a)
pelo não cumprimento das disposições estipuladas;
b)
pela inobservância dos prazos estatuídos;
c)
por alteração, não autorizada, dos planos aprovados para o conjunto das obras e instalações.
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CAPÍTULO III
FISCALIZAÇÃO
Art. 178. No desempenho das atribuições que lhe são conferidas, a Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral fiscalizará a produção, a transmissão, a transformação e a distribuição
de energia hidro-elétrica, com o tríplice objetivo de: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de
25.10.1941)
a)
assegurar serviço adequado;
b)
fixar tarifas razoáveis;
c)
garantir a estabilidade financeira das empresas.
Parágrafo único. Para a realização de tais fins, exercerá a fiscalização da contabilidade das empresas.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941)
Art. 179. Quanto ao serviço adequado a que se refere a alínea “a” do artigo precedente, resolverá a administração, sobre:
a)
qualidade e quantidade do serviço;
b)
extensões;
c)
melhoramentos e renovação das instalações;
d)
processos mais econômicos de operação;
§ 1º A divisão de Águas representará ao Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica sobre a
necessidade de troca de serviços - interconexão - entre duas ou mais empresas, sempre que o
interesse público o exigir. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941)
§ 2º Compete ao C.N.A.E.E., mediante a representação de que trata o parágrafo anterior ou por iniciativa própria: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941)
a)
resolver sobre interconexão; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941)
b)
determinar as condições de ordem técnica ou administrativa e a compensação com que
a mesma troca de serviços deverá ser feita. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de
25.10.1941)
Art. 180. Quanto às tarifas razoáveis, alínea “b” do artigo 178, o Serviço de Águas fixará, trienalmente, as mesmas:
Isob a forma do serviço pelo custo, levando-se em conta:
a)
todas as despesas e operações, impostos e taxas de qualquer natureza, lançados sobre a
empresa, excluídas as taxas de benefício;
b)
as reservas para depreciação;
c)
a remuneração do capital da empresa.
II Tendo em consideração, no avaliar a propriedade, o custo histórico, isto é, o capital efetivamente gasto, menos a depreciação;
III - conferindo justa remuneração a esse capital;
IV - vedando estabelecer distinção entre consumidores, dentro da mesma classificação e nas mesmas condições de utilização do serviço;
V - tendo em conta as despesas de custeio fixadas, anualmente, de modo semelhante.
Art. 181. Relativamente à estabilidade financeira de que cogita a alínea “c” do art. 178, além da garantia do
lucro razoável indicado no artigo anterior, aprovará e fiscalizará especialmente a emissão de títulos.
Parágrafo único. Só é permitida essa emissão, qualquer que seja a espécie de títulos para:
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Art. 182.

Art. 183.

Art. 184.

Art. 185.

Art. 186.
Art. 187.

aquisição de propriedade;
a construção, complemento, extensão ou melhoramento das instalações, sistemas de distribuição ou outras utilidades com essas condizendo;
c)
o melhoramento na manutenção do serviço;
d)
descarregar ou refundir obrigações legais;
e)
o reembolso do dinheiro da renda efetivamente gasto para os fins acima indicados.
Relativamente à fiscalização da contabilidade das empresas, a Divisão de Águas: (Redação dada pelo
Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941)
a)
verificará, utilizando-se dos meios que lhe são facultados no artigo seguinte, se é feita de acordo com as normas regulamentares baixadas por decreto; (Redação dada pelo Decreto-lei nº
3.763, de 25.10.1941)
b)
poderá proceder, semestralmente, com a aprovação do Ministro da Agricultura, à tomada de
contas das empresas. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941)
Parágrafo único. Os dispositivos alterados estendem-se igualmente à energia termo-elétrica e às empresas respectivas, no que lhes forem aplicáveis. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei nº 3.763,
de 25.10.1941)
Para o exercício das atribuições conferidas ao Serviços de Águas, pelos arts. 178 a 181, seus parágrafos,
números e alíneas, as empresas são obrigadas:
a)
à apresentação do relatório anual, acompanhado da lista de seus acionistas, com o número de
ações que cada um possui e da indicação do número e nome de seus diretores e administradores;
b)
à indicação do quadro do seu pessoal;
c)
à indicação das modificações que ocorram quanto à sua sede, quanto à lista e à indicação de
que trata a alínea “a”, e quanto às atribuições de seus diretores e administradores.
Parágrafo único. Os funcionários do Serviço de Águas, por este devidamente autorizados, terão entrada nas usinas, sub-estações e estabelecimentos das empresas e poderão examinar as peças de
contabilidade e todo documento administrativo ou comercial.
A ação fiscalizadora do serviço de Águas, estende-se:
a)
a todos os contratos ou acordo, entre as empresas, de operação e seus associados, quaisquer
que estes sejam, destinem-se os mesmos contratos ou acordos à direção, gerência, engenharia,
contabilidade, consulta, compra, suprimentos, construções, empréstimos, vendas de ações ou
mercadorias, ou a fins semelhantes;
b)
a todos os contratos ou acordos relativos à aquisição das empresas, de operação pelas empresas de controle de qualquer gênero, ou por outras empresas.
§ 1º Esses contratos ficam debaixo de sua jurisdição, para impedir lucros que não sejam razoáveis,
sendo examinado cada contrato como um item separado, e não podendo se tornar efetivo sem
sua aprovação.
§ 2º Entre os associados, se compreendem as empresas estrangeiras prestem serviços daquelas,
espécies, dentro do país.
Consideram-se associados para os efeitos do artigo precedente:
a)
todas as pessoas ou corporações que possuam, direta ou indiretamente, ações com direito a
voto, da empresa de operação;
b)
as que conjuntamente com a empresa de operação, fazem parte direta ou indiretamente de
uma mesma empresa do controle;
c)
as que têm diretores comuns;
d)
as que contratarem serviços de administração, engenharia, contabilidade, consulta, compras,
etc..
A aprovação do Governo aos contratos não poderá ser dada na ausência de prova satisfatória do
custo serviço do associado.
Na ausência da prova satisfatória, de que trata o artigo anterior, a despesa proveniente do contrato
não será levada em conta em um processo de tarifas.
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a)
b)

Parágrafo único. O Governo pode retirar uma aprovação previamente dada, se, em virtude de consideração ulterior, se convencer de que o custo do serviço não era razoável.
Art. 188. Em qualquer processo perante o Serviço de Águas do Departamento Nacional de Produção Mineral
o ônus da prova recai sobre a empresa de operação, para mostrar o custo do serviço do associado.
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CAPÍTULO IV
PENALIDADES
Art. 189. Os concessionários ficam sujeitos a multa, por não cumprirem os deveres que lhes são prescritos pelo
presente código e às constantes dos respectivos contratos.
§ 1º As multas poderão ser impostas pelo Serviço de Águas até Cr$ 22.321,00 (vinte e dois mil trezentos e vinte e um cruzeiros) e o dobro na reincidência, nos termos dos regulamentos que
expedir. (Redação dada pelo Decreto nº 75.566, de 7.4.1975)
§ 2º As disposições acima não eximem as empresas e seus agentes de qualquer categoria, das sanções das leis penais que couberem.
Art. 190. Para apuração de qualquer responsabilidade por ação ou omissão referida no artigo anterior e seus
parágrafos, poderá a repartição federal fiscalizadora proceder e preparar inquéritos e diligências, requisitando quando lhe parecer necessário a intervenção do Ministério Público.
§ 1º As multas serão cobradas por ação executiva no juízo competente.
§ 2º Cabe a repartição federal fiscalizadora acompanhar por seu representante, os processos crimes
que forem intentados pelo Ministério Público.
TÍTULO II
CAPÍTULO ÚNICO
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA AUTORIZAR OU CONCEDER O
APROVEITAMENTO INDUSTRIAL DAS QUEDAS D’ÁGUA E OUTRAS FONTES DE ENERGIA HIDRÁULICA
Art. 191. A União transferirá aos Estados as atribuições que lhe são conferidas neste código, para autorizar ou
conceder o aproveitamento industrial das quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica, mediante condições estabelecidas no presente capítulo.
Art. 192. A transferência de que trata o artigo anterior terá lugar quando o Estado interessado possuir um serviço técnico-administrativo, a que sejam afetos os assuntos concernentes ao estudo e avaliação do
potencial hidráulico, seu aproveitamento industrial, inclusive transformação em energia elétrica e sua
exploração, com a seguinte organização:
a)
seção técnica de estudos de regime de cursos d’água e avaliação do respectivo potencial hidráulico;
b)
seção de fiscalização, concessões e cadastro, sob a chefia de um profissional conmpetente e
com o pessoal necessário às exigências do serviço.
§ 1º Os serviços, de que trata este artigo, serão confiados a profissionais especializados.
§ 2º O Estado proverá o serviço dos recursos financeiros indispensáveis ao seu eficiente funcionamento.
§ 3º Organizado e provido que seja o serviço e a requerimento do Governo do Estado, o Governo
Federal expedirá o ato de transferência, ouvido o Departamento Nacional de Produção Mineral,
que, pelo seu órgão competente, terá de se pronunciar, após verificação, sobre o cumprimento
dado pelo Estado às exigências deste código.
Art. 193. Os Estados exercerão dentro dos respectivos territórios as atribuições que lhes forem conferidas, de
acordo com as disposições deste código, e com relação a todas as fontes de energia hidráulica, excetuadas as seguintes:
a)
as existentes em cursos do domínio da União;
b)
as de potência superior a 10.000 (dez mil) kilowatts;
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c)

as que por sua situação geográfica possam interessar a mais de um Estado, a juízo do Governo
Federal;
d)
aquelas, cujo racional aproveitamento exigir trabalhos de regularização ou acumulação interessando a mais de um Estado.
§ 1º As autorizações e concessões feitas pelos Estado devem ser comunicadas ao Governo Federal
por ocasião da publicação dos respectivos atos e só serão válidos os respectivos títulos, depois
de transcritos nos registros a cargo do Serviço de Águas.
§ 2º As autorizações e concessões estaduais feitas com inobservância dos dispositivos deste código, são nulas de pleno direito, não sendo registrados os respectivos títulos.
Art. 194. Os Estados perderão o direito de exercer as atribuições que lhes são transferidas pelo art. 191, quando por qualquer motivo não mantiverem devidamente organizados, a juízo do Governo Federal, os
serviços discriminados no presente título.
TÍTULO III

Art. 195. As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil.
§ 1º As empresas a que se refere este artigo deverão constituir suas administrações com maioria
de diretores brasileiros, residentes no Brasil, ou delegar poderes de gerência exclusivamente a
brasileiros.
§ 2º Deverão essas empresa manter nos seus serviços, no mínimo, dois terços de engenheiros e três
quartos de operários brasileiros.
§ 3º Se fora dos centros escolares, mantiverem mais de cinqüenta operários, com a existência entre
os mesmos e seus filhos, de, pelo menos, dez analfabetos, serão obrigadas a lhes proporcionar
ensino primário gratuito.
Art. 196. Nos estudos dos traçados de estradas de ferro e de rodagem, nos trechos em que ela se desenvolvem
ao longo das margens de um curso d’água, será sempre levado em consideração o aproveitamento
da energia desse curso e será adaptado, dentre os traçados possíveis, sob o ponto de vista econômico,
o mais vantajoso a esse aproveitamento.
Art. 197. A exportação de energia hidro-elétrica, ou a derivação de águas para o estrangeiro, só poderão ser
feitas mediante acordo internacional, ouvido o Ministério da Agricultura.
Art. 198. Toda a vez que o permissionário ou o concessionário do aproveitamento industrial de uma queda
d’água não for o respectivo proprietário (pessoa física ou jurídica, município ou Estado), a este caberá
metade das quotas de que tratam os artigos 160 e 176, cabendo a outra metade ao Governo Federal.
Art. 199. Em lei especial será regulada a nacionalização progressiva das quedas d’água ou outras fontes de
energia hidráulica julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar da nação.
Parágrafo único. Nas concessões para o aproveitamento das quedas d’água de propriedade privada,
para serviços públicos federais, estaduais e municipais, ao custo histórico das instalações, deverá ser
adicionado o da queda d’água, para o efeito de reversão com ou sem indenização.
Art. 200. Será criado um conselho federal de forças hidráulicas e energia elétrica, a que incumbirá:
a)
o exame das questões relativas ao racional aproveitamento do potencial hidráulico do país;
b)
o estudo dos assuntos pertinentes à indústria da energia elétrica e sua exploração;
c)
a resolução, em grau de recurso, das questões suscitadas entre a administração, os contratantes
ou concessionários de serviços públicos e os consumidores.
Parágrafo único. Em lei especial serão reguladas a composição, o funcionamento e a competência
desse conselho.
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 201. Afim de prover ao exercício, conservação e defesa de seus direitos, podem se reunir em consórcio
todos os que têm interesse comum na derivação e uso da água.
§ 1º A formação, constituição e funcionamento do consórcio obedecerão ás normas gerais consagradas pelo Ministério da Agricultura sobre a matéria.
§ 2º Podem os consórcios ser formados, co-ativamente, pela administração pública, nos casos e
termos que forem previstos em lei especial.
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CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAIS
Art. 202. Os participantes ou empresas que, na data da publicação deste código, explorarem a indústria da
energia hidro-elétrica, em virtude ou não de contratos , ficarão sujeitos às normas da regulamentação
nele consagradas.
§ 1º Dentro do prazo de um ano, contado da publicação deste código, deverá ser procedida, para o
efeito deste artigo, a revisão dos contratos existentes.
§ 2º As empresas que explorarem a indústria da energia hidro-elétrica, sem contrato porque haja
terminado o prazo e não tenha havido reversão, ou por qualquer outro motivo, deverão fazer
contrato, por prazo não excedente de trinta anos, a juízo do Governo, obedecendo-se, na formação do mesmo, às normas consagradas neste código.
§ 3º Enquanto não for procedida a revisão dos contratos existentes, ou não forem firmados os contratos de que trata este artigo, as empresas respectivas não gozarão de nenhum dos favores
previstos neste código, não poderão fazer ampliações ou modificações em suas instalações,
nenhum aumento nos preços, nem novos contratos de fornecimento de energia.
Art. 203. As atuais empresas concessionárias ou contratantes, sob qualquer título de exploração, de energia
elétrica para fornecimento, a serviços públicos federais, estaduais ou municipais, deverão:
a)
constituir suas administrações na forma prevista no § 1º do artigo 195;
b)
conferir, quando estrangeiras, poderes de representação a brasileiros em maioria, com faculdade de subestabelecimento exclusivamente a nacionais.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se aos atuais contratantes e concessionários,
ficando impedidas de funcionar no Brasil as empresas ou companhias nacionais ou estrangeiras que
dentro de noventa dias, após a promulgação da Constituição, não cumprirem as obrigações acima
prescritas.
Art. 204. Fica o Governo autorizado a desdobrar a Seção de Legislação, Fiscalização e Concessões do Serviço
de Águas do Departamento Nacional de Produção Mineral, a aumentar seu pessoal técnico e administrativo, de acordo com as necessidades do Serviço e a abrir os créditos necessários à execução
deste código.
Art. 205. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1934; 113º da Independência e 46º da República.
GETÚLIO VARGAS
Este texto não substitui o publicado na Coleção de Leis do Brasil de 1934, Volume 4, página 679
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Regulamenta os serviços de energia elétrica.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da
Constituição, e:
– CONSIDERANDO que o Decreto número 24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de
Águas) em seu art.178, previu a regulamentação dos serviços de energia elétrica pela
Divisão de Águas;
– CONSIDERANDO que várias leis posteriores, que alteram e complementaram o Código
de Águas, deixaram à regulamentação os detalhes de execução de vários de seus dispositivos;
– CONSIDERANDO que o Decreto número 1.699, de 24 de outubro de 1939 inclui entre
as atribuições do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (art. 2º, inciso VI), a de
elaborar e submeter ao Presidente da República e regulamentação do Código de Águas
e das demais leis que regem ou venham a reger a utilização dos recursos hidráulicos e da
energia elétrica”;
– CONSIDERANDO que, no desempenho destas atribuições o referido Conselho pela Exposição de Motivos número 411, de 1951, submeteu à Presidência da República o projeto
de regulamento dos serviços de energia elétrica que foi publicado, para receber sugestões, no Diário Oficial de 23 de novembro de 1951;
– CONSIDERANDO que o Conselho, depois de rever e atualizar o referido projeto de regulamento, propõe novamente a sua decretação, pela Exposição de Motivos nº 133, de 29
de janeiro de 1957;
– CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a legislação vigente sôbre energia
elétrica, fixando normas precisas que facilitem a ação fiscalizadora da administração,
decreta o seguinte:
REGULAMENTO DO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Art 1º

Os servidores de energia elétrica são executados e explorados de acôrdo com o Código de Águas, a
legislação posterior, e o presente Regulamento.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art 2º
Art 3º
Art 4º

Art 5º

São serviços de energia elétrica os de produção, transmissão, transformação e distribuição de energia
elétrica, quer sejam exercidos em conjunto, quer ca da um dêles separadamente.
O serviço de produção de energia elétrica consiste na transformação em energia elétrica de qualquer
outra forma de energia, seja qual fôr a sua origem.
O serviço de transmissão de energia elétrica consiste no transporte desta energia do sistema produtor às subestações distribuidoras, ou na interligação de dois ou mais sistemas geradores.
§ 1º A transmissão de energia compreende também o transporte pelas linhas de subtransmissão
ou de transmissão secundária que existirem entre as subestações de distribuição.
§ 2º O serviço de transmissão pode ainda compreender o fornecimento de energia a consumidores
em alta tensão, mediante suprimentos diretos das linhas de transmissão e subtransmissão.
O serviço de distribuição de energia elétrica consiste no fornecimento de energia a consumidores em
média e baixa tensão.
§ 1º Êste serviço poderá ser realizado:
a)
diretamente, a partir dos sistemas geradores ou das subestações de distribuição primária, por circuitos de distribuição primária, a consumidores em tensão média;
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Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957

b)

Art 6º

através de transformadores, por circuitos de distribuição secundária, a consumidores em
baixa tensão.
§ 2º Os circuitos de iluminação e os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora,
pertencentes a concessionários de serviços de energia elétrica, serão considerados parte integrante de seus sistemas de distribuição.
Os serviços de transformação e de conversão de corrente elétrica, bem como o de correção do fator
de potência e o de secionamento de circuitos por meio de subestações, sendo acessórios da produção, da transmissão ou da distribuição, serão tidos, quando existentes, como parte do serviço a que
corresponderem.
TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anexo I - Decreto nº 41.019

Art 7º

A Administração dos serviços de energia elétrica compete:
a)
ao Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (C.N.A.E.E.);
b)
à Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura;
c)
aos Estados, ou seus órgãos, no caso e nas condições de transferência de atribuições pela
União.
CAPÍTULO I
DO CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Art 8º
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Ao C.N.A.E.E. compete:
IEstudar:
a)
as questões, relativas à utilização dos recursos hidráulicos do país, no sentido de seu melhor aproveitamento para produção de energia elétrica;
b)
os assuntos pertinentes à produção, exploração e utilização da energia elétrica;
c)
os tributos federais, estaduais e municipais que incidem direta ou indiretamente sôbre a
indústria da energia elétrica.
II Opinar, por ordem do Presidente da República sôbre:
a)
a criação de qualquer tributo federal que incida direta ou indiretamente sôbre a geração,
a transmissão, a distribuição ou o fornecimento de energia elétrica;
b)
qualquer assunto relativo às águas e à energia elétrica;
c)
qualquer compromisso internacional a ser assumido pelo Govêrno e que interesse à
indústria da energia elétrica.
III - Propor ao Govêrno Federal e aos Estados providências par ao desenvolvimento da produção e
do uso da energia elétrica, e para a realização das conclusões a que houver chegado nos seus
estudos.
IV - Manter estatísticas:
a)
da produção e utilização da energia elétrica no país;
b)
do material destinado a gerar, transmitir, transformar e distribuir energia elétrica.
V - Resolver:
a)
sôbre a interligação de usinas e sistemas elétricos;
b)
em grau de recurso, os dissídios entre a administração pública e os concessionários ou
contratantes de serviços de eletricidade , e entre êstes e os consumidores.
VI - Elaborar e submeter ao Presidente da República a regulamentação do Código de Águas (Decreto número 24.643, de 10 de julho de 1934) e das demais leis que regem ou venham a reger
a utilização dos recursos hidráulicos e da energia elétrica.
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Art 9º

Art 10.

Art 11.

Decidir de recursos quanto ao valor ou à legalidade dos impostos e taxas federais que incidem
direta ou indiretamente sôbre os aproveitamentos de energia hidráulica e termoelétrica, sua
indústria e seu comércio.
VIII - Dar parecer sôbre os processos que digam respeito à outorga, encampação, reversão, transferência ou declaração de caducidade de concessões e contratos relativos a serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, e sôbre quaisquer outros assuntos cuja
solução deva ser adotada por decreto; e indicar substitutivos as soluções propostas.
IX - Executar a fiscalizar o serviço de distribuição e aplicação do Fundo Federal de Eletrificação e do
Impôsto Único sôbre Energia Elétrica.
A coordenação do aproveitamento racional dos recursos hidráulicos incumbe ao C.N.A.E.E., ao qual
serão presentes os estudos, projetos e planos referentes a qualquer aproveitamento de tal natureza,
suas modificações e ampliações, quer elaboradas por órgãos federais, estaduais ou municipais, quer
por particulares; cabendo-lhe outrossim, apreciar todos os processos relativos à produção, exploração e utilização da energia elétrica em tôdas as regiões do país.
§ 1º Quando os estudos provierem da iniciativa de particula res que pretendam concessão ou
autorização, à instrução técnica e administrativa da Divisão de Águas ou Serviços estaduais seguir-se-á parecer do C.N.A.E.E., que poderá determinar estudos ou instruções complementares,
encaminhando todo o processado ao Ministro da Agricultura, para os ulteriores fins de direito.
§ 2º O C.N.A.E.E. organizará planos de aproveitamento das fontes de energia no território nacional, que serão submetidos à aprovação do Presidente da República. Aprovados êsses planos,
providenciará o Conselho a execução, por êle orientada, dos projetos resultantes, através dos
órgãos próprios, determinando as fontes de energia a utilizar, suas zonas de fornecimento e as
interconexões, coordenações e integrações conseqüentes.
A fim de melhor aproveitar e de aumentar as disponibilidades de energia elétrica no país, caberá ao
C.N.A.E.E. determinar ou propor medidas pertinentes:
IÀ utilização mais racional e econômica das instalações, tendo em vista particularmente:
a)
o melhor aproveitamento da energia produzida, mediante mudanças de horários de
consumidores, o por seu agrupamento em condições mais favoráveis, bem como o fornecimento a novos consumidores cujas necessidades sejam complementares das dos
existentes, e quaisquer outras providências análogas;
b)
a redução de consumo seja pela eliminação das utilizações prescindíveis, seja pela adoção de hora especial nas regiões e nas épocas do ano em que se fizer conveniente.
II Ao acréscimo de capacidade ou ao mais eficiente aparelhamento das mencionadas instalações,
pela execução das modificações o ampliações destinadas à produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
III - Ao estabelecimento de novas instalações, pela execução das modificações ou ampliações
destinadas à produção, transmissão, transformação e distribuição, para evitar deficiências nas
zonas de operação atribuídas às emprêsas.
§ 1º Serão determinadas por meio de resolução do C.N.A.E.E. as medidas constantes do inciso I e
suas alíneas, quando envolverem apenas pessoas ou emprêsas que exploram a indústria da
energia elétrica.
§ 2º As demais medidas de que trata o presente artigo serão objeto de decreto, cujo projeto caberá
ao C.N.A.E.E.
Quando não fôr possível, em certas zonas, atender a tôdas as necessidades do consumo de energia
elétrica, o fornecimento será racionado segundo a importância das correspondentes finalidades, adotando-se em cada caso concreto, uma seriação preferencial estabelecida pelo C.N.A.E.E.
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VII -

CAPÍTULO II
DA DIVISÃO DE ÁGUAS
Art 12.

Anexo I - Decreto nº 41.019

Art 13.

Art 14.

À Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura
compete:
a)
examinar e instruir técnica e administrativamente os pedidos de concessão ou autorização
para a utilização da energia hidráulica e para a produção transmissão, transformação e distribuição da energia elétrica;
b)
fiscalizar a produção, transmissão, a transformação e a distribuição de energia elétrica;
c)
exercer a fiscalização econômica-financeira das emprêsas que exploram a indústria de energia
elétrica;
d)
executar, em todo o território nacional, o Código de Águas e sua legislação complementar.
Para a realização dos seus fins a Divisão de Águas:
a)
exercerá a fiscalização da contabilidade das emprêsas;
b)
tomará contas das emprêsas;
c)
poderá, por seus funcionários devidamente autorizados, entrar nas usinas, subestações e estabelecimentos das emprêsas, examinar as peças de contabilidade e todo documento administrativo ou comercial.
São deveres da emprêsa de energia elétrica, quanto à fiscalização a que estão sujeitas:
a)
remeter até 28 de fevereiro de cada ano, conforme normas organizadas pelo C.N.A.E.E., os
dados estatísticos correspondentes ao ano anterior e relativos à produção e ao consumo de
energia elétrica;
b)
fornecer ao C.N.A.E.E. e à Divisão de Águas, dentro dos prazos que lhe forem assinados, quaisquer dados ou informações requisitadas por aquêles órgãos;
c)
atender às instruções da Divisão de Águas no exercício de sua fiscalização técnica, contábil e
econômico-financeira.
Parágrafo único. Os concessionários são obrigados a manter, nas áreas por êles servidas, encarregados de serviço, técnicos e administrativos, com autorização de prestarem informações aos fiscais.
SEÇÃO I
DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

Art 15.

Art 16.

Art 17.

Art 18.
Art 19.
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A fiscalização técnica dos serviços de energia elétrica exercida pela Divisão de Águas, abrange:
Ia execução dos projetos de obras e instalações;
II a exploração dos serviços;
III - a utilização da energia.
A fiscalização da execução dos projetos de obras e instalações terá em vista:
Iverificar se as obras foram executadas de acôrdo com os projetos aprovados;
II permitir ou determinar modificações nos projetos, quando as circunstâncias o exigirem;
III - autorizar o início da exploração, uma vez satisfeito o disposto no Título IV, Capítulo I, dêste Regulamento.
A fiscalização da exploração dos serviços objetivará garantir:
Ia utilização apropriada das instalações;
II a observância dêste Regulamento, das instruções e das normas técnicas relativas à exploração
dos serviços e à operação e conservação dos bens e instalações;
III - a segurança e a salubridade públicas.
A fiscalização constante do inciso III do art. 15 objetivará garantir a observância dêste Regulamento,
das instruções e das normas técnicas referentes à utilização da energia elétrica.
A fiscalização técnica será efetuada mediante inspeções, visitas e vistorias em escritórios, obras e instalações dos serviços de energia elétrica, be m como nas instalações de utilização.
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Art 21.
Art 22.
Art 23.
Art 24.

Art 25.

Os fiscais, devidamente autorizados e credenciados, terão livre acesso aos escritórios, obras e instalações, devendo o concessionário ou consumidor facilitar o bom desempenho das suas funções.
Parágrafo único. Encontrando os fiscais no exercício de suas funções, qualquer oposição, obstáculo ou
cerceamento por parte dos concessionários ou permissionários, ficarão êstes passíveis de penalidades previstas no Título V dêste Regulamento.
Nas instalações em funcionamento regular, as inspeções serão realizadas periòdicamente, com intervalo não excedente a um ano.
Em caso de denúncia ou de solicitação das partes, poderão ser efetuadas vistorias ou inspeções extraordinárias.
Os fiscais deverão apresentar, mensalmente, relatórios das inspeções e das vistorias realizadas.
A fiscalização poderá determinar reparações, melhoramentos, substituições e modificações de caráter urgente, bem como a execução de medidas de emergência ou providências necessárias à normalização do servo, fixando prazo para a realização dos mesmos.
À fiscalização caberá a organização de instruções sôbre ligações aos consumidores, correção de irregularidades nos fornecimentos, e outras relativas à execução dos serviços, bem como colaborador
nas relações entre consumidores e concessionários. Parágrafo único. Competirá, ainda, à Fiscalização,
constatar as infrações cometidas pelos consumidores, autorizando ao concessionário, quando fôr o
caso, a aplicação das penalidades previstas nos contratos de concessão ou nos regulamentos em
vigor.
SEÇÃO II
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL

Art 26.

Art 27.

Art 28.
Art 29.

A contabilidade das emprêsas obedecerá as normas em vigor sôbre Classificação de Contas para emprêsas de energia elétrica, mandadas observar pelo Decreto número 28.545, de 24 de agôsto de 1950,
competindo à Divisão de Águas a execução da fiscalização contábil de que trata êste Regulamento.
§ 1º Na conta 11.9 - Outras Reservas, serão discriminadas as contas 11.91 - Conta de Resultados a
Compensar, e 11.92 - Reserva para Amortização, além de outras, que houver. Se a Conta de Resultados a Compensar fôr devedora constará do balanço no ativo realizável.
§ 2º Do ativo disponível vinculado constarão as contas 42.5 - Fundo de Compensação de Resultados - e 42.6 - Fundo de Amortização.
As emprêsas deverão manter regularmente escriturados, em moeda nacional, os seus livros de contabilidade, e organizados os seus registros e arquivos, de maneira a possibilitar a inspeção permanente
da Fiscalização e a tomada de contas.
Parágrafo único. As emprêsas com serviços em mais de um Estado ou Município deverão manter discriminação da receita em cada um dos respectivos territórios.
A fiscalização contábil e permanente e a tomada de contas anual.
As emprêsas apresentarão até 30 de abril de cada ano o seu relatório com os seguintes elementos
relativos ao exercício anterior;
(*) Incluída a alínea “p” no art. 29, pelo DEC 68.419 de 25.03.1971, D.O de 26.03.1971, seção 1, p. 2.387.
a)
balanço anual analítico;
b)
conta de lucros e perdas;
c)
demonstração analítica do ativo imobilizado a 31 de dezembro; (Quadro I)
d)
demonstração analítica do investimento remunerável a 31 de dezembro; (Quadro II)
e)
demonstração das quotas de rever são ou amortização e de depreciação; (Quadro III)
f)
demonstração da conta Reserva para Reversão ou para Amortização; (Quadro IV)
g)
demonstração da receita de exploração; (Quadro V)
h)
demonstração da despesa de exploração; (Quadro VI)
i)
demonstração dos empréstimos em moeda estrangeira; (Quadro VII)
j)
demonstração do lançamento à Conta Resultados a Compensar; (Quadro VIII)
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Art 20.
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k)

Art 30.

Art 31.
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o extrato das contas bancárias de depósito dos Fundos de Reversão, Amortização e de Compensação de Resultados;
l)
a relação dos acionistas, especificando o capital integralizado e o a realizar;
m) a relação de obras executadas durante o ano, com sua descrição e custo;
n)
a prova dos recolhimentos relativos aos Fundos de Reversão e de Compensação de Resultados;
o)
a relação nominal dos seus diretores gerentes e as respectivas funções.
§ 1º Os elementos de que trata êste artigo obedecerão aos modelos anexos ao presente Regulamento, podendo a Fiscalização alterá-los ou determinar outros.
§ 2º A Fiscalização examinará a doc umentação apresentada para o fim de:
a)
aprovar os lançamentos nas contas de bens e instalações que compõem o investimento;
b)
autorizar as alterações correspondentes no inventário da propriedade em função do
serviço;
c)
determinar o montante do investimento reconhecido a 31 de dezembro do exercício
findo, pelo seu custo histórico;
d)
fiscalizar as despesas de exploração do serviço;
e)
verificar o exato lançamento das importâncias a serem registradas nas Reservas para
Depreciação e para Reversão ou Amortização e na Conta de Resultados a Compensar;
f)
exercer a fiscalização financeira da emprêsa (art. 36).
§ 3º A Fiscalização, terminada a tomada de contas, dentro de um ano do recebimento dos documentos a que se refere êste artigo, comunicará ao concessionário os lançamentos impugnados
e os valores aprovados das contas referentes aos bens e instalações que compõem o investimento.
§ 4º Dentro de 60 (sessenta) dias do recebimento da comunicação, a emprêsa deverá fazer a segregação dos lançamentos impugnados dentro da respectiva conta, o registro das diferenças
encontradas nas Reservas para Depreciação, Reversão e Amortização, e na Conta de Resultados
a Compensar, e os recolhimentos de diferenças aos Fundos de Reversão e de Compensação de
Resultados.
§ 5º Dentro do prazo referido no parágrafo anterior, a emprêsa poderá recorrer da decisão da Fiscalização para o C.N.A.E.E., desde que prove ter efetuado as segregações, registros e recolhimentos referidos no parágrafo anterior.
Serão examinados sepa radamente pela Fiscalização:
a)
todos os contratos ou acôrdos entre as emprêsas de energia elétrica e seus associados, sôbre
direção, gerência, engenharia, contabilidade, consulta, compra, suprimentos, construções, empréstimos, venda de ações, mercadorias, ou finalidades semelhantes;
b)
todos os contratos ou acordos relativos à aquisição de emprêsas de energia elétrica por qualquer outra emprêsa.
§ 1º A aprovação ao contratos e às despesas dêles resultantes, não poderá ser dada na ausência de
prova satisfatória do custo do serviço para o seu locador.
§ 2º Na ausência da prova satisfatória a que se refere o parágrafo anterior, a despesa proveniente do
contrato não será levada em conta na revisão de tarifas.
§ 3º O ônus da prova incumbe à emprêsa de energia elétrica.
Para os efeitos do artigo anterior, consideram-se associados da emprêsa de energia elétrica.
a)
tôdas as pessoas naturais e jurídicas que nela possuam, direta ou indiretamente, ações com
direito a voto;
b)
as pessoas que, conjuntamente com a emprêsa de energia elétrica, façam parte, direta ou indiretamente, de um mesma emprêsa de contrôle;
c)
as pessoas jurídicas que tenham diretores comuns à emprêsa de energia elétrica;
d)
as pessoas naturais ou jurídicas que usualmente contratarem com a emprêsa de energia elétrica serviços de administração, engenharia, contabilidade, consulta, compras e semelhantes.
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Art 33.

Art 34.
Art 35.

A Reserva para Depreciação destina-se a compensar as perdas de valor por desgastes, desastres, insuficiência ou obsoletismo dos materiais, instalações, equipamentos, estruturas e edifícios que constituem o investimento.
§ 1º A quota anual de depreciação (art. 168) será creditada à conta Reserva para Depreciação, por
ocasião do encerramento do balanço.
§ 2º As deduções de bens e instalações em serviço pela retirada de partes essenciais dos mesmos
serão feitas por conta da Reserva para Depreciação, que será debitada pelas despesas do serviço de retirada, menos o valor salvado.
§ 3º A substituição ou reposição de partes essenciais dos bens e instalações do serviço será feita
por conta da Reserva para Depreciação, que será debitada pelo custo da reposição, e creditada
pelo valor do salvado.
A Reserva para Reversão tem por fim prover recursos para indenizar o concessionário pela reversão
dos bens e instalações do serviço, ao fim da concessão.
§ 1º A quota anual de reversão (art. 170) será creditada a conta Reserva para Reversão (11.1) por
ocasião do encerramento do balanço, e a importância correspondente ao total das quotas de
reversão, durante os três anos de vigência da tarifa, será depositada em conta especial vinculada na agência do Banco do Brasil S.A. ou no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico,
na sede da emprêsa. Êstes depósitos serão contabilizados pela emprêsa a débito da conta Fundo de Reserva (42.1) e só poderão ser movimentados para aplicação na sua finalidade ou em
obras e instalações destinadas à expansão dos serviços a cargo da emprêsa, ou na amortização
de empréstimo tomado para o mesmo fim, sempre mediante prévia aprovação da Fiscalização.
Os juros bancários dêstes depósitos serão creditados à Reserva para Reversão.
§ 2º Ao aprovar a tarifa, a Fiscalização determinará a importância a ser depositada, na forma do parágrafo anterior em cada um dos anos, de sua vigência, tendo em vista a previsão da evolução
da receita em função de estimativa de venda de energia que surgiu de base ao cálculo da tarifa,
de forma a que, no triênio, esteja integralmente acumulada a quota de reversão prevista para o
perío do.
§ 3º Ao autorizar a aplicação do Fundo de Reversão na expansão dos serviços, a Fiscalização fixará o
limite dentro do qual o concessionário poderá sacar o depósito referido no §1º, tendo em vista
o orçamento do projeto aprovado, a parte do mesmo cujo financiamento será feito pelo Fundo
de Reversão, ou os encargos dos empréstimos tomados para a sua realização.
§ 4º Na Reversão para Amortização (11.92) serão registradas as amortizações do investimento (artigo 169). As importâncias correspondentes ao saldo da Reserva para Amortização que o concessionário mantiver em depósito especial (42.6 - Fundo de Amortização) na Agência do Banco
do Brasil S.A. ou no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, na sede da emprêsa, não
serão computados na determinação do investimento remunerável (artigo 158, inciso II). Os juros dêstes depósitos serão creditados à Reserva para Amortização.
Os recursos correspondente à Reserva para Depreciação e dos Fundos de Reversão e de Compensação de Resultados, são vinculados ao serviço para os fins a que se destinam.
Os recursos do Fundo de Reversão, aplicados na expansão dos bens e instalações, serão segregados
na respectiva Reserva, e esta será, creditada anualmente pelos juros de 6% ao ano, sôbre as importâncias aplicadas, por conta de remuneração do investimento. A importância dos juros creditados às
Reservas para Reversão será anualmente depositada no respectivo Fundo.
SEÇÃO III
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Art 36.

A Fiscalização verificará a emissão de títulos de dívida pelas emprêsas de energia elétrica.
§ 1º Só é permitida a emissão de títulos, qualquer que seja a sua espécie, para:
a)
a aquisição de propriedade;
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Art 32.

b)

a construção, complemento, extensão ou melhoramento das instalações, sistemas de
distribuição ou outras utilidades com essas condizentes;
c)
a aquisição de equipamentos destinado a melhorar a operação e a conservação dos
bens e das instalações do serviço;
d)
a novação, reforma ou garantia de obrigações;
e)
o reembôlso de dinheiro da renda efetivamente aplicada para os fins acima indicados.
§ 2º A emprêsa é obrigada a registrar na Divisão de Águas as operações no parágrafo anterior.
§ 3º Independe de registro a emissão de títulos cambiais referentes ao movimento comercial da
emprêsa.
CAPÍTULO III
DA TRANSFERÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES PARA OS ESTADOS
Art 37.
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Art 38.

Art 39.

Art 40.

Art 41.
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A União poderá transferir aos Estados as atribuições para conceder, autorizar ou fiscalizar os serviços
de energia elétrica, na forma prevista neste Capítulo.
A transferência terá lugar quando o Estado interessado possuir um serviço técnico-administrativo
a que estejam afetos os assuntos concernentes ao estudo e avaliação do potencial hidráulico, seu
aproveitamento industrial, inclusive transformação em energia elétrica e sua exploração, capaz de
desempenhar os seguintes serviços:
a)
estudos de regimes de cursos d’água, avaliação do potencial hidráulico, projetos e estudos
técnicos;
b)
concessões, autorizações, tarifas e estudos econômicos;
c)
fiscalização técnica e contábil e demais serviços necessários ao desempenho das atribuições
transferidas.
§ 1º Os serviços de que trata êste artigo serão confiados a profissionais especializados.
§ 2º O Estado deverá prover o serviço dos recursos financeiros indispensáveis ao seu funciona mento.
Organizado e provido o serviço, o Govêrno do Estado deverá requerer ao Govêrno Federal a transferência, fornecendo os seguintes elementos:
a)
organograma dos serviços;
b)
relação numérica dos cargos e funções do pessoal;
c)
aparelhamento técnico;
d)
dotações orçamentárias.
Ouvida a Divisão de Águas o C. N. A. E. E. opinará sôbre o pedido de transferência que no caso de provimento, será efetivada por decreto do Presidente da República.
Parágrafo único. Se o C. N. A. E. E. considerar que o pedido não está em condições de ser atendido,
precisará os motivos e fornecerá instruções para a sua regularização.
Os Estados exercerão, dentro dos respectivos territórios, as atribuições que lhes forem conferidas, de
acôrdo com as disposições do Código de Águas, e com relação a tôdas as fontes de energia hidráulica
e sua utilização, excetuadas as seguintes:
a)
as existentes em cursos do domínio da União;
b)
as de potência superior a 10.000 (dez mil) quilowatts;
c)
as que, por sua situação geográfica, possam interessar a mais de um Estado, a juízo do Govêrno
Federal;
d)
aqueles cujo racional aproveitamento exigir trabalhos de regularização ou acumulação, interessando a mais de um Estado.
§ 1º As autorizações e concessões feitas pelos Estados devem ser comunicadas ao Govêrno Federal,
por ocasião da publicação dos respectivos atos e só serão válidos os respectivos títulos, depois
de transcritos nos registros a cargo da Divisão de Águas.
§ 2º As autorizações e concessões estaduais feitas com inobservância dos dispositivos legais são
nulas de pleno direito, não sendo registrados os respectivos títulos.
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Art 42.

Art 43.

Os serviços estaduais aos quais forem transferidas as atribuições ficarão sujeitos à fiscalização do
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica.
Parágrafo único. Das decisões dos serviços estaduais caberá recurso ao C. N. A. E. E., na forma do artigo
8º, inciso V, alínea b .
Os Estados perderão o direito de exercer as atribuições que lhes tenham sido transferidas quando, a
juízo do Govêrno Federal, e ouvido o C. N. A. E. E., deixarem de manter devidamente organizados os
serviços referidos no artigo 38.
TÍTULO II
DOS BENS E INSTALAÇÕES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
A propriedade da emprêsa de energia elétrica em função do serviço de eletricidade compreende
todos os bens e instalações que, direta ou indiretamente, concorram, exclusiva e permanentemente,
para a produção, transmissão, transformação ou distribuição da energia elétrica.
Parágrafo único. A propriedade abrange a própria fonte de energia hidráulica, quando pertencente
ao utente, no caso de águas comuns ou particulares.
CAPÍTULO I
DAS NORMAS TÉCNICAS RELATIVAS ÀS INSTALAÇÕES

Art 45.

Art 46.

Art 47.

Para a construção das instalações de produção, transmissão, transformação e distribuição de energia
elétrica serão adotadas, enquanto não forem instituídas normas nacionais, as normas técnicas e de
segurança estrangeiras, recomendadas pelo C. N. A. E. E.
§ 1º As instalações elétricas deverão ser providas de aparelhagem de proteção e de medição compatíveis com a potência concedida ou autorizada que as citadas normas recomendarem.
§ 2º As usinas geradoras, quaisquer que sejam as suas potências, deverão ser providas de medidores da energia elétrica gerada.
Nos serviços de energia elétrica será adotada a corrente alternativa, trifásica, sendo admitida, enquanto não fôr unificada a freqüência no país, as freqüências de 50 e 60 ciclos por segundo, de acôrdo
com a zona em que estiverem instaladas.
Parágrafo único. A delimitação das zonas de freqüência ficará a critério do C. N. A. E. E.
Deverão ser adotadas preferencialmente, nas novas instalações de serviço de energia elétrica, as seguintes tensões nominais:
(*) Incluídos os parágs. 1º, 2º, 3º e 4º no art. 47, substituindo os incisos IV e V e o Parágrafo único, pelo
DEC 73.080 de 05.11.1973, D.O de 06.11.1973, seção 1, p. 11.265.
(*) Incluídos os parágs. 5º e 6º no art. 47, pelo DEC 97.280 de 16.12.1988, D.O de 19.12.1988, seção 1,
p. 24.686.
INa transmissão e na subtransmissão:
330.000, 220.000, 132.000,
88.000, 66.000, 44.000,
33.000, 25.000, 22.000,
13.000 e 11.000 volts.
II Na distribuição primária:
13.200, 11.000, 6.600,
4.000 e 2.300 volts.
III - Na distribuição secundária:
Trifásica a 220, 380 e 440 volts, monofásica a 110, 127 e 220 volts.
IV - Na utilização de energia para tração elétrica urbana:
600 volts, corrente contínua.
V - Na utilização da energia para tração elétrica suburbana ou de grandes linhas:
3.000 volts, corrente contínua.
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Art 44.

Art 48.
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Art 49.

Art 50.

Art 51.

Art 52.

Art 53.

Parágrafo único. As tensões nominais na distribuição secundária referem-se aos pontos de entrega da
energia; nos demais casos referem-se à extremidade de alimentação da linha.
As instalações de produção de energia elétrica, deverão dispor, sempre que possível, de capacidade
de reserva, de acôrdo com as seguintes normas:
a)
As reservas exigidas para um sistema gerador são as seguintes:
I40% para os sistemas com uma unidade ativa (art. 53);
II 20% para os sistemas com duas unidades ativas;
III - 15% para os sistemas com três unidades ativas;
IV - 10% para os sistemas com quatro ou mais unidades ativas.
b)
Nos sistemas em que a produção termoelétrica a vapor seja ponderável, a Fiscalização, ao
aprovar o projeto, poderá exigir sempre que tecnicamente cabível, a instalação de caldeira de
reserva para garantir a reserva de capacidade do sistema.
c)
Ao C. N. A. E. E. competirá determinar, em casos particulares de interligação, quais as capacidades de reserva inerentes a cada um dos sistemas.
Sem prejuízo das reservas a que se refere o artigo anterior, deverá o concessionário prover instalações
de produção com uma disponibilidade para atender ao crescimento de carga no sistema em um período mínimo de 3 (três) anos, não podendo o respectivo fator de reserva global ser inferior a 1,10, em
nenhum caso.
Uma vez atingido o mínimo permitido para a disponibilidade de suas instalações de produção, o
concessionário deverá, dentro de seis meses, requerer a concessão para aumento de sua potência
contratual, instruindo o requerimento com os projetos das ampliações necessárias, bem como iniciar
e concluir as obras nos prazos que lhe forem fixados, salvo motivo de fôrça maior.
Por indicação da Fiscalização ao C. N. A. E. E., nos têrmos do artigo 77 e seus parágrafos, poderá ser
restringida a zona de concessão, se o concessionário não tiver capacidade para promover as ampliações e melhoramentos nas suas instalações para exploração do serviço em condições adequadas às
necessidades da zona.
Entende-se por fator de reserva global de um sistema gerador a relação entre a potência total, nominal, expressa em kW, disponível nos terminais dos geradores ativos e de reserva, instalado no sistema
e a demanda máxima característica verificada no mesmo sistema. Parágrafo único. Demanda máxima
característica é a demanda máxima diária verificada no sistema gerador do concessionário, expressa
em kWh/h que ocupa o décimo lugar, em ordem decrescente, das demandas máximas diárias correspondente a trinta dias consecutivos e não inferior a 85% da demanda máxima diária verificada neste
período.
São unidades geradoras ativas as destinadas a atender à demanda máxima característica do sistema
elétrico do concessionário. Unidades geradoras de reserva são as unidades excedentes às unidades
ativas e destinadas a substituir estas últimas quando retiradas de serviço para limpeza, conservação
ou reparo. Parágrafo único. Entende-se por unidade geradora o motor primário, o gerador e todo o
respectivo equipamento auxiliar.
CAPÍTULO II
DO INVENTÁRIO DA PROPRIEDADE DAS EMPRÊSAS DE ELETRICIDADE

Art 54.
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As pessoas naturais ou jurídicas, concessionárias de serviços de energia elétrica, são obrigadas a organizar e manter atualizado o inventário de sua propriedade em função do serviço (art. 44), desde que:
a)
exploram, para quaisquer fins, quedas d’agua de potência superior a cento e cinqüenta quilowatts;
b)
explorem quedas d’agua de qualquer potência para produção de energia elétrica destina da a
serviços públicos, de utilidade pública ou ao comércio de energia;
c)
explorem a energia termoelétrica para serviços públicos, de utilidade pública ou para o comércio de energia;
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Art 55.

Art 56.

Art 57.

embora não produzindo energia, explorem, no comércio ou em serviços e de utilidade pública,
energia elétrica adquirida de outras emprêsas.
O inventário deverá ter sua interpretação facilitada por um esquema das instalações existentes, e descreverá a propriedade da forma mais detalhada e discriminada possível, grupada sob títulos correspondentes aos nomes das contas sob as quais figurar na contabilidade do concessionário, e indicará
o custo histórico de cada uma de suas partes (art. 61). Parágrafo único. A organização do inventário
obedecerá às instruções que forem expedidas pela Divisão de Águas.
O inventário inicial deverá ser apresentado à fiscalização quando as obras dos projetos aprovados
terminarem e forem verificadas para fim de aprovação e determinação do investimento respectivo
(art. 121). Parágrafo único. A Fiscalização verificará a existência, nos lugares indicados pelo inventário, das diversas partes competentes da propriedade, cujas características e demais indicações serão
comparadas com as registradas pelo inventário.
As mutações sofridas pela propriedade após a aprovação do inventário inicial serão anotadas em separado, também de forma discriminada, até que a Fiscalização aprove a retificação do inventário ou
sua atualização (art. 29, § 2º).
CAPÍTULO III
DO INVESTIMENTO

Art 58.
Art 59.

Art 60.

Art 61.

Investimento das emprêsas de eletricidade é a importância efetiva e permanentemente empregada
na propriedade do concessionário em função da sua indústria (art. 44).
O montante do investimento será determinado com base no custo histórico da propriedade em função de indústria, e será expresso em moeda nacional.
Parágrafo único. Entende-se por custo histórico a importância real e comprovadamente gasta pelo
concessionário e registrada na sua contabilidade.
No inventário a que se referem os artigos 54 e seguintes, a propriedade apresentada sob cada título
deverá figurar pelo seu custo histórico, separado e o mais possível discriminado pelas diversas partes
em que aquela propriedade se dividir, de acôrdo com o custo de cada parte. A discriminação obedecerá à mesma distribuição de contas adotada na contabilidade da emprêsa e deve ser disposta
de tal modo que permita a fácil comparação entre o inventário e os registros contábeis do custo da
propriedade.
O custo histórico da propriedade inventariada será verificado pela Fiscalização, mediante exame da
contabilidade da emprêsa e dos comprovantes dos débitos que formarem aquêle custo.
§ 1º As despesas em moeda estrangeira serão contabilizadas à taxa legalmente negociada, à data
da aplicação, ou à taxa média mensal, se aquela não fôr conhecida; salvo em se tratando de
despesas realizadas com o produto do empréstimo em moeda estrangeira, quando a taxa será
aquela da data do contrato.
§ 2º O custo histórico da parte ou do todo, conforme o caso, será determinado por perícia, quando
aquêles exames e verificações não produzirem, no todo ou em parte, resultados satisfatórios,
em virtude de:
a)
falta de método e clareza dos assentamentos;
b)
omissões verificações nos livros;
c)
excessos encontrados dos mesmos;
d)
insuficiência dos comprovantes ou discordância entre êstes e os débitos respectivos;
e)
não conformidade do inventário com as propriedades encontradas, no que respeita à
qualidade e quantidade;
f)
existência de justas razões para recusar fé e validade às declarações, assentamentos, registros, ou comprovantes apresentados.
§ 3º A perícia baseará o custo da propriedade ou da parte que ofereça dúvidas, quanto ao seu montante, na média dos preços correntes na data da construção ou da instalação dos materiais e
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d)

Art 62.

aparelhos encontrados e, bem assim, da mão-de-obra provável, gasta em uma ou em outra, ou
nas duas, quando coexistirem.
§ 4º Para o fim acima, a emprêsa indicará a data citada que, em caso de dúvida, será determinada
por estimativa.
§ 5º As despesas da perícia correrão por conta da emprêsa que, pelo seu pagamento, não poderá
onerar o investimento.
§ 6º Não se conformando com a decisão da Divisão de Águas, a emprêsa poderá dela recorrer para
o C. N. A. E. E. dentro de 60 dias do seu conhecimento.
O investimento reconhecido servirá de base ao cálculo da indenização, no caso de reversão ou encampação, e à determinação das tarifas pelas quais os concessionários cobrarão os serviços que prestarem, quando se tratar de energia destinada a venda.
§ 1º O montante do investimento inicial será determinado por ocasião da aprovação das obras e
instalações (art. 121) e do inventário (art. 56).
§ 2º As alterações posteriores serão determinadas nas tomadas de contas (art. 29).
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CAPÍTULO IV
DA VINCULAÇÃO DOS BENS AO SERVIÇO
Art 63.

Art 64.

Os bens e instalações utilizados na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, constantes do inventário referido nos artigos 54 e seguintes, e ainda que operados por emprêsas preexistentes ao Código de Águas, são vinculados a êsse serviços, não podendo ser desmembrados, vendidos
ou cedidos sem prévia e expressa autorização do Presidente da República, mediante decreto referendado pelo Ministro da Agricultura, após parecer do C. N. A. E. E.
Para a retirada definitiva de tôda ou de partes essenciais das instalações de um serviço de energia
elétrica concedido, é necessária a prévia autorização da Fiscalização.
Parágrafo único. Dependerá apenas de comunicação à Fiscalização a retirada do serviço ou a modificação das instalações de caráter provisório ou de emergência.
TÍTULO III
DAS CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Art 65.

Art 66.
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Depende de concessão federal a exploração dos serviços:
a)
de produção de energia elétrica pelo aproveitamento de quedas d’água e outras fontes de
energia hidráulica quando a potência aproveitada fôr superior a 150 kW, seja qual fôr a destinação da energia;
b)
de produção de energia elétrica que se destine a serviços de utilidade pública Federais, Estaduais ou Municipais, ou ao comércio de energia, seja qual fôr a potência;
c)
de transmissão e distribuição de energia elétrica, desde que tenham por objetivo o comércio
de energia.
Depende de autorização federal a execução dos serviços:
a)
de produção de energia elétrica pelo aproveitamento de quedas d’água ou outras fontes de
energia hidráulica de potência superior a 50 kW e inferior a 150 kW e que se destinem ao uso
exclusivo do respectivo permissionário;
b)
de produção termoelétrica:
Ide potência superior a 500 kW, seja qual fôr a sua aplicação;
II de qualquer potência, desde que tenham por objetivo o comércio de energia ou o fornecimento a serviços de utilidade pública Federais, Estaduais ou Municipais.
c)
de transmissão ou distribuição de energia elétrica, quando se destinem ao uso exclusivo do
permissionário.
§ 1º Nos casos da alínea b dêste artigo, entende-se por potência nominal dos geradores elétricos, a
correspondente ao fator de potência 0,8 na hipótese de geradores de corrente alternada.
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§ 2º São considerados de uso exclusivo dos respectivos permissionários a iluminação elétrica de
estradas, ruas e logradouros, e os consumos domésticos em vilas operarias de indústrias providas de serviços próprios de energia e construídas em terrenos pertencentes a essas mesmas
indústrias.
CAPÍTULO I
DA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
Art 67.

Salvo declaração expressa no respectivo contrato, em todos os casos de concessão de serviços de
energia elétrica serão obedecidas as normas constantes do presente Regulamento.

Art 68.

Art 69.

Art 70.

Os requerimentos de concessão deverão ser dirigidos pelos pretendentes ao Ministro da Agricultura,
por intermédio da Divisão de Águas, e serão instruídos com os seguintes documentos e dados:
Iquando o requerente fôr pessoa natural:
a)
prova de nacionalidade;
b)
prova de idoneidade moral, técnica e financeira;
II quando o requerente fôr pessoa jurídica:
a)
documentos de sua constituição e decreto de autorização para funcionar como emprêsa
de eletricidade;
b)
prova de idoneidade técnica e moral de seus administradores.
III - quanto à fonte de energia hidráulica, quando fôr o caso:
a)
nome do curso d’água, Distrito, Município e Estado em que se encontra localizado;
b)
estudos já realizados sôbre o curso d’água e o aproveitamento pretendido;
c)
modificações no regime do curso que advirão das obras.
IV - quanto ao aproveitamento, quando fôr o caso:
a)
a descrição do programa pretendido, e dos objetivos imediatos e futuros do requerente;
b)
a descarga máxima derivada e a potência a aproveitar;
c)
a descrição das obras e instalações a realizar;
d)
o orçamento da execução das obras e instalações, o investimento imediato e futuro a ser
realizado.
Parágrafo único. Os projetos preliminares deverão obedecer às condições técnicas exigidas pela Divisão de Águas, podendo ser alterados, no todo ou em parte, ampliados ou restringidos, tendo em vista
a segurança, o aproveitamento racional do curso d’água e o interêsse público.
Não sendo possível ao pretendente de uma concessão, por motivo justo, apresentar os projetos exigidos no artigo anterior, poderá ser-lhe outorgada uma autorização para estudos.
§ 1º A autorização para estudos confere direito às servidões necessárias para elaboração dos projetos.
§ 2º Os proprietários ou possuidores de terrenos marginais são obrigados a permitir aos autorizados a realização dos levantamentos topográficos e dos trabalhos hidrométricos necessários
à elaboração dos seus projet os, inclusive o de estabelecer acampamentos provisórios para o
pessoal técnico e os operários. Os autorizados respondem pelo dano que causarem.
Instruído técnico e administrativamente o processo, a Divisão de Águas o encaminhará ao C.N.A.E.E.,
para que êste dê o parecer.
§ 1º O C.N.A.E.E. poderá determinar estudos ou instruções complementares.
§ 2º Com o seu parecer, o C.N.A.E.E. encaminhará o processo ao Ministro da Agricultura.
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SEÇÃO I
DOS PEDIDOS DE CONCESSÃO

SEÇÃO II
DAS CONCORRÊNCIAS PARA CONCESSÃO
Art 71.

Anexo I - Decreto nº 41.019

Art 72.

Art 73.
Art 74.
Art 75.

O Govêrno Fe deral poderá realizar concorrências públicas para o estabelecimento e exploração de
serviços de energia elétrica, referentes a um sistema conjunto ou a uma de suas partes, nas zonas não
compreendias nas regiões de centralização, quando não houver requerente idôneo da concessão, e
nos casos:
Ide haver mercado sem suprimento de energia elétrica;
II de caducidade, reversão ou encampação da concessão, ou restrição de zona concedida;
A concorrência pública será feita por meio da publicação de edital no órgão oficial e noticiada nos
jornais da Capital do Estado e dos Municípios interessados.
Parágrafo único. O edital será organizado pela Fiscalização, e fixará um prazo mínimo de 90 dias para
recebimento das propostas. Do edital constarão:
Ino caso do inciso I do artigo anterior, os dados gerais sôbre os fins a que se destina a concessão,
a zona de concessão, e o mercado provável;
II no caso do inciso II, os dados de caráter técnico e econômico sôbre os serviços energia elétrica
relativos à concessão revertida, encampada, declarada caduca, ou restringida.
As propostas apresentadas pelos concorrentes deverão sempre vir acompanhadas dos documentos
enumerados pelo art. 158 do Código de Águas, além de outros que forem exigidos.
Só serão abertas as propostas dos concorrentes cuja idoneidade técnica, moral e financeira seja previamente verificada.
Do recebimento e abertura das propostas será lavrada ata que instruirá o processo da concorrência.
Parágrafo único. O julgamento da concorrência competirá à autoridade definida no edital.
SEÇÃO III
DO OBJETO E DO PRAZO DA CONCESSÃO

Art 76.

Art 77.
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A concessão poderá ser dada:
a)
para o aproveitamento limitado e imediato da energia hidráulica de um trecho de determinado curso d’água ou de todo um determinado curso d’água;
b)
para aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um determinado trecho de curso
d’água ou de todo um determinado curso d’água;
c)
para um conjunto de aproveitamento da energia hidráulica de trechos de diversos cursos
d’água, com referência a uma zona em que se pretenda estabelecer um sistema de usinas
interconectada e podendo o aproveitamento imediato ficar restrito a uma parte do plano em
causa;
d)
para distribuição de energia, com exclusividade, em zona determinada;
e)
para a transmissão de energia, somente às emprêsas que forem concessionárias de produção
ou distribuição.
§ 1º Não serão permitidos intermediários entre o concessionário de distribuição.
§ 2º Com referência à alínea c , se outro pretendente solicitar o aproveitamento imediato da parte
não utilizada, o detento da concessão, desde que não haja evidente prejuízo para o interêsse
público, terá preferência para iniciar as obras, durante o prazo que lhe fôr assinalado, que será
de um a dois anos.
§ 3º Desistindo o detentor dessa parte da concessão, será a mesma dada ao novo pretendente para
o aproveitamento com o plano próprio.
§ 4º Se êsse não iniciar as obras dentro do referido prazo, voltará ao concessionário anterior o privilégio integral conferido.
Zona concedida de um serviço de energia elétrica é a definida no contrato, no qual o respectivo concessionário se obriga a fornecer energia elétrica nas condições estabelecidas na legislação vigente e
neste Regulamento.
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Art 79.

Art 80.

SEÇÃO IV
DO DECRETO DE CONCESSÃO
Art 81.
Art 82.

Art 83.

Cada concessão será outorgada por um decreto do Presidente da República, referendado pelo Ministro da Agricultura.
Do decr eto de concessão constarão obrigatoriamente:
a)
o nome do concessionário;
b)
o objeto da concessão;
c)
se fôr o caso, a designação do desnível hidráulico a ser aproveitado, o rio ou os rios a que o
mesmo pertencer e os Distritos, Municípios e o Estado em que ficar localizado;
d)
o Poder Público ao qual deverão reverter, findo o prazo da concessão, propriedade do concessionário em função da indústria (art. 44).
O decreto de concessão caducará, independentemente de ato declaratório, se o concessionário não
satisfizer às seguintes condições:
ISubmeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3) vias, dentro do prazo de um ano,
a contar da data da publicação do decreto, o projeto do aproveitamento hidrelétrico, na forma
que houver sido determinada pela Divisão de Águas;
II Assinar o contrato disciplinar da concessão, cuja minuta será preparada pela Divisão de Águas,
dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar da data em que fôr publicada a respectiva aprovação pelo Ministro da Agricultura;
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Art 78.

§ 1º Se ficar demonstrada a incapacidade do concessionário para atender à demanda na zona que
lhe foi concedida, ou para realizar as obras necessárias à expansão dos serviços a seu cargo, e
se houver outro pretendente que se ofereça para realizá-las, a zona poderá ser restringida para
ser concedida a êste último.
§ 2º A incapacidade do concessionário será apurada em processo que obedecerá ao disposto nos
arts. 95 a 98.
§ 3º Ao novo concessionário será fixado prazo para início e término das obras.
§ 4º Se o novo concessionário não satisfizer às condições da concessão, ou dela desistir, voltará ao
concessionário anterior o privilégio integral.
A potência contratual de um serviço concedido de energia elétrica é, para todos os efeitos dêste Regulamento, a constituída:
Ino caso de o serviço incluir a produção, pela potência total nominal, contratualmente estabelecida, dos geradores elétricos a serem instalados nas diversas usinas geradoras do concessionário em seus estágio final, expressa em kVA e compreende a potência total das unidades ativas
e das de reserva, excluídos os grupos auxiliares ou de serviço;
II no caso de o serviço abranger apenas a transmissão ou a distribuição, ou ambas, pela potência
máxima de fornecimento de energia, constante do contrato, expressa em KWH/h.
As concessões dos serviços de energia elétrica, para quaisquer fins, serão dadas pelo prazo normal de
30 anos.
§ 1º Excepcionalmente, se as obras e instalações, pelo seu vulto, não comportarem a amortização
do capital no prazo previsto neste artigo, pelo fornecimento de energia ao consumidor a preço
razoável, o Govêrno Federal poderá, de acôrdo com parecer o C.N.A.E.E., outorgar concessão
por prazo superior, não excedente porém, em nenhuma hipótese a 50 anos.
§ 2º O prazo da concessão é contado a partir da data do registro, pelo Tribunal de Contas, do respectivo contrato.
Finda a concessão, o concessionário poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça prova de que o Poder
Público ao qual deverão reverter os bens e instalações não se opõe à utilização dos referidos bens e
instalações. Parágrafo único. O concessionário deverá requerer a renovação até seis meses antes de
findar a vigência da concessão, entendendo-se, se não o fizer, que não pretende a renovação.

III -

Requerer à Divisão de Águas, mediante o arquivamento de certidão comprobatória, a averbação do registro do referido contrato no Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do
registro;
IV - Iniciar e concluir as obras nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura,
executando- as de acôrdo com o projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro da Agricultura.
SEÇÃO V
DO CONTRATO DE CONCESSÃO
Art 84.

Anexo I - Decreto nº 41.019

Art 85.
Art 86.

Art 87.

O contrato de concessão formalizará as condições especiais de cada concessão. Esta ficará, entretanto, sujeita às disposições legais e regulamentares vigente e a vigorar, quanto aos direitos e deveres
dos concessionários, e às condições de execução e exploração do serviço.
Enquanto não estiver em vigor o contrato, a execução do serviço concedido fica sujeita às disposições
do decreto de concessão e às condições legais e regulamentares vigentes.
Serão declaradas insubsistentes as concessões quando os concessionários não assinarem os respectivos contratos dentro dos prazos fixados e com aceitação das condições mínimas constantes da
legislação vigente.
Dos contratos constarão obrigatoriamente cláusulas referentes a:
a)
objeto da concessão, definindo a respectiva zona concedida, se fôr o caso;
b)
obrigação da execução de obras necessárias à prestação dos serviços, dentro dos prazos de
início, conclusão e funcionamento que forem determinados;
c)
obrigação da prestação dos serviços nos têrmos do contrato e da legislação vigente;
d)
prazo da concessão;
e)
ressalva do direito de terceiros, cabendo ao concessionário a indenização que fôr devida;
f)
tarifas a cobrar nas barras terminais da usina e nos pontos de entrega aos consumidores;
g)
obrigação de permitir aos funcionários encarregados de fiscalização livre acesso, em qualquer
época, às obras e demais instalações compreendidas na concessão, bem como o exame de todos os assentamentos gráficos, quadros e demais documentos preparados pelo concessionário
para verificação das descargas, potências, medidas de rendimento, das quantidades de energia
utilizada na usina ou fornecida, e dos preços e condições de venda aos consumidores;
h)
prova de recolhimento da caução para garantia de cumprimento das obrigações assumidas;
i)
obrigação de cumprir as determinações na Fiscalização referentes à execução dos serviços e à
prestação de contas;
j)
condições de exigibilidade ou não exigência das reservas de água e de energia, dentro das
normas da legislação vigente;
k)
prioridade da administração pública sôbre as disponibilidades de energia elétrica, pela tarifa
que estiver em vigor, sem abatimento;
l)
condições de reversão dos bens e instalações;
m) favores decorrentes de leis especiais, além dos direitos especificados nos artigos 151 do Código
de Águas e 1º do Decreto-lei nº 2.281, de 5 de junho de 1940;
n)
penalidades a serem aplicadas pelo concessionário aos consumidores, pelo não cumprimento
de obrigações legais ou contratuais.
SEÇÃO VI
DAS CONDIÇÕES GERAIS DAS CONCESSÕES

Art 88.

334

São condições gerais de tôda concessão:
a)
a reversão da propriedade em função do serviço (art. 44), ao fim do prazo da concessão;
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

b)
c)
d)

o direito de encampação da concessão pelo Poder Público, a qualquer tempo, ou nas épocas
previstas no contrato;
a caducidade nos casos previstos no art. 94;
a realização do aproveitamento e a exploração do serviço de acôrdo com as normas e regulamentos vigentes.

Art 89.

Art 90.
Art 91.

Art 92.

Findo o prazo da concessão reverte para a União ou para o Estado, conforme o domínio a que estiver
sujeito o curso d’água, tôda a propriedade do concessionário em função de seu serviço de eletricidade (art. 44).
Parágrafo único. Quando o aproveitamento da energia hidráulica se destinar a serviços públicos federais ou estaduais, a propriedade de que trata o presente artigo reverterá:
a)
para a União, tratando-se de serviços públicos federais, qualquer que seja o proprietário da
fonte de energia utilizada;
b)
para o Estado, tratando-se de serviços estaduais, em rios que não sejam do domínio federal,
caso em que reverterão à União;
Nos contratos de concessão serão estipuladas as condições de reversão, que poderá ser com ou sem
indenização.
No caso de reversão com indenização, esta será prévia e no montante do investimento (art. 58), na
base do custo histórico reconhecido deduzidos:
a)
as importâncias fornecidas pelo Poder Público, como contribuições para a construção, aquisição ou ampliação da propriedade em função do serviço, e as contribuições a que se refere o art.
144;
b)
os saldos das Reservas para Depreciação e Reversão e da Conta de Resultados a Compensar; Parágrafo único. Revertida a propriedade em função do serviço, os saldos dos Fundos de Reversão
e Compensação dos Resultados ficarão livremente disponíveis pelo concessionário.
No caso de reversão sem indenização, o concessionário amortizará, na vigência da concessão, o montante do investimento reconhecido (art. 58), na base do custo histórico, menos o saldo das contribuições referidas na alínea a do artigo anterior. A amortização será feita pelo inclusão na tarifa de quota a
êste fim destinada, e revertida a propriedade em função do serviço, ficará livremente disponível, pelo
concessionário, o saldo do Fundo de Compensação de Resultados.
DA ENCAMPAÇÃO

Art 93.

A qualquer tempo da concessão, ou nas épocas que ficarem determinadas no contrato, e quando
interêsses públicos relevantes o exigirem, a União poderá encampar a concessão, mediante prévia
indenização em moeda corrente.
§ 1º A indenização será equivalente ao montante do investimento reconhecido (art. 58), pelo seu
custo histórico, deduzidos:
Ino caso de concessão reversível com indenização, os saldos das Reservas para Depreciação e Reversão, e da Conta de Resultados a Compensar;
II nos demais casos, dos saldos das Reservas para Depreciação e Amortização, e da conta
de resultados a Compensar;
III - em ambos os casos, das contribuições a que se refere a alínea a do art. 91.
§ 2º Encampada a concessão, ficarão livremente disponíveis pelo concessionário os saldos dos Fundos de Reversão e Compensação de Resultados.
DA CADUCIDADE

Art 94.

As concessões incorrerão obrigatoriamente em caducidade se:
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a qualquer tempo, se verificar que o concessionário deixou de preencher as condições do art.
195 do Código de Águas, e não regularizar a sua situação dentro do prazo que lhe fôr assinado
pelo C.N.A.E.E.;
II o concessionário, depois de notificado, reincidir em utilizar uma descarga superior a que tiver
direito, desde que sua infração prejudique as quantidades de água reservada na conformidade
dos artigos 105 e 106;
III - no caso de interrupção do serviço por mais de 72 horas consecutivas, se não fore m adotadas,
dentro dos prazos concedidos, as providências determinadas pela Fiscalização para o restabelecimento do serviço;
IV - no caso de infração do artigo 1º do Decreto-lei nº 2.676, de 4 de outubro de 1940, e desde que
verificada a hipótese prevista na letra a do mesmo dispositivo.
Parágrafo único. Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados, pelo C.N.A.E.E., nos casos
de fôrça maior.
Art 95. As denúncias de infrações cometidas pelos concessionários de qualquer dos dispositivos do artigo
anterior ou de graves infrações de obrigações legais ou contratuais com evidente prejuízo do serviço
poderão ser formuladas por autoridade administrativa ou por qualquer interessado, e serão dirigidas
à Fiscalização com a especificação das transgressões que as motivaram.
§ 1º Ao denunciado é assegurado o direito de apresentação de defesa dentro do prazo de trinta
(30) dias, contados do recebimento da citação.
§ 2º A citação será feita em registro postal. Se o denunciado criar embaraços ao seu recebimento, ou
não fôr encontrado, far-se-á a citação por edital, inserto no Diário Oficial da União.
Art 97. Concluído o inquérito, a Fiscalização o encaminhará ao C.N.A.E.E., emitindo parecer.
Art 98. O C.N.A.E.E. opinará:
Ipela procedência da denúncia e, neste caso, minutará o decreto de declaração de caducidade,
que será submetido à assinatura do Presidente da República;
II pela improcedência da denúncia, propondo o arquivamento do processo.
Art 99. A declaração de caducidade importa para o concessionário:
Ino caso de exploração do serviço para o comércio de energia, na imediata transferência para a
União de tôdas as propriedades em função do serviço;
II no caso de exploração de serviço para uso próprio, na obrigação de restabelecer a situação
do curso d’água anterior ao aproveitamento concedido, se isso fôr julgado conveniente pelo
Govêrno Federal.
Parágrafo único. No caso do inciso I, nenhum direito terá o concessionário sôbre o saldo do Fundo de
Reversão e Conta de Resultados a Compensar que serão transferidos para a Superintendência referida no artigo 101.
Art 100. No caso do inciso I do artigo anterior, o decreto declaratório da caducidade disporá sôbre a Superintendência dos serviços de energia elétrica cuja caducidade fôr declarada.
Art 101. À Superintendência competirá:
IRepresentar a emprêsa em suas relações judicias e extrajudiciais;
II Proceder ao balanço geral da emprêsa;
III - Encerrar a escrita da emprêsa relativa à administração anterior;
IV - Verificar o inventário dos bens e instalações;
V - Garantir a execução das obrigações legais e contratuais;
VI - Observar as disposições dêste Regulamento;
VII - Apresentar, no fim do exercício da Superintendência, um relatório circunstanciado das atividades da emprêsa.
Art 102. O balanço, inventário e a escrita relativos à gestão anterior constarão de um têrmo lavrado em três
vias que se destinarão ao C.N.A.E.E., ao arquivo da emprêsa e ao concessionário anterior.
Parágrafo único. O têrmo será assinado pelo superintendente, pelo concessionário anterior e por
duas testemunhas.
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Art 103. O Govêrno Federal, por intermédio do C.N.A.E.E., dentro do prazo de 90 dias a contar da declaração
de caducidade, organizará a minuta do edital de concorrência pública para a exploração do serviço.

Art 104. Além das demais obrigações previstas na lei e neste Regulamento, o concessionário é obrigado a:
a)
depositar, nos cofres públicos, ao assinar o contrato da concessão, em moeda corrente do país,
ou em apólices da dívida públcia federal, como garantia do adimplemento das obrigaçõeos
assumidas, a quantia de vinte cruzeiros por quilowatt de potência concedida, sempre que esta
potência não exceder a 2.000 KW. Para potências superiores a 2.000 KW a caução será de quarenta mil cruzeiros em todos os casos;
b)
cumprir tôdas as exigências da legislação vigente, das cláusulas contratuais e dos regulamentos administrativos;
c)
sujeitar-se a tôdas as exigências da fiscalização;
d)
construir e manter nas proximidades da usina, onde fôr determinado pela Divisão de Águas,
as instalações necessárias para observações fluviométricas e medições de descarga do curso
d’água utilizado, de acôrdo com as instruções da mesma fiscalização;
e)
reservar uma fração da descarga d’água, ou a energia correspondente a uma fração da potência concedida, em proveito dos serviços públicos da União, dos Estados e dos Municípios (art.
105);
f)
indenizar os ribeirinhos nos casos do art. 107.
DA RESERVA DE ÁGUA E DE ENERGIA
Art 105. As reservas de água e de energia não poderão privar a usina de mais do que 30% da energia de que
ela disponha.
Art 106. As reservas de água e de energia a que se refere o artigo anterior serão entregues aos beneficiários:
a)
as de água, na entrada do canal de adução ou na saída do canal de descarga;
b)
as de energia, nos bornes da usina.
§ 1º A energia reservada será paga pela tarifa que estiver em vigor, com abatimento razoável, a juízo
da Divisão de Águas, ouvida as autoridades administrativas interessadas.
§ 2º Serão estipuladas nos contratos as condições de exigibilidade das reservas; as hipótese de não
exigência, de exigência e de aviso prévio.
§ 3º Poderá o concessionário, a seu requerimento, ser autorizado a dispor da energia reservada por
período nunca superior a dois anos, devendo-se-lhe notificar, com seis meses de antecedência,
a revogação da autorização dada para tal fim.
§ 4º Se a notificação de que trata o parágrafo anterior não fôr feita, a autorização considera-se renovada por mais dois anos, e assim sucessivamente.
§ 5º A partilha entre a União, os Estados e os Municípios, da energia reservada será feita pelo Govêrno da União.
§ 6º Independentemente da assinatura dos contratos ou da revisão dos existentes, o C.N.A.E.E. pode
determinar as reservas de água e ordenar a sua entrega de acôrdo com o ponto escolhido.
§ 7º Determinada a reserva d’água e o local em que ela deve ser entregue, o C.N.A.E.E. estipulará, em
cada caso, e a cada emprêsa, o prazo de sua entrega.
INDENIZAÇÕES AOS RIBEIRINHOS
Art 107. As indenizações devidas aos riberinhos quanto ao uso das águas, no caso de direitos exercidos quanto à propriedade das mesmas águas, ou aos proprietários das concessões ou autorizações preexisten-
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SEÇÃO VII
DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO

tes, serão feitas, salvo acôrdo em sentido contrário enter os mesmos e os concessionários, em espécie
ou em dinheiro, conforme os ribeirinhos ou proprietários preferirem.
§ 1º Quando as indenizações se fizerem em espécie, serão sob a forma de um quinhão d’água, ou
de uma quantidade de energia correspondente à água que aproveitavam à energia de que
dispunham correndo por conta do concessionário as despesas com as transformações técnicas
necessárias para não agravar ou prejudicar os interêsses daqueles.
§ 2º As indenizações devidas aos ribeirinhos quanto ao uso das águas, no caso de direitos não exercidos, serão feitas na forma que fôr estipulada em regulamento a ser expedido.
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SEÇÃO VIII
DOS DIREITOS DO CONCESSIONÁRIO
Art 108. Para executar as obras necessárias ao serviço concedido, bem como para explorar a concessão, o
concessionário terá, além das regalias e favores constantes das leis fiscais, e especiais, os seguintes
direitos:
a)
utilizar os terrenos de domínio público e estabelecer servidões nos mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos;
b)
desapropriar, nos prédios particulares e nas autorizações preexistentes, os bens, inclusive as
águas particulares sôbre que verse a concessão, e os direitos que forem necessários, de acôrdo
com a lei que regula a desapropriação por utilidade pública, ficando a seu cargo a liquidação e
pagamento das indenizações;
c)
estabelecer as servidões permanentes ou temporárias exigidas para as obras hidráulicas e para
o transporte em distribuição de energia elétrica;
d)
construir estradas de ferro, rodovias, linhas telefônicas, ou telegráficas, sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo da exploração;
e)
estabelecer linhas de transmissão e de distribuição.
Art 109. Tôdas as emprêsas que produzam ou apenas transmitam ou distribuam energia elétrica são isentas
de quaisquer impostos federais, estaduais e municipais, salvo:
a)
o impôsto de renda;
b)
os impostos de consumo e venda mercantis que incidam sôbre o material elétrico vendido ou
consignado;
c)
os impostos territorial e predial sôbre terras e prédios não utilizados exclusivamente para fins
de administração, produção, transmissão, transformação ou distribuição de energia elétrica e
serviços correlatos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se tanto às emprêsas que operam com motores hidráulicos quanto às que operam com motores térmicos.
CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Art 110. A autorização de serviços de energia elétrica não confere delegação do Poder Público.
Art 111. O requerimento de autorização será dirigido ao Ministro da Agricultura, através da Divisão de Águas,
e instruído com os seguintes documentos e dados:
Iquando o requerente fôr pessoa física:
a)
prova de nacionalidade;
b)
prova de idoneidade moral, técnica e financeira;
II quando o requerente fôr pessoa jurídica:
a)
documentos de sua constituição e decreto de autorização para funcionar como emprêsa
de eletricidade;
b)
prova de idoneidade financeira do requerente, e de idoneidade técnica e moral de seus
administradores;
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Art 112.

Art 113.

Art 114.

Art 115.

Art 116.

Art 117.
Art 118.

quanto à fonte de energia hidráulica, no caso de aproveitamento desta:
a)
nome do curso d’água, Distrito, Município, e Estado em que se encontra localizada;
b)
prova dos direitos de ribeirinidade, ou do direito de dispor livremente dos terrenos nos
quais serão executados as obras;
c)
modificações no regime do curso que advirão das obras;
IV - quanto ao aproveitamento ou à instalação:
a)
a descrição detalhada do programa pretendido, e dos objetivos imediatos e futuros do
requerente;
b)
a descrição detalhada das condições e especificações técnicas das obras e instalações a
realizar;
c)
a descarga máxima derivada e a potência a aproveitar;
d)
o orçamento detalhado da execução das obras e instalações, o investimento atual e o
futuro a ser realizado.
Instruído o processo, a Divisão de Águas o encaminhará ao C.N.A.E.E., para quê dê o seu parecer.
§ 1º O C.N.A.E.E. poderá determinar estudos e instrução complementares.
§ 2º Com o seu parecer, o C.N.A.E.E. encaminhará o pedido ao Ministério da Agricultura.
A autorização será outorgada por um período máximo de trinta anos, podendo ser renovada por
prazo igual ou inferior:
a)
por ato expresso do Ministro da Agricultura, mediante petição do permissionário dentro dos
cinco anos que precederem à terminação da autorização concedida;
b)
de pleno direito, se até um ano antes de expiração do prazo da autorização, o Poder Público
não notificar o concessionário da sua intenção de não conceder a prorrogação.
Não sendo renovada a autorização, o Govêrno poderá:
a)
exigir o abandono, em seu proveito, e mediante prévia indenização em moeda corrente, das
obras de barragens e complementares edificadas no leito do curso e sôbre as margens, se isto
fôr julgado conveniente pelo mesmo Govêrno;
b)
obrigar o permissionário a restabelecer o livre escoamento das águas.
Parágrafo único. Não caberá ao permissionário a indenização a que se refere a alínea a , se as obras
tiverem sido estabelecidas sôbre terrenos do domínio público.
A autorização incorrerá em caducidade:
a)
pelo não cumprimento das condições que lhe forem estabelecidas pelo Poder Público;
b)
pela inobservância dos prazos estabelecidos;
c)
pela alteração, não autorizada, dos planos aprovados para o conjunto de obras e instalações;
d)
pela destinação da energia para outros fins dos autorizados.
§ 1º Aplica-se à caducidade de autorização o disposto nos arts. 95 a 96 inclusive.
§ 2º A caducidade da autorização será declarada por ato do Ministro da Agricultura.
A cessão total ou parcial da autorização e a mudança de permissionário, salvo nos casos de vendas
judicias, dependerá de aprovação do Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Só será negada a aprovação quando o pretendente à cessão ou aquisição fôr incapaz
de tirar da queda d’água de que é ribeirinho um aproveitamento conforme com o interêsse geral.
Não poderá ser impôsto ao permissionário outro encargo pecuniário ou in natura que exceder de
50% (cinqüenta por cento) ao que caberia a uma concessão de potência equivalente.
A autorização poderá transformar-se em concessão:
a)
quando autorizada a destinação da energia produzida a serviços de utilidade pública federal,
estadual ou municipal, ou ao comércio de energia;
b)
quando, pelo aumento da potência utilizada, o aproveitamento hidráulico exceder de 150 KW.
TÍTULO IV
DO REGIME DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Art 119. O regime legal e regulamentar da exploração dos serviços de energia elétrica tem por objetivo:
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a)
assegurar um serviço tecnicamente adequado às necessidades do país e dos consumidores;
b)
estabelecer tarifas razoáveis para a sua remuneração;
c)
garantir a estabilidade econômica e financeira das emprêsas.
Art 120. Compete à Administração Pública resolver sôbre:
a)
as condições técnicas, a qualidade e quantidade do serviço;
b)
as condições de utilização mais racional e econômica das instalações;
c)
o acréscimo de capacidade das instalações, e o seu equipamento mais eficiente;
d)
a extensão do serviço.
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CAPÍTULO I
DO INÍCIO DO SERVIÇO
Art 121. Os concessionários de serviço de energia elétrica só poderão dar início a exploração depois de devidamente autorizados pela Fiscalização que efetuará a inspeção de tôda as obras e instalações verificando que foram executadas de acôrdo com os projetos que se encontram devidamente concluídas,
e dotadas de todos os elementos necessários para uma eficiente exploração, bem assim que foram
satisfeitas tôdas as normas e exigência dêste Regulamento. Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, serão realizada as provas e ensaios julgados necessários.
Art 122. A autorização para início de exploração será dada dentro do prazo de quinze dias da data do recebimento do pedido do concessionário, por meio de um certificado de aprovação da Obras.
§ 1º Não sendo dada a autorização no prazo dêste artigo, o concessionário poderá dar início à exploração, a título precário, sem prejuízo da inspeção, provas e ensaios referidos no artigo anterior.
§ 2º O certificado de aprovação das obras deverá ser colocado em local visível na instalação principal do concessionário.
CAPÍTULO II
DAS NORMAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Art 123. Numa mesma zona concedida deverão ser uniformizadas, tanto quanto possível, por sugestões da
Fiscalização e determinação do C.N.A.E.E., as características de freqüência e de tensão dos fornecimentos da mesma natureza.
Art 124. Na distribuição para fins industriais e de iluminação na zona urbana, as variações de tensão se conservarão dentro dos limites que forem fixados, para cada caso, nas normas técnicas aprovadas pelo
C.N.A.E.E.
Art 125. Nas linhas diretas para consumidores, tanto de transmissão como de distribuição primária, e em casos
especiais de distribuição secundária, os limites das variações de tensão serão combinados entre o
concessionário e o consumidor; na falta de acôrdo serão determinados pela Fiscalização.
Art 126. As variações de freqüência da corrente elétrica de fornecimento deverão ser compatíveis com as características do sistema e da classe dos consumidores.
Art 127. Para comprovar os valôres da freqüência nas usinas geradoras e da tensão do sistema nos pontos de
entrega de energia, os concessionários deverão possuir aparelhos registradores aferidos, cabe ndo à
Fiscalização determinar as medidas corretivas e respectivos prazos de execução, caso sejam excedidos os limites de variação previstos de acôrdo com os arts. 124 e 126.
Art 128. Nas instalações de utilização de energia elétrica serão obedecidas as normas em vigor, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Parágrafo único. Nessas instalações, deverão ser adotados aparelhos de
medição, de propriedade do concessionário, e por êle instalados, à sua custa, salvo em casos especiais
e de emergência, a juízo da Fiscalização, devendo ser aferidos e selados por ocasião de sua instalação.
Art 129. Os medidores de energia elétrica empregados tanto para medição da produção, nas usinas, como
para a medição de consumo nas subestações e nas instalações de utiliza ção deverão apresentar
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CAPÍTULO III
DA OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
Art 131. Os concessionários de serviços de energia elétrica deverão dispor de quadro de pessoal técnico e
administrativo legalmente habilitado e em quantidade suficiente para atender aos serviços de operação e conservação das instalações.
Art 132. A operação e a conservação deverão ser aparelhadas e organizadas de modo a assegurar a continuidade e a eficiência dos fornecimentos, além da segurança das pessoas e a conservação dos bens e
instalações nelas empregados.
§ 1º A organização e as instruções relativas aos serviços básicos deverão ser comunicados à Fiscalização.
§ 2º Os concessionários deverão manter registros cronológicos das manobras efetuadas em suas
instalações e das ocorrências verificada em seu funcionamento e suas causas.
Art 133. Os concessionários deverão ter oficinas de reparos e depósitos de material, adequadamente instalados e providos de um estoque suficiente de material de consumo de peças sobressalentes para o
equipamento de suas instalações.
Art 134. Nas instalações de produção termoelétricas, além do disposto no art. 48, deverá ser mantida uma
reserva de combustível mínima, a critério da Fiscalização.
CAPÍTULO IV
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
Art 135. São considerados pontos de entrega de energia aos consumidores:
(*) Incluído o Parágrafo único no art. 135, substituindo os incisos I, II e III, pelo DEC 86.463 de 13.10.1981,
D.O de 15.10.1981, seção 1, p. 19.525.
IQuando os prédios forem contíguos à via pública, ressalvado o caso do inciso seguinte -os pontos dos respectivos ramais no limite da propriedade particular.
II Quando os prédios forem afastados das linhas tronco de transmissão ou distribuição e os ramais de alimentação não forem estabelecidos em vias públicas, o poste que suporta as chaves
seccionadora da carga ligada, centralizada em um só local ou o pôsto mais próximo do perímetro da propriedade particular.
III - Quando se tratar de linhas de transmissão ou distribuição particulares, devidamente autorizadas por ato próprio, o poste inicial dessas linhas.
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características de precisão suficiente, a juízo da Fiscalização, devendo ser aferidos e selados por ocasião de sua instalação. Parágrafo único. As empresas concessionárias mediante comunicação prévia à
Fiscalização, poderão substituir tais aparelhos, para fins de exame e calibração.
Art 130. Os concessionários de serviços de energia elétrica não podem modificar, por sua própria iniciativa,
quaisquer características dos fornecimentos de energia, na geração, transmissão ou distribuição, sem
autorização prévia da Fiscalização.
§ 1º No pedido de autorização à Fiscalização, deverá o concessionário indicar as medidas necessárias para evitar ou compensar os prejuízos que possam ser causados aos consumidores por
essas modificações.
§ 2º Antes de requerer à autorização para a modificação, os concessionários deverão solicitar dos
consumidores atingidos, por carta e edital pelo menos com um mês de antecedência, uma relação exata de seus aparelhos que requeiram ser adaptados ou indenizados.
§ 3º Os concessionários que forem autorizados a adaptar os motores e aparelhos de utilização dos
consumidores às novas características de fornecimento, ou a indenizá-los, não serão obrigados
a fazê-lo com relação aos que forem instalados posteriormente à solicitação do § 2º.
§ 4º As exigências dos parágrafos anteriores não se aplicam aos casos de modificação de características na corrente elétrica que decorram da observância de obrigações legais ou contratuais.
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Art 136. Os concessionários dos serviços de energia elétrica são obrigados, salvo determinações expressas em
contrário no contrato de concessão a fornecer energia nos pontos de entrega pelas tarifas aprovadas,
nas condições estipuladas neste Capítulo, aos consumidores de caráter permanente, localizados dentro dos limites das zonas concedidas respectivas, sempre que:
a)
as características de demanda e consumo não representem elevadas percentagens da potência contratual do concessionário ou não estejam previstas na etapa seguinte do seu desenvolvimento;
b)
as instalações de utilização satisfaçam condições técnicas de segurança e eficiência aceitáveis;
c)
os pontos de entrega de energia estejam localizados dentro de perímetro definidos na forma
do art. 138, ou quando fora dêles, os respectivos consumidores satisfaçam as condições econômicas definidas no art. 139. Parágrafo único. Ficam ressalvadas as condições especiais constantes dos contratos de fornecimento de energia elétrica aos poderes públicos, aprovados pela
Fiscalização.
Art 137. Os fornecimentos de caráter temporário serão condicionados às disponibilidades de energia existentes, dependendo de autorização da Fiscalização.
Art 138. Serão estabelecidos inteiramente à custa dos concessionários os sistemas de distribuição primária e
secundária para servirem dentro da sua zona de concessão, às concentração de população, configurados em plantas organizadas de comum acôrdo entre o concessionário e as Prefeituras Municipais e
aprovadas pela Fiscalização.
(*) Incluídos os parágs. 1º incisos I e II, 2º e 3º no art. 138, substituindo o Parágrafo único, pelo DEC
83.269 de 12.03.1979, D.O de 13.03.1979, seção 1, p. 3.587.
Parágrafo único. Mediante acôrdo enter as Prefeituras Municipais e os concessionár ios, as plantas
a que se refere êste artigo poderão ser revistas para alteração dos perímetros, desde que tenham
vigorado por três anos, atendendo ao crescimento das concentrações de população e observadas as
condições econômicas definidas no artigo seguinte.
Art 139. As extensões do sistema de distribuição secundária, quando pedidas para consumo de qualquer classe, nos têrmos do art. 144, não compreendidas no art. 138, serão estabelecidas à custa dos concessionários até o limite de três vezes a receita anual estimada do novo consumo, a juízo da Fiscalização.
§ 1º É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para a instalação das extensões, para
compensar a diferença verificada entre o custo total da extensão e três vêzes a renda anual
prevista.
§ 2º Tais extensões poderão executadas por terceiros e cedidas aos concessionários, desse que obedecidas as normas aprovadas pelas autoridades competentes.
Art 140. As linhas de transmissão, de subtransmissão e de distribuição primária e respectivas subestações com
capacidade e reserva suficientes para a alimentação dos sistemas de distribuição secundária a que se
referem os arts. 138 e 139, serão estabelecidas à custa dos concessionários, de acôrdo com o projeto
aprovado pela Fiscalização.
(*) Incluído o Parágrafo único no art. 140, substituindo os parágs. 1º, 2º e 3º, pelo DEC 83.269 de
12.03.1979, D.O de 13.03.1979, seção 1, p. 3.587.
(*) Incluídos os parágs. 1º e 2º no art. 140, substituindo o Parágrafo único, pelo DEC 98.335 de
26.10.1989, D.O de 27.10.1989, seção 1, p. 19.498.
§ 1º As ampliações dessas linhas e subestações quando necessárias para atenderem aos consumidores dentro do perímetro a que se refere ao art. 138, serão estabelecidas à custa dos concessionários.
§ 2º As extensões dessas linhas e respectivas subestações, quando necessárias para a execução das
extensões a que se refere ao art. 139, e as destinadas a consumidores em média e alta tensão,
serão estabelecidas à custa dos concessionários até o limite de três vêzes e meia a receita anual
estimada do novo consumo depois de atendida a condição do mesmo artigo.
§ 3º A diferença de custo verificada poderá ser suprida na forma do parágrafo único do art. 138.
Art 141. Quando fôr previsto aumento de receita que, dentro do prazo de cinco anos, venha a satisfazer os limites estabelecidos nos arts. 139 e 140, as contribuições dos consumidores serão recebidas a título de
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Art 143.
Art 144.

Art 145.

Art 146.

Art 147.
Art 148.

CAPÍTULO V
DA CENTRALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Art 149. A centralização dos sistemas geradores de energia elétrica poderá efetivar-se afim de atender deficiências locais de suprimento ou objetivando a racionalização da produção em uma dada região,
mediante os seguintes processos:
IPela interligação simples de dois ou mais sistemas geradores de entidades diversas, mantendo
cada uma o seu próprio critério de operação e aplicando livremente suas disponibilidades de
energia.
II Pela integração sob uma única propriedade e uma operação centralizada, tanto da geração e
da transmissão, como da distribuição da energia aos consumidores.
III - Pela coordenação das operações de geração e de transmissão para o fornecimento em grosso
às entidades distribuidoras de energia a os consumidores.
Art 150. A centralização poderá ser solicitada pelos concessionários ao C.N.A.E.E. e somente se efetuará após à
sua aprovação, ou quando o interêsse nacional justificar, determinada compulsoriamente pelo mesmo Conselho, nos casos dos incisos I e II do artigo anterior.
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Art 142.

adiantamento, que será restituído a partir do terceiro exercício em que forem verificadas as condições
econômicas já referidas.
(*) Incluídos os incisos I, II, III e IV e Parágrafo único no art. 141, pelo DEC 83.269 de 12.03.1979, D.O de
13.03.1979, seção 1, p. 3.587.
As modificações nos circuitos de distribuição, por motivo de substituição do tipo ou padrão adotado,
por outro superior, determinado pelo Poder Público, serão realizadas à custa dos concessionários, até
o limite 2,5 vêzes a receita anual do consumo no trecho modificado.
(*) Incluídos os incisos I, II, III e IV no art. 142, pelo DEC 83.269 de 12.03. 1979, D.O de 13.03.1979, seção
1, p. 3.587.
(*) Incluídos os parágs. 1º e 2º no art. 142, substituindo o Parágrafo único, pelo DEC 98.335 de
26.10.1989, D.O de 27.10.1989, seção 1, p. 19.498.
Parágrafo único. É facultado ao Serviço Público contribuir para a execução das modificações, para
compensar a diferença verificada no custo, relativa à deficiência da receita estimada.
As ampliações, extensões, ou modificações a que se refere êste Capítulo, deverão ser executados dentro de prazos firmados pela Fiscalização para cada caso, ouvido o concessionário.
As extensões estabelecidas com o auxílio dos consumidores são incorporadas aos bens e instalações
do concessionário quando concluídas as obras, devendo ser creditadas a contas especiais as importâncias dos respectivos adiantamentos, contribuições ou dotações para fins do art. 91, alínea a , do art.
92, e do art. 158, inciso III.
Para fomento da eletrificação rural, o Poder Público competente poderá estabelecer facilidades para
a construção de linhas necessárias mediante subvenções, financiamentos, isenções de tributos e outras vantagens.
Os concessionários deverão manter o registro dos pedidos de ligação com a indicação da data do
pedido do nome do consumidor, local de consumo e características da carga e anotação das providências tomadas para o atendimento. Parágrafo único. Dentro do prazo fixado pela Fiscalização, o
concessionário organizará o respectivo orçamento, com os elementos referentes à carga, consumo
e receita estimados, bem como a importância da contribuição exigível dos consumidores interessados.
A exportação de energia hidrelétrica e a derivação de águas para o estrangeiro, só poderão ser feitas
mediante acôrdo internacional, ouvido o C.N.A.E.E.
Em casos de guerra, de comoção interna ou de situações anormais delas decorrentes, bem como nos
demais caso de emergência, a adoção de medidas de racionamento far-se-á de acôrdo com o que
dispõe o Decreto nº 10.563, de 2 de outubro de 1942.
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Art 151. Caberá à C.N.A.E.E., depois de ouvidas as entidades interessadas da região e a Fiscalização, determinar
as condições de ordem técnica, financeira e administrativa e as compensações com que a centralização será feita, bem como no caso da coordenação, prevista pelo inciso III do art. 149, promover sua
efetivação.
§ 1º Para os efeitos da coordenação, de acôrdo com o estabelecido no art. 3º, do Decreto-lei nº 5.287,
de 26 de fevereiro de 1943, serão organizadas pelo C.N.A.E.E. Comissões Especiais encarregadas
do estudo para a progressiva estruturação dos sistemas centralizados do país, estudo êsse que
deverá abranger em sua forma mais completa.
IA elaboração de um plano de normalização de certas características das instalações elétricas existentes nas diversas regiões, inclusive a freqüência, e das tensões da transmissão, que permita a interligação de seus sistemas.
II A delimitação das regiões de centralização, tendo em vista os seus recursos energéticos,
correlacionados às capacidades de consumo, dependentes estas últimas das concentrações demográficas e da estrutura e situação de sua fôrças econômicas.
III - A organização de um programa seriado de interligações a serem executados e de um
plano de coordenação de geração, de transmissão e do sistema primário interligados,
para suprimento de energia elétrica em grosso às respectivas entidades para distribuição direta aos consumidores ou por intermédio de outras entidades redistribuidoras.
IV - O planejamento da concentração da produção dentro dos sistemas regionais de centralização, pela construção, sempre que econômicamente indicada, de novas usinas geradoras de grande capacidade e eficiência, sem prejuízo, todavia, da construção de novas
usinas médias e pequenas, localizadas nas vizinhanças dos centros de carga, obedecendo o conjunto às características normalizadas e visando o abastecimento coordenado do
sistema centralizado.
§ 2º Caberá, em cada região de centralização, à entidade executiva, de que trata o art. 153, a execução dos planos de coordenação determinados pelo C.N.A.E.E.
Art 152. A operação, centralizada compulsória ou voluntária, não poderá ser interrompida sem prévia autorização do C.N.A.E.E.
Art 153. As Entidades Executivas a serem criadas nas regiões de centralização poderão ser estatais, paraestatais, de economia mista ou particulares, ou sob forma de consórcio, podendo ser participantes
de sua organização o Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, os concessionários ou permissionários de serviços de energia elétrica os grandes consumidores, as estrada de ferro eletrificadas, ou
quaisquer outras entidades da região.
Art 154. São atribuições das Entidades Executivas:
IPromover a realização do plano de centralização regional organizada pelo C.N.A.E.E.
II Prestar auxílio técnico e financeiro aos participantes da centralização para execução de medidas de normalização, para melhoramentos e ampliações de suas instalações.
III - Prestar auxílio técnico e financeiro aos novos concessionários da distribuição de energia elétrica ou às cooperativas de eletrificação rural que se organizarem em sua região.
IV - Promover a exploração dos serviços concedidos ornados caducos, encampados ou revertidos
ao Poder Público.
Art 155. Caberá ao Poder Público dar às Entidades Executivas a assistência necessária, quer participando
diretamente de suas organizações, quer auxiliando-as na construção e operação de seus sistemas
primários.
Art 156. Nos Estados em que já existem Entidades estatais, pára-estatais ou de economia mista explorando a
energia elétrica, a elas poderá ser atribuída a função executiva do artigo 154 nas respectivas regiões,
ficando para tal fim coparticipando as demais entidades interessadas no plano regional correspondente.
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Art 157. O investimento remunerável da emprêsa compreende, além daquele definido no art. 58, mais:
IO montante do ativo disponível não vinculado a 31 de dezembro, até a importância do saldo
da Reserva para Depreciação à mesma data, depois do lançamento da quota de depreciação
correspondente ao exercício;
II O capital de movimento, assim entendido a importância em dinheiro necessária à exploração
dos serviços, até o máximo do montante de dois meses de faturamento médio da emprêsa;
III - Os materiais em almoxarifados existentes a 31 de dezembro, indispensáveis ao funcionamento
da emprêsa no que se refere à prestação dos serviços, dentro dos limites aprovados pela Fiscalização.
Art 158. A remuneração do investimento será calculada sôbre o total apurado norma do artigo anterior, deduzido de:
IO saldo da Reserva para Depreciação a 31 de dezembro, após o lançamento da quota de depreciação correspondente ao mesmo exercício;
II A diferença entre os saldos, a 31 de dezembr o, das contas de Reserva para Reversão ou para
Amortização, e da Conta de Resultados a Compensar os respectivos Fundos, computadas as
quotas e os depósitos referentes ao mesmo exercício;
III - Os saldos, a 31 de dezembro do mesmo exercício, das contas do passivo correspondentes a
adiantamentos, contribuições e doações (artigos 91, alínea a , 82, 142, 144 e 145);
IV - O saldo da conta Obras e Instalações em Andamento a 31 de dezembro do mesmo exercício;
V - As obras para uso futuro, enquanto não forem remuneradas pela tarifa.
Art 159. Os bens e instalações em operação, em função do serviço concedido, devem ser demonstrados e
apurados separadamente daqueles cujas obras estão em andamento e dos destinados a uso futuro,
todos determinados na base do seu custo histórico.
§ 1º Serão capitalizados e acrescidos ao custo das obras em andamento, até a sua entrada em operação, os encargos financeiros de empréstimos tomados para a sua realização.
§ 2º A parte do investimento de obras em andamento, realizada com capital próprio, vencerá juros
iguais à taxa de remuneração fixada para o investimento remunerável, até a data da entrada
em serviços das instalações, juros êsse que serão capitalizados e acrescidos ao custo da obra.
§ 3º O ato de aprovação dos projetos discriminará as obras consideradas para uso futuro, e a forma
de remuneração do respectivo investimento.
§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo 2º ao investimento em obras para uso futuro, enquanto não
fôr remunerado pela tarifa.
Art 160. Serão apuradas na tomada de contas:
a)
a demonstração dos elementos a que se refere o artigo anterior; e
b)
a verificação de cada acréscimo ou decréscimo no montante do investimento a remunerar,
dentro de cada exercício, de acôrdo com a data da efetiva entrada dos bens e instalações em
serviço, ou da sua retirada de serviço.
Art 161. Será de 10% ao ano a taxa de remuneração do investimento a ser computada no cálculo das tarifas
das emprêsa que explorem serviços de energia elétrica.
§ 1º A taxa de remuneração poderá ser revista e alterada pelo C.N.A.E.E., se ocorrerem sensíveis
modificações no mercado interno monetário e de títulos.
§ 2º Se esta alteração se verificar, o C.N.A.E.E., por iniciativa própria, ou por solicitação dos concessionários, ouvido o Conselho Nacional de Economia, autorizará a Divisão de Águas a computar
nas tarifas nova taxa, que não excederá à taxa de juros pagos pela União aos portadores de
títulos da dívida interna acrescida de 3% tendo em vista a média, no ano anterior, das cotações
de tais títulos no mercado respectivo.
Art 162. Ao fim de cada triênio, verificando-se diferença entre a remuneração do investimento referida no
artigo anterior e a efetivamente apurada, será feita a revisão das tarifas para o novo período trienal.
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CAPÍTULO VI
DA REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO

§ 1º A diferença de remuneração entre a taxa referida no artigo anterior e a verificada no levantamento anual da conta de lucros e perdas, será registrada na Conta de Resultados a Compensar
(11.91), em que se compensarão os excessos ou as insuficiências de remuneração verificada em
outros exercícios.
§ 2º As importâncias correspondentes aos saldos credores da Conta de Resultados a Compensar serão depositadas pelo concessionário a débito do Fundo de Compensação de Resultados (conta
42.5), até 30 de abril de cada exercício, em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., ou no Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, na sede da emprêsa, que só poderá ser movimentada em exercícios seguintes, na sua finalidade, depois da apresentação dos documentos a que
se refere o art. 29, e a demonstração da insuficiência de remuneração no exercício anterior. Os
juros bancários dêste depósito serão creditados à Conta de Resultados a Compensar.
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CAPÍTULO VII
DAS TARIFAS
Art 163. As tarifas dos serviços de energia elétrica serão estabelecidas exclusivamente em moeda nacional.
Art 164. As tarifas serão fixadas pela Fiscalização:
Isob aforam do serviço pelo custo;
II garantindo a remuneração da emprêsa sôbre a investimento remunerável, avaliado pelo seu
custo histórico;
III - vedando discriminações entre consumidores dentro da mesma classificação e nas mesmas
condições de utilização do serviço.
Art 165. O custo do serviço compreende:
a)
as despesas de exploração, tal como enumeradas na classificação de contas;
b)
a quota de depreciação;
c)
a quota de amortização ou de reversão,
d)
a remuneração do investimento;
e)
as diferenças referidas no artigo 166, §§ 3º e 4º.
Art 166. São despesas de exploração as necessárias à prestação do serviço de energia elétrica e sua venda,
compreendendo produção, transmissão e distribuição, bem como as despesas com os consumidores,
cobrança e outras gerais e de administração.
§ 1º As despesas dirão respeito a pessoal, material ou serviços exclusivamente empregados na operação dos bens e instalações destinados aos serviços concedidos, ou na proporção em que a
êstes se destinarem.
§ 2º Não serão considerados como despesas de exploração os juros e a amortização de empréstimos contraídos para a realização do investimento, quer em moeda nacional, quer em moe da
estrangeira, salvo o disposto no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a emprêsa fôr devedora de empréstimo em moeda estrangeira, contraído para a instalação
ou o aumento do seu investimento, devidamente registrado pela Superintendência da Moeda
e do Crédito, será considerada na despesa a diferença, a mais, entre o custo de câmbio efetivamente pago para as remessa de juros e principal dos referidos empréstimos, e aquêle ao qual
estiver contabilizado o empréstimo, ou que serviu de base para determinação do custo histórico dos bens e instalações construídos ou adquiridos com o produto do empréstimo.
§ 4º Serão igualmente computadas na tarifa as diferenças em juros e amortização de empréstimos,
com cláusula de escala móvel tomados no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.
Art 167. Os impostos e taxas incluídos nas despesas de exportação são os efetivamente lançados sôbre a emprêsa, relativos aos serviços concedidos por ela explorados.
§ 1º As contribuições de melhoria lançada sôbre a emprêsa não serão computadas como despesas
para formação do custo do serviço, mas serão acrescidas ao custo dos bens e instalações beneficiados com as obras ou serviços que derem origem ao lançamento.
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Art 168.

§ 2º Serão distribuídos sôbre as contas respectivas os impostos e taxas lançados sôbre as vendas de
mercadoria, pequenos serviços e obras de operação e conservação, sôbre bens e instalações
arrendados a terceiros.
§ 3º Não serão incluídos no custo dos bens e instalações ou do serviço os impostos e taxas relativos
à atividade pessoal ou aos bens dos diretores, prepostos ou empregados.
No custo do serviço será considerada uma importância global anual, correspondente a uma percentagem sôbre o custo histórico reconhecido dos bens depreciáveis que compõem o investimento, e
que se destinará a constituir a Reserva para Depreciação da instalações (art. 32).
§ 1º A quota global anual de depreciação será fixada de acôrdo com as percentagens ou taxas de
depreciação dos bens depreciáveis, aprovadas periodicamente pela Divisão de Águas, e calculadas em função:
a)
da duração provável dos bens depreciáveis e de suas partes, de acôrdo com a natureza
de cada uma;
b)
do custo de reposição do bem depreciável, ou da parte sua.
§ 2º Os terrenos incorporados à propriedade, bem como qualquer be nfeitoria de natureza inalterável, não serão considerados passíveis de depreciação.
§ 3º Até que a Divisão de Águas fixe novas taxas de depreciação para os diversos bens e instalações,
a taxa para todos os bens depreciáveis será de 5% (cinco por cento) ao ano, exceto para as
instalações de usinas termelétricas, para as quais será de 8% (oito por cento) ao ano. Art 169. A
quota global anual de amortização será uma percentagem ou taxa anual sôbre o montante do
investimento (art. 44), deduzidas as contas a que se refere o art. 91, alínea a.
Parágrafo único. A quota poderá ser deferida às emprêsas, por proposta destas em cada revisão tarifária, independentemente dos prazos e demais condições do contrato de concessão, mas não poderá
exceder de 3% (três por cento) ao ano.
A quota global anual de reversão será uma percentagem ou taxa anual sôbre o montante dos bens
reversíveis (art. 44), deduzidas as contas a que se refere ao art. 91, alínea a.
§ 1º A percentagem referida neste artigo será fixada pela Divisão de Águas, em função do prazo de
concessão.
§ 2º Enquanto a Divisão de Águas não fixar uma taxa de reversão para cada emprêsa, vigorará, a
partir do exercício de 1957, a taxa uniforme de 3% ao ano aplicada sôbre o investimento definido no art. 58.
A remuneração do investimento a ser computada na tarifa será o resultado da aplicação da taxa de
remuneração permitida (art. 161) sôbre todo o valor do investimento a remunerar (art. 158), independentemente da origem dos recursos com que foi realizado o referido investimento.
As tarifas serão obrigatoriamente revistas de três em três anos, mas poderão ser reajustadas antes
dêste prazo para mais ou para menos, por iniciativa da Fiscalização ou do concessionário, a fim de
manter a paridade entre a receita e o custo do serviço, tal como definido no art. 165.
Por ocasião da revisão trienal da tarifa, o concessionário apresentará à Fiscalização:
a)
a demonstração do custo dos serviços nos três últimos exercícios;
b)
o resumo das informações já prestadas sôbre o volume de vendas de energia e a receita auferida no mesmo período;
c)
a previsão do custo do serviço no próximo período tarifário;
d)
a previsão da venda de energia no próximo período tarifário;
e)
o cálculo da tarifa, com os elementos referidos no art. 174.
Apurado o custo do serviço previsto para o novo período tarifário, será ele resumido nos seguintes
elementos básicos:
IDespesas de operação:
a)
pessoal, número e custo;
b)
encargos sociais, percentagens e custo;
c)
combustíveis, se fôr o caso - quantidade e custo;
d)
material;
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e)
energia comprada, se fôr o caso - quantidade e custo;
f)
diferenças no serviço de empréstimos referidos no art. 166, §§ 3º e 4º;
g)
outras despesas.
II Impostos e taxas - relação e valôres.
III - Quotas de depreciação e reversão ou amortização - valor histórico do investimento que serviu
de base ao cálculo, percentagens e montantes.
IV - Remuneração do investimento.
Art 175. A Fiscalização conferirá os dados fornecidos, verificará os cálculos feitos para a determinação da nova
tarifa, e fixará os valôres desta.
Art 176. As tarifas serão reajustadas, a título precário, sempre que ocorrer:
a)
variação no custo da energia comprada ou do combustível, se houver;
b)
aumentos compulsórios de salários ou de encargos de previdência social;
c)
variação no pagamento de juros e amortização de empréstimos, nos casos do art. 166, §§ 3º e 4º.
§ 1º Na fixação trienal das tarifas serão estabelecidos os fatores de influência e os métodos de reajustamento a serem aplicados em cada tipo de variação.
§ 2º O ajuste resultante da variação do custo de combustível e de energia comprada será feito
mensalmente, apurando-se a diferença de despesa, sob a forma de percentagem sôbre o valor
do total das vendas do mês anterior, e adicionando-se ou reduzindo-se percentagem igual do
faturamento líquido de cada consumidor.
§ 3º O ajuste resultante das diferenças a que se referem os §§ 3º e 4º do art. 166, será feito semestralmente, apurando-se a diferença de despesa, sob a forma de percentagem sôbre o valor
total das vendas no semestre anterior e adicionado-se ou reduzindo-se percentagem igual do
faturamento líquido de cada consumidor.
§ 4º No caso de aumento compulsório de despesas de pessoal e encargos sociais, o concessionário
corrigirá o preço de venda, acrescentando-o da importância correspondente ao quociente do
aumento de despesa mensal pela média mensal de KWh vendidos no último semestre.
§ 5º Até 30 dias após o encerramento de cada período de seis meses de aplicação do reajustamento,
e até que seja o mesmo incorporado às tarifas aprovadas, o concessionário deverá apresentar à
Fiscalização um estudo retrospectivo, demonstrando detalhadamente os ajustamentos procedidos nos preços do quilowatt hora, na forma estabelecida neste artigo e seus parágrafos.
§ 6º Se a Fiscalização verificar que o concessionário realizou um reajustamento indevido ou exagerado, determinará o imediato cancelamento do mesmo, a devolução do excesso cobrado, e
poderá condicionar à sua aprovação prévia qualquer novo reajustamento do concessionário,
nos têrmos dêste artigo.
§ 7º Os casos que não se enquadrarem no disposto neste artigo serão resolvidos pela Fiscalização,
tendo em vista os critérios aqui estabelecidos.
Art 177. Para o efeito de aplicação das tarifas, os consumidores dividem-se nas seguintes classes:
IConsumidores residenciais;
II Consumidores industriais;
III - Consumidores comerciais;
IV - Consumidores rurais;
V - Iluminação pública;
VI - Poderes Públicos;
VII - Estradas de Ferro;
VIII - Outros transportes coletivos;
IX - Outras Emprêsas de Eletricidade;
X - Serviço Interdepartamental.
§ 1º Estas classes poderão ser subdivididas em grupos de acôrdo com as suas características de
demanda e de consumo.
§ 2º Dentro do mesmo grupo não há distinção entre consumidores, salvo quanto às condições de
fornecimento e utilização do serviço, segundo as quais serão discriminadas as tarifas.
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Art 178. Os concessionários de serviço de energia elétrica incorrerão em multas:
IPelo não fornecimento nos prazos que lhe forem assinados, de dados estatísticos de natureza
técnica, contábil e econômica ou de quaisquer informações requisitadas diretamente pelo
C.N.A.E.E. ou pela Fiscalização;
II Se se verificar deficiência de operação ou de conservação das instalações e se as características
do fornecimento não satisfizerem as exigências dêste Regulamento e não forem as mesmas
normalizadas dentro do prazo fixado pela Fiscalização, ressalvados os casos de fôrça maior;
III - Se não forem executadas as ampliações e melhoramentos das instalações determinadas de
acôrdo com a lei e dentro do prazo fixado, ressalvados os casos de fôrça maior;
IV - Se uma vez atigindo o minímo permitido do fator de reserva do seu sistema gerador, não tomar
concessionário as providências previstas no art. 50;
V - Pelo não cumprimento das demais exigências do presente Regulamento e de suas instruções
e normas técnicas, excetuados os casos de caducidade constantes do art. 94;
§ 1º Serão cominadas multas pela Fiscalização, que variarão de mil a dez mil cruzeiros, para o previsto no inciso I.
§ 2º Pelas infrações capituladas nos incisos II, III, IV e V serão cobradas multas de dez mil cruzeiros,
sendo acrescida de 50% por mês decorrido até que a exigência seja satisfeita.
§ 3º Em caso de reincidência as multas especificadas neste artigo serão cobradas em dôbro.
Art 179. Quando os concessionários incorrerem em uma das disposições do artigo anterior, a Fiscalização depois da necessária apuração e de ouvido o concessionário, classificará a infração e arbitrará a multa
dentro dos limites estabelecidos.
Art 180. Imposta a multa pela Fiscalização, terá o concessionário prazo de trinta (30) dias, contados a partir do
recebime nto da intimação para o respectivo pagamento.
§ 1º Findo prazo, se a multa não houver sido recolhida ou depositada, o respectivo montante será
deduzido da caução a que se refere o art. 87, alínea h , contando-se novo prazo de trinta dias
para a sua reposição, pelo concessionário; vencido êste, e não tendo sido integralizada a caução, incorrerá em nova multa, equivalente ao dôbro da primeira e assim sucessivamente.
§ 2º Quando a caução não fôr suficiente para cobrir as multas impostas, far-se-á a cobrança mediante ação executiva.
Art 181. Aos concessionários é assegurado, dentro do prazo de cento e vinte (120) dias, o direito de recurso
para o C.N.A.E.E., da penalidade imposta, desde que tenha sido depositado o montante da multa.
Parágrafo único. Quando as concessões forem exploradas pelos poderes públicos, ou por órgãos estatais ou paraestatais, em lugar das multas de que trata êste capítulo, ficarão os funcionários dirigentes
dos respectivos serviços sujeitos a inquérito administrativo proposto pela Fiscalização.
Art 182. Os permissionários de serviços de energia elétrica incorrerão em advertências:
IPelo não fornecimento dos dados estatísticos solicitados pelos órgãos competentes federais,
estaduais ou municipais;
II Pelo não cumprimento das exigência do presente Regulamento, Instruções, Normas Técnicas
na parte que lhes concernem.
Art 183. A Fiscalização notificará ao permissionário a infração cometida, fixando o prazo para sua regularização. Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido e não ha vendo o permissionário regularizado sua
situação, fica o mesmo sujeito à multa de mil a dez mil cruzeiros, com direito ao recurso, de conformidade com o art. 181.
Art 184. O pagamento de qualquer das multas previstas neste Título não dispensa o infrator das obrigações
que lhe couberem.
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TÍTULO V
DAS PENALIDADES
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TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art 185. O C.N.A.E.E. poderá baixar normas complementares a êste regulamento, por iniciativa própria ou por
proposta da Divisão de Águas.
Art 186. Compete à Divisão de Águas resolver os casos omissos e adaptar aos casos concretos as normas dêste
Regulamento e aquelas expedidas pelo C.N.A.E.E.
Art 187. As emprêsas com obras e instalações em serviço a 31 de dezembro de 1955, e cujo inventário não foi
ainda apresentado à Divisão de Águas, deverão organizá-lo com referência a essa data e submetê-lo
à aprovação da Divisão de Águas até 31 de dezembro de 1957.
§ 1º Aquelas emprêsa cujo último inventário aprovado seja anterior a 31 de dezembro de 1955, e
que entre a data do inventário e 31 de dezembro de 1955 fizeram alterações na sua propriedade, deverão apresentar à Divisão de Águas, até 31 de dezembro de 1957, a relação das alterações para atualização do inventário até 31 de dezembro de 1955.
§ 2º No caso do parágrafo anterior, se não foram realizada alterações no período ali previsto, a emprêsa apresentará à Divisão de Águas declaração negativa.
§ 3º O inventário das propriedades ainda em construção a 31 de dezembro de 1955 será apresentado por ocasião da aprovação das obras a que se refere o art. 121.
Art 188. As emprêsas cujo investimento a 31 de dezembro de 1955 não tenha sido determinado pela Divisãode Águas deverão fornecer à referida Divisão, até 31 de dezembro de 1957, os elementos e comprovantes necessários à sua determin ação nos têrmos dos arts. 58 a 62.
§ 1º Em relação às emprêsas cujo investimento a 31 de dezembro de 1955 ainda não foi determinado, e até que o seja nos têrmos dêste artigo, será considerado, a título precário, e para efeito
de fixação de tarifas, aquêle registrado na contabilidade da emprêsa nas contas respectivas, de
acôrdo com a Classificação de Contas a que se refere o art. 26.
§ 2º Em relação às emprêsas que tenham mantido, em alguma época, a sua contabilidade em moeda estrangeira, para efeito de cálculo de tarifa, até a determinação do investimento nos têrmos
dêste artigo, prevalecerá como montante do investimento a 31 de dezembro de 1955 aquêle
que até essa data tenha sido adotado pela Divisão de Águas.
Art 189. Até 30 de abril de 1957 as emprêsas de energia elétrica entregarão à Fiscalização os documentos
referidos no art. 29, alíneas a a g , h a k, m e n , além da demonstração analítica das contas referentes
aos bens e instalações que constituem o investimento a 31 de dezembro de 1955, segundo a sua
contabilidade, obedecida a Classificação de Contas a que se refere o art. 26.
Art 190. As tarifas vigentes para os serviços de energia elétrica poderão ser adaptadas as disposições deste
Regulamento, mediante a cobrança de um adicional, a título precário, até a próxima revisão.
§ 1º Para a determinação do adicional a que se refere êste artigo, o concessionário que tiver cumprido o disposto no art. 189 apresentará à Divisão de Águas:
a)
os elementos a que se refere o art. 173, apurados de acôrdo com as normas dêste Regulamento, relativos aos exercícios de 1954, 1955 e 1956;
b)
os elementos a que se refere o art. 174, para período de 1º janeiro de 1956 a 31 de dezembro de 1958;
c)
a proposta das condições de recolhimento a que se refere ao art. 33, § 2º.
§ 2º Se dentro de noventa (90) dias da data de entrega dos documentos a que se refere o parágrafo
anterior a Fiscalização não houver impugnado o cálculo, o concessionário poderá colocar em
vigor o adicional proposto, mediante prévia comunicação à Divisão de Águas, a título precário,
e até pronunciamento da Fiscalização.
§ 3º Se a Fiscalização verificar posteriormente êrro ou inexatidão em algum cálculo, determinará
a correção do adicional e a diluição da diferença encontrada pelo numero de quilowatts-hora
vendidos num período igual ao quem que se verificou a majoração. No caso de dolo, a Fiscalização poderá aplicar o disposto no art. 176, § 6º, in fine .
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Art 191. O presente Decerto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1957; 136º da Independência e 69º da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário Meneghetti
Republicado no D.O de 26.03.1957, seção 1, p. 7.088.
Este texto não substitui o republicado no D.O de 26.03.1957.
(*) Prorrogado o prazo fixado no art. 189, pelo DEC 41.501 de 15.05.1957, D.O de 15.05.1957, seção 1,
p. 12.131.
(*) Alterado o art. 176 alíneas “a”,“b” e “c”, pelo DEC 50.479 de 19.04.1961, D.O de 19.04.1961, seção 1, p.
3.637.
(*) Alterados os arts. 63 e 64, pelo DEC 56.227 de 30.04.1965, D.O de 06.05.1965, seção 1, p. 4.385.
(*) Incluída a alínea “p” no art. 29, pelo DEC 68.419 de 25.03.1971, D.O de 26.03.1971, seção 1, p. 2.387.
Art 29
quando se tratar de sociedade de economia mista geradora ou distribuidora, o programa
anual de expansão e investimento com a discriminação dos recursos por origem, bem assim o
demonstrativo dos recursos relativos a quotas estaduais e municipais do imposto único sobre
energia elétrica aplicados no exercício anterior.”
(*) Alterado o art. 47 incisos I, II e III pelo DEC 73.080 de 05.11.1973, D.O de 06.11.1973, seção 1, p.
11.265.
(*) Incluídos os parágs. 1º, 2º, 3º e 4º no art. 47, substituindo os incisos IV e V e o Parágrafo único, pelo
DEC 73.080 de 05.11.1973, D.O de 06.11.1973, seção 1, p. 11.265.
Art 47
“§ 1º A tensão nominal de um sistema é o valor eficaz da tensão pelo qual o sistema é designado.
§ 2º Tensões nominais diferentes das indicadas neste artigo, somente poderão ser utilizadas em
reforço ou extensão de redes já existentes utilizando tais tensões, desde que técnica e economicamente justificado.
§ 3º As tensões nominais superiores a 750 quilovolts, serão objeto de estudos que as justifiquem
técnica e economicamente, em cada caso que for proposto pe la concessionária.
§ 4º A ELETROBRÁS será previamente consultada sobre qualquer autorização de instalações de
transmissão em tensão igual ou superior a 138 quilovolts requerida ao Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica – DNAEE”.
(*) Alterados os valores das multas nos parágs. 1º e 2º do art. 178 e no Parágrafo único do art. 183, pelo
DEC 75.566 de 07.04.1975, D.O de 08.04.1975, seção 1, p. 3.986.
(*) Alterado o art. 177 incisos de I a VIII e parágs. 1º e 2º, pelo DEC 75.887 de 20.06.1975, D.O de
23.06.1975, seção 1, p. 7.450.
(*) Alterados os arts. 136 e seu Parágrafo único, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e seu Parágrafo único, 143
e 144, pelo DEC 83.269 de 12.03.1979, D.O de 13.03.1979, seção 1, p. 3.587.
(*) Incluídos os parágs. 1º incisos I e II, 2º e 3º no art. 138, substituindo o Parágrafo único; o Parágrafo
único no art. 140, substituindo os parágs. 1º, 2º e 3º; incisos I, II, III e IV e Parágrafo único no art. 141;
incisos I, II, III e IV no art. 142, pelo DEC 83.269 de 12.03.1979, D.O de 13.03.1979, seção 1, p. 3.587.
Art 138
“§ 1º Na determinação do custo da extensão, para os fins do disposto neste artigo, o concessionário deve levar em conta somente o montante relativo ao segmento do sistema que atender à
unidade de consumo, a partir do ponto de conexão com o sistema existente onde tem início a
extensão, nos seguintes termos:
Ipara atendimento em tensão secundária de distribuição, considerar a respectiva extensão da rede de distribuição secundária e primária, se necessária.
II para atendimento em tensão primária de distribuição, subtransmissão ou transmissão,
considerar a extensão da linha na tensão do fornecimento.
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“p)

§ 2º Em atendimento em tensão igual ou superior a 34,5 kv, o sistema de custeio previsto no “caput”
deste artigo aplica-se igualmente a obras realizadas antes do ponto de conexão, caracterizadas como reforço de linha existente ou acréscimo de novo circuito, utilizadas ou não novas
estruturas, desde que o reforço ou acréscimo seja estabelecido na tensão do fornecimento e se
justifique face à insuficiência das instalações existentes para o fornecimento de energia.
§ 3º O sistema de custeio previsto no “caput” deste artigo aplica-se às obras a que se referem os incisos I e II do artigo 141, quando estabelecidas na tensão do fornecimento e em sistema definido
para eletrificação rural.”
Art 140
“Parágrafo único. A critério do concessionário, a contribuição de que trata este artigo pode ser parcelada para efeito de pagamento.”
Art 141
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III -

Obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira fases em redes ou linhas existentes;
Obras relativas a redes ou linhas, em tensão inferior a 34,5 kv, que se caracterizem como reforço
das existentes ou acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas;
III - Obras relativas a redes ou linhas que se caracterizem como reforma das existentes;
IV - Obras necessárias para atender aos níveis de continuidade e/ou qualidade de serviço fixados
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, bem como aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as disposições regulamentares vigentes.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II não se aplica quando se tratar de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação rural. Neste caso deve ser observado o contido no
§ 3º do artigo 138.
Art 142
III -

Extensão de linha exclusiva ou de reserva;
Melhoria de qualidade e/ou de continuidade do fornecimento a níveis superiores aos fixados
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, ou em condições especiais
não exigidas pelas disposições regulamentares vigente;
III - Melhoria de aspectos estéticos;
IV - Outras que lhe sejam atribuíveis, de conformidade com as disposições regulamentares vigente.
(*) Excluídas as alíneas “a”, “b” e “c” no art. 136 e substituídos os parágs. 1º e 2º do art. 139, pelo DEC
83.269 de 12.03.1979, D.O de 13.03.1979, seção 1, p. 3.587.
(*) Alterados os arts. 135 e 177 inciso III, pelo DEC 86.463 de 13.10.1981, D.O de 15.10.1981, seção 1, p.
19.525.
(*) Incluído o Parágrafo único no art. 135, substituindo os incisos I, II e III, pelo DEC 86.463 de 13.10.1981,
D.O de 15.10.1981, seção 1, p. 19.525.
Art 135
“Parágrafo único - As localizações de pontos de entrega serão definidas pelo Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica - DNAEE.”
(*) Alterado o inciso III e o parág. 2º do art. 47, pelo DEC 97.280 de 16.12.1988, D.O de 19.12.1988, seção
1, p. 24.686.
(*) Incluídos os parágs. 5º e 6º no art. 47, pelo DEC 97.280 de 16.12.1988, D.O de 19.12.1988, seção 1,
p. 24.686.
Art 47
“5º

A partir de 1º de janeiro de 1990, em ampliação, reforço melhoria e reforma das redes secundárias de distribuição que envolvam a instalação de transformador, somente poderão ser
utilizadas as tensão nominais padronizadas neste Decreto, exceto nos casos de troca de transformadores por avaria ou outras necessidades operacionais, enquadráveis no orçamento de
despesas operacionais.
§ 6º As concessionárias poderão optar por planos de implantação diferentes do estabelecido no §
5º, desde que previamente aprovados pelo DNAEE.”
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(*) Alterados os arts. 136, 137, 138, 139, 140, 141 incisos I e II, 142 incisos I, II, III e IV e 143, pelo DEC
98.335 de 26.10.1989, D.O de 27.10.1989, seção 1, p. 19.498.
(*) Incluídos os parágs. 1º e 2º no art. 140, substituindo o Parágrafo único; parágs. 1º e 2º no art. 142,
substituindo o Parágrafo único, pelo DEC 98.335 de 26.10.1989, D.O de 27.10.1989, seção 1, p. 19.498.
Art 140
“§ 1º A critério do concessionário, o pagamento de que trata este artigo poderá ser parcelado.
§ 2º Com o fim de compatibilizar o prazo fixado para o atendimento com as necessidades do consumidor, poderá este, mediante prévio ajuste, aportar a totalidade dos recursos indispensáveis
à realização da obra. A concessionária efetuará a restituição da parcela de sua responsabilidade
por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outra forma entre as partes convencionadas.”
“§ 1º Nos casos de que trata este artigo, devem ser incluídas na determinação do enca rgo de responsabilidade do consumidor as parcelas relativas ao segmento do sistema que atender a unidade
de consumo, bem como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de subestações,
alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao atendimento do pedido.
§ 2º O atendimento de pedido nas condições previstas neste artigo dependerá, também, da verificação, pelo concessionário, da conveniência técnica e econômica para sua efetivação.”
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Art 142

Decreto n° 1.717, de 24 de novembro de 1995
Estabelece procedimentos para prorrogação das concessões dos serviços públicos de energia elétrica de que trata a Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis n°s 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e
9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Anexo I - Decreto nº 1.717

Art. 1°

Art. 2°

Art. 3°
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As atuais concessões ou direitos reconhecidos de exploração de serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, desde que não alcançados pelo art. 43 da Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, poderão ter seus prazos prorrogados , de acordo com a Lei n° 9.074, de 7 de julho
de 1995, mediante requerimento, nos termos deste Decreto.
Parágrafo único. Para fins da prorrogação a que se refere este Decreto, considerar-se-á como prazo
da concessão ou do direito reconhecido de exploração de serviço público de energia elétrica, sucessivamente:
a)
o prazo constante do contrato de concessão;
b)
o prazo fixado no ato de outorga ou no instrumento de reconhecimento do direito;
c)
trinta anos, contados a partir da publicação do ato de outorga no Diário Oficial da União ou da
data do reconhecimento do direito;
d)
trinta anos, a partir do início da operação comercial ou, na ausência de comprovação dessa
data, do início da depreciação contábil do investimento.
O requerimento de prorrogação deverá ser dirigido ao Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica -DNAEE, acompanhado de documentos comprobatórios da qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como da regularidade e adimplemento de seus encargos junto a órgãos públicos, obrigações fiscais, previdenciárias, compromissos contratuais firmados
com órgãos e entidades da Administração Pública Federal e obrigações decorrentes da exploração
do serviço de energia elétrica, inclusive do pagamento da compensação financeira pela exploração
de recursos hídricos.
§ 1° O requerimento de prorrogação do prazo de que trata este artigo, concernente às concessões
vincendas, deverá ser apresentado em até seis meses antes do advento do termo final respectivo, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, facultada sua apresentação
até 8 de julho de 1996.
§ 2° Quando se tratar de concessão em caráter precário, com prazo vencido, ou que estiver em vigor
por prazo indeterminado, bem como de direito reconhecido de exploração de serviço público
de energia elétrica, o requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até 8 de julho de
1996.
§ 3° Recebido o requerimento, o DNAEE manifestar-se-á dentro de noventa dias quanto à prorrogação pretendida. No caso de indeferimento do pedido, o requerente poderá, no prazo de quinze
dias, contado da publicação do ato do DNAEE no Diário Oficial da União, interpor recurso ao
Ministro de Estado de Minas e Energia.
§ 4° As concessões extintas pela não apresentação do requerimento no prazo legal serão relacionadas em ato do DNAEE, publicado no Diário Oficial da União.
§ 5° Em portaria específica, o DNAEE indicará os documentos exigidos para a comprovação de que
trata o caput deste artigo e estabelecerá os procedimentos complementares aos pedidos de
prorrogação.
É delegada ao Ministro de Estado de Minas e Energia competência para conceder as prorrogações de
prazo de que trata este Decreto.
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Art. 5°

As prorrogações da concessões somente terão eficácia com a celebração do respectivo contrato de
concessão e publicado de seu extrato, o qual deverá ser assinado no prazo de 180 dias, contado da
publicação do ato de prorrogação.
§ 1° Os contratos de concessão serão individualizados por tipo de atividade, de geração, de transmissão e de área de distribuição reagrupada segundo critérios de racionalidade operacional e
econômica.
§ 2° Juntamente com o requerimento a que se refere o art. 2° deste Decreto, a concessionária deverá apresentar ao DNAEE a discriminação de seus custos, por central de geração, por instalação
ou sistema de transmissão integrante da rede básica e por área reagrupada de distribuição,
apurados separadamente, com as correspondentes propostas tarifárias.
§ 3° A proposta tarifária deverá refletir os custos específicos dos serviços objeto das concessões a
se rem prorrogadas, aferidos pelo DNAEE, com base nos pressupostos de serviço adequado,
modicidade das tarifas e equilíbrio econômico-financeiro da concessão.
As concessões ou os direitos reconhecidos de exploração de serviço público de energia elétrica, relativos a empreendimentos de geração atrasados ou paralisados quando da edição da Lei n° 8.987, de
1995, alcançados pelo art. 20 da Lei n° 9.074, de 1995, cujo prazo de remanescente da concessão não
for suficiente para amortização do investimento, poderão ter os respectivos prazos prorrogados, nos
termos deste Decreto, desde que aprovados pelo DNAEE o plano de conclusão da obra, apresentado
no prazo fixado no art. 44 da Lei n° 8.987, de 1995, e o compromisso de participação de investimentos
privados.
§ 1° O requerente terá até 45 dias, a contar da publicação deste Decreto, para complementar o plano de conclusão da obra, com os seguintes requisitos:
a)
requerimento de prorrogação;
b)
relatório técnico da situação atual da obra para a qual se pretende obter prorrogação
do prazo de concessão, destacando as alterações ocorridas em relação ao projeto básico
aprovado pelo DNAEE;
c)
orçamento original do empreendimento e revisões posteriores, indicando os respectivos
impactos no cronograma físico da obra;
d)
orçamento atualizado do empreendimento, incluindo demonstrativo de recursos necessários para a conclusão da obra;
e)
justificativa técnico-econômica para a conclusão da obra, acompanhada de demonstrativo do custo previsto da energia a ser gerada;
f)
modelo de participação do investimento privado na conclusão da obra e o correspondente cronograma de implementação;
g)
cronograma físico-financeiro do empreendimento, detalhando as etapas realizadas e a
realizar;
h)
datas previstas para entrada em operação das unidades geradoras;
i)
proposta justificada do prazo necessário à amortização do investimento;
j)
Ficha de Apresentação do Orçamento - FAO e Ficha de Apresentação de Custos Realizados - FAR da obra, conforme Portaria DNAEE n° 64, de 5 de abril de 1988.
§ 2° O DNAEE manifestar-se-á sobre o plano de conclusão da obra e o modelo de participação dentro de trinta dias, contados da complementação a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3° Até noventa dias, contados da manifestação do DNAEE sobre o plano de conclusão da obra, o
interessado apresentará compromisso, em forma de pré-contrato ou outro instrumento hábil,
que contemple a participação de investimentos privados superiores a um terço dos recursos
necessários à conclusão da obra e à colocação das unidades em operação.
§ 4° A participação de investimentos privados, exigida pelo art. 20 da Lei n° 9.074, de 1995, deverá
agregar ao empreendimento capital contratualmente vinculado à conclusão da obra, cujo retorno Será obtido com os recurso gerados pe lo próprio empreendimento.
§ 5° No prazo de trinta dias do recebimento do compromisso de participação de investimentos
privados, será dada ciência ao requerente da decisão sobre o mencionado compromisso.
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Art. 4°
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§ 6°

Art. 6°

Art. 7°

356

O requerente terá até 13 de fevereiro de 1997 para submeter-se à homologação do DNAEE o
instrumento definitivo da participação financeira a que se refere o parágrafo anterior.
§ 7° Homologado o instrumento da participação privada, o Ministro de Estado de Minas e Energia
expedirá o ato de prorrogação da concessão.
§ 8° A prorrogação de que trata este artigo será concedida pelo prazo necessário à amortização
do investimento, contado da data da assinatura do contrato de concessão, limitado a 35 anos,
observado o disposto no art. 25 da Lei n° 9.074, de 1995.
§ 9° Na determinação do prazo necessário à amortização do investimento, será considerado o valor
constante do projeto básico aprovado, com as modificações que tenham sido autorizadas, ou
do plano de conclusão da obra, nas condições de sua aprovação.
§ 10. No caso de associação com terceiros na modalidade de consórcio, nos termos do art. 21 da Lei
n° 9.074, de 1995, a prorrogação poderá ser concedida mediante cisão e transferência da concessão.
§ 11. O contrato de concessão decorrente da aplicação deste artigo deverá conter cláusula que determine a extinção da concessão, em caso de descumprimento do plano de conclusão da obra
ou do compromisso de participação aprovados.
§ 12. Na hipótese de a concessionária não apresentar o plano de conclusão ou o compromisso de
participação, ou se esses não oferecerem garantias efetivas para a conclusão da obra, o DNAEE
declarará extinta a concessão ou o direito de exploração de geração, garantido à concessionária o direito de ampla defesa.
As concessões e os direitos de exploração de serviço público de geração de energia elétrica referentes às usinas em operação em 14 de fevereiro de 1995, não alcançados pelo art. 43 da Lei n° 8.987, de
1995, poderão ter seus prazos prorrogados em até vinte anos, de conformidade com o art. 19 da Lei
n° 9.074, de 1995, desde que requerida a prorrogação nos termos do art. 2° deste Decreto.
Parágrafo único. Observado o disposto no parágrafo único do art. 1° deste Decreto, os prazos de prorrogação de que trata este artigo serão contados:
a)
a partir de 8 de julho de 1995, para as concessões de caráter precário ou os direitos reconhecidos de exploração, bem como aquelas com prazo vencido ou indeterminado;
b)
da data do vencimento do prazo da concessão, nos casos de concessões vincendas.
Os empreendimentos de geração em construção, já iniciados quando da edição da Lei n° 8.987, de
1995, não alcançados pelo art. 4° deste Decreto, observado o disposto nos parágrafos deste artigo,
poderão ter seus prazos de concessão ou de direitos reconhecidos de exploração, prorrogados em
até vinte anos, de acordo com o art. 19 a Lei n° 9.074, de 1995, desde que requerida a prorrogação nos
termos deste Decreto.
§ 1° Par fins da prorrogação de que trata este artigo, considera -se empreendimento de geração
iniciado aquele que tenha projeto básico aprovado pelo DNAEE, que conste do Plano Decenal
de Expansão aprovado pela Portaria n° 306, de 15 de julho de 1994, do Ministro de Estado de
Minas e Energia, e apresente, na data de publicação deste Decreto, registros contábeis reconhecidos pelo DNAEE, nas contas referentes às Imobilizações em Curso, do Ativo Permanente, de
acordo com o Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica.
§ 2° As concessionárias com empreendimentos alcançados por este artigo de verão apresentar, no
prazo de noventa dias da publicação deste Decreto, requerimento de prorrogação acompanhado de relatório circunstanciado da situação da obra e cronograma físico-financeiro detalhando
as etapas realizadas e a realizar, com as datas para entrada em operação da unidades geradoras,
bem como comprovação dos recursos assegurados para conclusão das obras, atendidas os requisitos previstos no parágrafo anterior.
§ 3° Para atender às determinações do art. 3° da Lei n° 9.074, de 1995, e mediante solicitação justificada da concessionária, apresentada juntamente com os documentos mencionados no
parágrafo anterior, o DNAEE poderá considerar como prazo para amortização do investimento,
além do remanescente da concessão, o da prorrogação a que se refere o caput deste artigo,
observado o limite de 35 anos.
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O DNAEE manifestar-se-á sobre o pedido de prorrogação no prazo de sessenta dias do recebimento dos documentos e dados referidos neste artigo, assegurado ao requerente o direito de
recurso ao Ministro de Estado de Minas e Energia, nos termos do § 3° do art. 2° deste Decreto.
§ 5° Os prazos de prorrogação de que trata este artigo serão contados:
a)
a partir de 8 de julho de 1995, para as concessões ou os direitos reconhecidos de exploração, bem como aquelas com prazo vencido ou indeterminado; b) da data do vencimento
do prazo da concessão, nos casos de concessões vincendas.
§ 6° A prorrogação das concessões de que trata este artigo será concedida pelo prazo necessário à
amortização do investimento, limitado a 35 anos.
Art. 8° A Centrais Elétricas S.A. - ELETROBRÁS, com base em proposta elaborada pelos órgãos colegiados responsáveis pelo planejamento e operação dos sistemas interligados, apresentará ao DNAEE, no prazo
máximo de 180 dias da publicação deste Decreto, relação das instalações de transmissâo que deverão formar a rede básica dos sistemas interligados, acompanhada de justificativa técnica, observado
o disposto no art. 17 da Lei n° 9.074, de 1995.
§ 1° O DNAEE definirá as instalações de transmissão que comporão a rede básica dos sistemas interligados, tendo como referência a relação das instalações de transmissão de que trata este
artigo.
§ 2° As concessionárias poderão solicitar prorrogação das concessões, ou dos direitos reconhecidos
de exploração da instalações de transmissão integrantes da rede básica, de conformidade com
o disposto no § 5° do art. 17 da Lei n° 9.074, de 1995.
§ 3° Observado o disposto no § 2° do art. 22 da Lei n° 9.074, de 1995, as prorrogações a que se refere
o parágrafo anterior poderão ser concedidas desde que as respectivas instalações funcionem
integradas aos sistemas interligados e com regras operativas estabelecidas por agente sob
controle da União, de forma a assegurar a otimização de uso dos recursos eletro-energéticos
existentes e futuros.
§ 4° Até que seja designado o agente a que se refere o parágrafo anterior, as regras operativas dos
sistemas interligados continuarão a ser estabelecidas pelos órgãos colegiados encarregados
de sua operação.
Art. 9° As instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de geração e aquelas associadas aos
sistemas de distribuição, respeitada a classificação definida para a rede básica dos sistemas interligados, passam a integrar as respectivas concessões ou direitos reconhecidos de geração ou de distribuição, inclusive para fins de prorrogação.
Art. 10. As concessões e os direitos reconhecidos de exploração de distribuição de energia elétrica, não alcançados pelo art. 43 da Lei n° 8.987, de 1995, desde que reagrupados nos termos do disposto no art. 22
da Lei n° 9.074, de 1995, poderão ter seus prazos prorrogados, mediante requerimento da concessionária.
§ 1° Juntamente com o requerimento de prorrogação apresentado nos termos do art. 2° deste Decreto, a concessionária deverá submeter à apreciação do DNAEE proposta de reagrupamento
das concessões relativas às áreas por ela atendidas, justificada segundo critérios de racionalidade operacional e econômica e acompanhada de estudos de mercado e de proposta tarifária
para cada conjunto reagrupado.
§ 2° O reagrupamento poderá ser realizado por iniciativa do DNAEE, observados os critérios de
racionalidade operacional e econômica.
§ 3° Em caso de reagrupamento, a prorrogação terá prazo único igual ao maior remanescente dentre as concessões e reagrupadas, ou vinte anos a contar de 8 de julho de 1995, prevalecendo o
que for maior.
§ 4° Havendo o reagrupamento de concessões de distribuição, este deverá contemplar a totalidade
da área de exploração da concessionária, independentemente dos atuais prazos de concessão,
de forma a assegurar a prestação do serviço adequado e o atendimento abrangente do mercado, conforme estabelecido nas Leis n°s 8.987 e 9.074, de 1995, e demais normas pertinentes.
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§ 4°

§ 5°

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.
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Art. 15.

Não havendo concordância da concessionária com o reagrupamento realizado por iniciativa
do DNAEE, as concessões ou os direitos reconhecidos serão declarados extintos, para fins de
licitação, ao término do prazo em vigor, observado o § 2° do art. 42 da Lei n° 8.987, de 1995.
Quando da prorrogação da atuais concessões de distribuição, o DNAEE diligenciará no sentido de
compatibilizar as áreas concedidas às empresas distribuidoras com as áreas efetivamente atendidas
pela requerente.
Os titulares de concessão ou de direito reconhecido de exploração de serviço público de geração,
transmissão (rede básica) e distribuição de energia elétrica, de que trata o art. 1° deste Decreto, deverão promover as necessárias ampliações de suas instalações para atendimento do crescimento de
seu mercado, a fim de manter o serviço adequado e o pleno atendimento aos consumidores, observado o disposto nos regulamentos e normas do poder concedente.
Na hipótese de extinção de concessão ou direito reconhecido de exploração de serviço público de
energia elétrica, os bens vinculáveis à concessão ficarão sob guarda e responsabilidade da concessionária, ou de outra pessoa designada pelo DNAEE, que responderá como fiel depositário, até a realização da licitação para nova outorga.
O Ministro de Estado de Minas e Energia poderá expedir normas comlementares, necessárias à plena
aplicação dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174° da Independência e 107° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Raimundo Brito
Publicado no D.O de 27.11.1995, seção 1, p. 19.276.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 27.11.1995.
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Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996
Regulamenta a produção de energia elétrica por Produtor Independente e por Autoprodutor e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
CAPITULO I

Art. 1º
Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

A produção de energia elétrica, por produtor independente e por autoprodutor, depende de concessão ou autorização, que serão outorgadas na forma da legislação em vigor e deste Decreto.
Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
IProdutor Independente de Energia Elétrica, a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco;
II Autoprodutor de Energia Elétrica, a pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso
exclusivo.
Dependem de concessão de uso de bem público, precedida de licitação:
Io aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW, por produtor independente;
II o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 10.000 kW, por autoprodutor.
1º
As licitações dos aproveitamentos hidráulicos a que se refere este artigo serão realizadas por
iniciativa do poder concedente, ou a pedido de qualquer interessado, na forma estabelecida
neste Decreto.
2º
O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente definirá o aproveitamento ótimo do
potencial hidráulico a ser licitado.
3º
Considera-se aproveitamento ótimo todo potencial definido em sua concepção global pelo
melhor eixo do barramento, arranjo físico geral, níveis d’água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa escolhida para divisão de quedas de uma bacia hidrográfica.
4º
O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente poderá autorizar o interessado a realizar, por sua conta e risco, os estudos técnicos necessários para a definição do aproveitamento
ótimo, ficando assegurado, no caso de aprovação desses estudos e sua inclusão no programa
de licitações do poder concedente, o ressarcimento dos custos incorridos, pelo vencedor da
licitação, nas condições e valores estabelecidos no edital.
5º
Os estudos, inclusive os de impacto ambiental, e levantamentos visando à definição do aproveitamento ótimo relativo ao potencial hidráulico, aprovados pelo órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, serão fornecidos a todos os interessados na licitação, mediante
ressarcimento, na forma estabelecida no edital.
Dependem de autorização:
Ia implantação de usina termelétrica de potência superior a 5.000 kW, destinada a autoprodutor
e a produtor independente;
II o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior
a 10.000 kW, por autoprodutor. Art. 5º O aproveitamento de potencial hidráulico igual ou inferior a 1.000 kW e a implantação de usina termelétrica de potência igual ou inferior a 5.000 kW
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SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

independem de concessão ou autorização, devendo, entretanto, ser comunicados ao órgão
regulador e fiscalizador do poder concedente, para fins de registro.
Parágrafo único. O aproveitamento de potencial hidráulico de que trata este artigo, que vier a ser afetado por aproveitamento ótimo de curso d’água, definido nos termos do § 3° do art. 3°, não acarretará
ônus de qualquer natureza ao poder concedente.
SEÇÃO II
DA LICITAÇÃO E DO CONTRATO

Anexo I - Decreto nº 2.003

Art. 6º

A licitação para outorga de concessão a produtor independente e a autoprodutor obedecerá ao disposto na lei geral de licitações, na Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, ao estabelecido neste Decreto e no respectivo edital.
Art. 7º Os requisitos para a habilitação ficarão limitados à comprovação da regularidade jurídico-fiscal e da
qualificação técnica e econômico-financeira dos interessados.
Art. 8º O edital da licitação estabelecerá que, quando participarem e forem vencedoras empresas reunidas
em consórcio, a concessão será outorgada de forma compartilhada entre elas, na proporção da participação de cada uma, ficando a empresa líder do consórcio responsável, perante o poder concedente,
pelo cumprimento do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
Parágrafo único. No caso de licitação para produção independente, o edital poderá prever, alternativamente, que os consorciados constituam empresa específica, com a participação proporcional de
cada um deles, que será a responsável pelo cumprimento do contrato de concessão. Art. 9º As concessões relativas aos aproveitamentos de potenciais hidráulicos serão outorgadas a título oneroso.
Parágrafo único. O edital da licitação indicará as condições de aceitabilidade das propostas, o critério
de julgamento e a forma do pagamento devido pela outorga da concessão.
Art. 10. As concessões e autorizações, de que trata este Decreto, terão prazo de até trinta e cinco e de até trinta anos, respectivamente, contado da data de assinatura do contrato ou do ato autorizativo, podendo
ser prorrogado, a critério do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, nas condições estabelecidas no respectivo contrato.
1º
A prorrogação deverá ser requerida até 36 meses anteriores à data final do respectivo contrato.
2º
A falta de manifestação do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente nos dezoito
meses seguintes ao pedido será havida como concordância com a prorrogação, nas mesmas
condições vigorantes.
Art. 11. A concessão para aproveitamento de potencial hidráulico será formalizada mediante Contrato de
Concessão de Uso de Bem Público.
1º
São cláusulas essenciais do contrato de concessão de uso do bem público as que definem:
a)
os direitos e as obrigações do produtor independente, ou do autoprodutor, na exploração do aproveitamento hidráulico;
b)
as condições de operação da usina e de comercialização da energia elétrica produzida;
c)
os encargos financeiros da exploração da energia elétrica, conforme disposto na Seção V
deste Capítulo;
d)
as penalidades a que estará sujeito o produtor independente ou autoprodutor e as hipóteses de caducidade da concessão;
e)
as condições em que será admitida a transferência da concessão.
2º
A minuta do contrato constituirá anexo do edital da licitação. Art. 12. Nos casos de autorização,
o ato do poder concedente indicará os direitos e obrigações do autorizado e as hipóteses de
revogação.
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SEÇÃO III
DO ACESSO AOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E DE DISTRIBUIÇÃO
Art. 13. Para garantir a utilização e a comercialização da energia produzida, o produtor independente e
o autoprodutor terão assegurado o livre acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição de
concessionários e permissionários de serviço público de energia elétrica, mediante o ressarcimento
do custo de transporte envolvido. Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente definirá, em ato específico, os critérios para determinação do custo de transporte, que deverá
explicitar as parcelas relativas à transmissão e à distribuição, assegurado o tratamento isonômico
para os produtores independentes e autoprodutores perante os concessionários e permissionários
do serviço público de energia elétrica.

Art. 14. A operação energética das centrais geradoras de produtor independente e de autoprodutor poderá
ser feita na modalidade integrada ou não integrada.
1º
Considera-se operação integrada ao sistema aquela em que as regras operativas buscam assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes e futuros.
2º
Sempre que a central geradora, em função de sua capacidade e da sua localização, interferir
significativamente na operação do sistema elétrico, o contrato de concessão ou o ato autorizativo disporá sobre a necessidade de sua operação integrada, de acordo com os critérios e as
regras de otimização do respectivo sistema, sujeita aos ônus e benefícios decorrentes.
3º
A operação da central geradora integrada será determinada com base nos estudos realizados
pelos órgãos responsáveis pela operação otimizada do sistema elétrico.
4º
Fica assegurado ao produtor independente e ao autoprodutor, que operem na modalidade
integrada, o recebimento de energia do sistema, de modo a garantir o cumprimento de seus
contratos de fornecimento, nos casos em que for determinada a redução do despacho de suas
usinas pelos órgãos responsáveis pela operação otimizada do sistema.
5º
As usinas termelétricas destinadas a autoprodução operarão na modalidade não integrada,
podendo ser interligadas ao sistema elétrico.
Art. 15. Os contratos de concessão e as autorizações definirão, nos casos de operação integrada ao sistema,
o montante de energia anual, em MWh, e a potência, em MW, que poderão ser comercializados, ou
utilizados para consumo próprio, pelo produtor independente ou autoprodutor, e as formas pelas
quais esses valores poderão ser alterados.
Parágrafo único. Nos casos de operação não integrada ao sistema, os contratos de concessão ou as
autorizações definirão o montante de potência, em MW, associado ao empreendimento e as formas
pelas quais esse valor poderá ser alterado.
SEÇÃO V
DOS ENCARGOS FINANCEIROS DA EXPLORAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Art. 16. A partir da entrada em operação da central geradora de energia elétrica, o produtor independente e
o autoprodutor sujeitar-se-ão aos seguintes encargos, conforme definido na legislação específica e
no respectivo contrato:
Icompensação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos
da administração direta da União, pelo aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica;
II taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, a ser recolhida nos prazos e valores estabelecidos no edital de licitação e nos respectivos contratos;

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

361

Anexo I - Decreto nº 2.003

SEÇÃO IV
DA MODALIDADE DA OPERAÇÃO ENERGÉTICA

III -

IV -

quotas mensais da “Conta de Consumo de Combustíveis - CCC”, subconta Sul/Sudeste/CentroOeste ou subconta Norte/Nordeste:
a)
incidente sobre a parcela de energia consumida por autoprodutor que opere na modalidade integrada no sistema em que estiver conectado;
b)
incidente sobre as parcelas de energia consumida ou comercializada com consumidor
final, nos termos dos incisos II, IV e V do Art. 23 deste Decreto, por produtor independente
que opere na modalidade integrada no sistema em que estiver conectado;
quotas mensais da “Conta de Consumo de Combustíveis - CCC”, subconta Sistemas Isolados,
incidentes sobre as parcelas de energia comercializada com consumidor final por produtor
independente, nos termos dos incisos II, IV e V do art. 23.
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SEÇÃO VI
DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES
Art. 17. O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, diretamente, por intermédio de empresas especializadas ou mediante convênios com órgãos estaduais, exercerá a fiscalização técnica das obras
referentes aos aproveitamentos de potenciais hidráulicos por produtor independente e autoprodutor, visando garantir a compatibilidade com os projetos aprovados.
1º
O órgão regulador e fiscalizador poderá autorizar ou determinar revisões dos projetos, inclusive para adequá-los à definição do aproveitamento ótimo.
2º
Também serão objeto de fiscalização as instalações e a operação das centrais geradoras que
operem na modalidade integrada, podendo o órgão regulador e fiscalizador determinar as
correções que forem consideradas necessárias para assegurar a adequada inserção dessas
centrais geradoras no sistema elétrico.
Art. 18. O descumprimento das normas legais e regulamentares e o desatendimento às instruções e recomendações do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, inclusive as constantes do contrato, sujeitarão o produtor independente e o autoprodutor às penalidades de advertência e multa,
conforme definido em contrato ou ato autorizativo, sem prejuízo do disposto no art. 22.
SEÇÃO VII
DOS BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Art. 19. Os bens e instalações utilizados na produção de energia elétrica a partir do aproveitamento de potencial hidráulico e as linhas de transmissão associadas, desde o início da operação da usina, não
poderão ser removidos ou alienados sem prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente.
1º
O produtor independente e o autoprodutor poderão oferecer os direitos emergentes da concessão ou da autorização, compreendendo, dentre outros, a energia elétrica a ser produzida e a
receita decorrente dos contratos de compra e venda dessa energia, bem assim os bens e instalações utilizados para a sua produção, em garantia de financiamentos obtidos para a realização
das obras ou serviços.
2º
No caso de inadimplência do produtor independente ou autoprodutor, poderá o poder concedente:
a)
autorizar a transferência do contrato de concessão ou da autorização a qualquer interessado que atenda aos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira, previstos
no edital da licitação ou no ato autorizativo;
b)
declarar a caducidade da concessão, ou revogar a autorização, e promover nova outorga,
para a mesma ou para outra finalidade.
3º
A execução da garantia não poderá comprometer a continuidade da exploração da central
geradora.
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4º

Na hipótese prevista na alínea b do § 2°, o poder concedente utilizará os recursos gerados com
a nova licitação ou outorga para indenização da parcela dos investimentos já realizados e ainda
não amortizados, podendo, inclusive, transferir diretamente aos credores do concessionário ou
autorizado a parcela que a eles couber, até o valor dos débitos não liquidados e observado o
limite da indenização aqui referida.
Art. 20. No final do prazo da concessão ou autorização, os bens e instalações realizados para a geração independente e para a autoprodução de energia elétrica em aproveitamento hidráulico passarão a
integrar o patrimônio da União, mediante indenização dos investimentos ainda não amortizados.
1º
Para determinação do montante da indenização a ser paga, serão considerados os valores dos
investimentos posteriores, aprovados e realizados, não previstos no projeto original, e a depreciação apurada por auditoria do poder concedente.
2º
No caso de usinas termelétricas, não será devida indenização dos investimentos realizados, assegurando-se, porém, ao produtor independente ou ao autoprodutor remover as instalações.

Art. 21. Por motivo de interesse público, o poder concedente poderá promover a encampação dos bens e
instalações utilizados na produção independente ou autoprodução de energia elétricas assegurado
ao interessado o direito à prévia indenização, nos termos da legislação em vigor.
Art. 22. A inadimplência contratual acarretará, a critério do poder concedente, a aplicação das sanções previstas no respectivo contrato ou a declaração de caducidade da concessão ou revogação da autorização.
1º
A declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação da inadimplência, através de
processo administrativo específico, assegurados o contraditório e ampla defesa.
2º
Não será instaurado o processo administrativo antes de notificados, ao produtor independente
ou autoprodutor, os fatos constitutivos da inadimplência, fixando-lhe prazo para correção das
irregularidades.
3º
A caducidade da concessão ou a revogação da autorização não acarretará, para o poder concedente, qualquer responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pelo produtor independente ou autoprodutor, com relação a terceiros, inclusive
seus empregados, ressalvada a indenização dos investimentos realizados, apurada na forma
do disposto no caput do art. 20, deduzidos os valores das penalidades e dos danos porventura
decorrentes do fato motivador da caducidade.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR INDEPENDENTE
Art. 23. O produtor independente poderá comercializar a potência e/ou energia com:
Iconcessionário ou permissionário de serviço público de energia elétrica;
II consumidores de energia elétrica nas condições estabelecidas nos artigos 15 e 16 da Lei n°
9.074, de 1995;
III - consumidores de energia elétrica integrantes de complexo industrial ou comercial, aos quais
forneça vapor ou outro insumo oriundo de processo de cogeração;
IV - conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente de tensão e carga, nas
condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição;
V - qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente não ter o concessionário local lhe
assegurado o fornecimento no prazo de até 180 dias, contado da respectiva solicitação.
Parágrafo único. A comercialização de energia elétrica nas hipóteses dos incisos I, IV e V deste artigo
deverá ser feita a preços sujeitos aos critérios gerais fixados pelo poder concedente.
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SEÇÃO VIII
DA ENCAMPAÇÃO E CADUCIDADE
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Art. 24. Os contratos de comercialização de energia elétrica celebrados entre o produtor independente e o
concessionário ou permissionário de serviço público de energia elétrica deverão ser submetidos por
estes a homologação do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente.
Art. 25. Mediante ajuste com os concessionários ou permissionários do serviço público de energia elétrica e
prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, poderá o produtor independente permutar blocos de energia elétrica economicamente equivalentes:
Ipara possibilitar o consumo em instalações industriais de propriedade do produtor independente;
II para atender a consumidores interessados na energia elétrica do produtor independente, nas
hipóteses previstas no art. 23;
III - para atender a necessidades localizadas de energia elétrica, justificadas pelos concessionários
ou permissionários do serviço público de distribuição.
Parágrafo único. O contrato de permuta deverá explicitar os custos das transações de transmissão e
distribuição envolvidos.
Art. 26. O produtor independente integrado, ou que operar usinas térmicas em sistemas isolados, e comercializar energia elétrica nos termos dos incisos I, IV e V do art. 23, poderá utilizar o mecanismo de ressarcimento do custo de combustíveis instituído na Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, mediante
autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente.
Parágrafo único. No caso de comercialização de apenas parte da energia produzida, a utilização do
mecanismo previsto neste artigo ficará limitada à parcela comercializada.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO AUTOPRODUTOR
Art. 27. A outorga de concessão ou de autorização a autoprodutor estará condicionada à demonstração, perante o órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, de que a energia elétrica a ser produzida
será destinada a consumo próprio, atual ou projetado.
Art. 28. Mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, será facultada:
Ia cessão e permuta de energia e potência entre autoprodutores consorciados em um mesmo
empreendimento, na barra da usina;
II a compra, por concessionário ou permissionário de serviço público de distribuição, do excedente da energia produzida;
III - a permuta de energia, em montantes economicamente equivalentes, explicitando os custos
das transações de transmissão envolvidos, com concessionário ou permissionário de serviço
público de distribuição, para possibilitar o consumo em instalações industriais do autoprodutor em local diverso daquele onde ocorre a geração.
Art. 29. A parcela de energia produzida por autoprodutor que operar usinas térmicas em sistemas isolados,
adquirida por concessionário ou permissionário do serviço público de distribuição, nos termos do
inciso II do artigo anterior, fará jus ao ressarcimento do custo de combustíveis instituído na Conta de
Consumo de Combustíveis - CCC, mediante autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder
concedente.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. A requerimento justificado do interessado, o poder concedente poderá declarar a utilidade pública,
para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, de terrenos e benfeitorias, de
modo a possibilitar a realização de obras e serviços de implantação de aproveitamento hidráulico ou
de usina termelétrica, cabendo ao produtor independente ou autoprodutor interessado promover,
amigável ou judicialmente, na forma da legislação específica, a efetivação da medida e pagar as indenizações devidas.
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Art. 31. O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente expedirá as normas complementares, necessárias à aplicação do disposto neste Decreto.
Art. 32. Fica revogado o Decreto nº 915, de 6 de setembro de 1993.
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Publicado no D.O. de 11.09.1996, Seção 1, p. 17.917.
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Este texto não substitui o publicado no D.O. de 11.09.1996.
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Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997
Constitui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial,
aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções de Confiança e dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e
VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
e na Medida Provisória nº 1.549-34, de 11 de setembro de 1997,
DECRETA:

Anexo I - Decreto nº 2.335

Art. 1º

É constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, vinculada
ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado, nos termos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Art. 2º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança da ANEEL, na forma dos Anexos I e II a este Decreto.
Art. 3º Ficam remanejados do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para a ANEEL, as
seguintes Funções Comissionadas de Energia Elétrica - FCE e cargos em comissão, criados pelos arts.
36 e 37 da Medida Provisória nº 1.549-34, de 11 de setembro de 1997:
I130 Funções Comissionadas de Energia Elétrica - FCE, sendo 32 FCE V; 33 FCE IV; 26 FCE III;
vinte FCE II e dezenove FCE I;
II 71 cargos em comissão, sendo cinco de Natureza Especial e 66 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, assim distribuídos: 22 DAS 101.5; cinco DAS 102.5; um DAS
101.4; cinco DAS 102.4; 21 DAS 102.3 e doze DAS 102.1.
(*)
Art. 4º O regimento interno da ANEEL será aprovado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e publicado
no Diário Oficial, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste Decreto.
Art. 5º Com a publicação do regimento interno, ficam remanejados do Ministério de Minas e Energia para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 28 cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores - DAS, alocados ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
- DNAEE, assim distribuídos: um DAS 101.5, cinco DAS 101.4, oito DAS 101.2, treze DAS 101.1 e um DAS
102.1.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereirra
Publicado no D.O. de 07.10.1997, seção 1, p. 22377, v. 135, n. 193.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 07.10.1997.
(*) Prorrogado o prazo fixado no art. 4º pelo DEC 2.364 de 05.11.1997, D.O. de 06.11.1997, seção 1, p.
25.161, v. 135, n. 215.
(*) Revogado o art. 25 e parágs. 1º e 2º do Anexo I, pelo DEC 4.111 de 01.02.2002, D.O de 04.02.2002,
seção 1, p. 1, v. 139, n. 24.
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ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, com personalidade
jurídica de direito público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com sede e foro no
Distrito Federal e prazo de duração indeterminado, nos termos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, vincula-se ao Ministério de Minas e Energia.
A ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, de acordo com a legislação e em conformidade com as diretrizes e as políticas
do governo federal.
Parágrafo único. A regulação e fiscalização da Agência incidirão sobre as atividades dos agentes envolvidos na produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, abrangendo
aqueles com funções de execução de inventário de potenciais de energia elétrica e de coordenação
de operação.
A ANEEL orientará a execução de suas atividades finalísticas de forma a proporcionar condições favoráveis para que o desenvolvimento do mercado de energia elétrica ocorra com equilíbrio entre os
agentes e em benefício da sociedade, observando as seguintes diretrizes:
Iprevenção de potenciais conflitos, por meio de ações e canais que estabeleçam adequado
relacionamento entre agentes do setor de energia elétrica e demais agentes da sociedade;
II regulação e fiscalização realizadas com o caráter de simplicidade e pautadas na livre concorrência entre os agentes, no atendimento às necessidades dos consumidores e no pleno
acesso aos serviços de energia elétrica;
III adoção de critérios que evitem práticas anticompetitivas e de impedimento ao livre acesso aos sistemas elétricos;
IV criação de condições para a modicidade das tarifas, sem prejuízo da oferta e com ênfase na
qualidade do serviço de energia elétrica;
Vcriação de ambiente para o setor de energia elétrica que incentive o investimento, de forma que os concessionários, permissionários e autorizados tenham asseguradas a viabilidade econômica e financeira, nos termos do respectivo contrato;
VI adoção de medidas efetivas que assegurem a oferta de energia elétrica a áreas de renda
e densidade de carga baixas, urbanas e rurais, de forma a promover o desenvolvimento
econômico e social e a redução das desigualdades regionais;
VII educação e informação dos agentes e demais envolvidos sobre as políticas, diretrizes e
regulamentos do setor de energia elétrica;
VIII promoção da execução indireta, mediante convênio, de atividades para as quais os setores
públicos estaduais estejam devidamente capacitados;
IX transparência e efetividade nas relações com a sociedade.

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

367

Anexo I - Decreto nº 2.335

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SEÇÃO I
DAS COMPETÊNCIAS
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Art. 4º
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À ANEEL compete:
Iimplementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração de energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica;
II incentivar a competição e supervisioná-la em todos os segmentos do setor de energia
elétrica;
III propor os ajustes e as modificações na legislação necessários à modernização do ambiente institucional de sua atuação;
IV regular os serviços de energia elétrica, expedindo os atos necessários ao cumprimento das
normas estabelecidas pela legislação em vigor;
Vregular e fiscalizar a conservação e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica,
bem como a utilização dos reservatórios de usinas hidrelétricas;
VI regular e fiscalizar, em seu âmbito de atuação, a geração de energia elétrica oriunda de
central nuclear;
VII aprovar metodologias e procedimentos para otimização da operação dos sistemas interligados e isolados, para acesso aos sistemas de transmissão e distribuição e para comercialização de energia elétrica;
VIII fixar critérios para cálculo do preço de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição
e arbitrar seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos, de
modo a garantir aos requerentes o livre acesso, na forma da lei;
IX incentivar o combate ao desperdício de energia no que diz respeito a todas as formas de
produção, transmissão, distribuição, comercialização e uso da energia elétrica;
Xatuar, na forma da lei e do contrato, nos processos de definição e controle dos preços e
tarifas, homologando seus valores iniciais, reajustes e revisões, e criar mecanismos de
acompanhamento de preços;
XI autorizar a transferência e alteração de controle acionário de concessionário, permissionário ou autorizado de serviços ou instalações de energia elétrica;
XII autorizar cisões, fusões e transferências de concessões;
XIII articular-se com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e gás natural para
elaboração de critérios de fixação dos preços de transporte desses combustíveis, quando
destinados à geração de energia elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos casos de
negociação frustrada entre os agentes envolvidos;
XIV fiscalizar a prestação dos serviços e instalações de energia elétrica e aplicar as penalidades
regulamentares e contratuais;
XV cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas dos contratos de concessão ou de permissão e do ato da autorização;
XVI estimular a melhoria do serviço prestado e zelar, direta e indiretamente, pela sua boa qualidade, observado, no que couber, o disposto na legislação vigente de proteção e defesa do
consumidor;
XV cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas dos contratos de concessão ou de permissão e do ato da autorização;
XVI estimular a melhoria do serviço prestado e zelar, direta e indiretamente, pela sua boa qualidade, observado, no que couber, o disposto na legislação vigente de proteção e defesa do
consumidor;
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intervir, propor a declaração de caducidade e a encampação da concessão de serviços e
instalações de energia elétrica, nos casos e condições previstos em lei e nos respectivos
contratos;
estimular a organização e operacionalização dos conselhos de consumidores e comissões
de fiscalização periódica compostas de representantes da ANEEL, do concessionário e dos
usuários, criados pelas Leis nºs 8.631, de 4 de março de1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de
1995;
dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionários, permissionários,
autorizados, produtores independentes e autoprodutores, entre esses agentes e seus consumidores, bem como entre os usuários dos reservatórios de usinas hidrelétricas;
articular-se com outros órgãos reguladores do setor energético e da administração federal
sobre matérias de interesse comum;
promover a articulação com os Estados e Distrito Federal para o aproveitamento energético dos cursos de água e a compatibilização com a Política Nacional de Recursos Hídricos;
dar suporte e participar, em conjunto com outros órgãos, de articulação visando ao aproveitamento energético dos rios compartilhados com países limítrofes;
estimular e participar das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico necessárias ao setor de energia elétrica;
promover intercâmbio com entidades nacionais e internacionais;
estimular e participar de ações ambientais voltadas para o benefício da sociedade, bem
como interagir com o Sistema Nacional de Meio Ambiente em conformidade com a legislação vigente, e atuando de forma harmônica com a Política Nacional de Meio Ambiente;
determinar o aproveitamento ótimo do potencial de energia hidráulica, em conformidade
com os §§ 2º e 3º do art. 5. o da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
diminuir os limites de carga e tensão de consumidores, para fins de escolha do seu fornecedor de energia elétrica, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995;
expedir as outorgas dos direitos de uso dos recursos hídricos para fins de aproveitamento
dos potenciais de energia hidráulica, em harmonia com a Política Nacional de Recursos
Hídricos;
extinguir a concessão e a permissão de serviços de energia elétrica, nos casos previstos em
lei e na forma prevista no contrato;
elaborar editais e promover licitações destinadas à contratação de concessionários para
aproveitamento de potenciais de energia hidráulica e para a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica;
emitir atos de autorização para execução e exploração de serviços e instalações de energia
elétrica;
celebrar, gerir, rescindir e anular os contratos de concessão ou de permissão de serviços de
energia elétrica e de concessão de uso de bem público relativos a potenciais de energia
hidráulica, bem como de suas prorrogações;
organizar e manter atualizado o acervo das informações e dados técnicos relativos às atividades estratégicas do serviço de energia elétrica e do aproveitamento da energia hidráulica;
expedir as autorizações para a realização de estudos, anteprojetos e projetos, nos termos
dos §§ 1º e 2º do art. 28 da Lei nº 9.427, de 1996, e do art. 1º da Lei nº 6.712, de 5 de novembro de 1979, estipulando os valores das respectivas cauções;
declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou de instituição de servidão administrativa, dos bens necessários à execução de serviço ou instalação de energia elétrica,
nos termos da legislação específica;
desenvolver atividades de hidrologia relativas aos aproveitamentos de energia hidráulica
e promover seu gerenciamento nos termos da legislação vigente;
cumprir e fazer cumprir o Código de Águas, na área de sua responsabilidade;
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XXXVIII - regulamentar e supervisionar as condições técnicas e administrativas necessárias à descentralização de atividades;
XXXIX - celebrar convênios de cooperação, em especial com os Estados e o Distrito Federal, visando à descentralização das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização, mantendo o acompanhamento e avaliação permanente da sua condução;
XL definir e arrecadar os valores relativos à compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, nos termos da legislação vigente,
fiscalizando seu recolhimento;
XLI arrecadar os valores relativos aos “royalties” devidos pela Itaipu Binacional ao Brasil e de
outros aproveitamentos binacionais, nos termos dos regulamentos próprios definidos em
acordos internacionais firmados pelo Governo brasileiro e fiscalizar seus recolhimentos e
utilizações;
XLII apurar e arrecadar os valores da taxa de fiscalização instituída pela Lei nº 9.427, de 1996, na
conformidade do respectivo regulamento;
XLIII fixar os valores da cota anual de reversão, da cota das contas de consumo de combustíveis
fósseis, das cotas de reintegração dos bens e instalações em serviço e outras transferências
de recursos aplicadas ao setor de energia elétrica, e fiscalizar seus recolhimentos e utilizações, quando for o caso.
Parágrafo único. A ANEEL providenciará os ajustes e modificações nos regulamentos de sua competência, em função de mudanças estabelecidas pela legislação superveniente.
SEÇÃO II
DA ESTRUTURA BÁSICA
Art. 5º

Art. 6º
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A ANEEL tem a seguinte estrutura básica:
IDiretoria;
II Procuradoria-Geral;
III Superintendências de Processos Organizacionais.
§ 1º
O regimento interno disporá sobre a estruturação, atribuições e vinculação das Superintendências de Processos Organizacionais.
§ 2º
Ficam criados o Gabinete do Diretor-Geral e a Secretaria-Geral da Diretoria, cuja estruturação, atribuições e vinculações deverão ser estabelecidas no regimento interno.
A estruturação das Superintendências de Processos Organizacionais deverá contemplar os seguintes
processos básicos:
Iestabelecimento dos valores iniciais, dos reajustes e das revisões de tarifas;
II supervisão do mercado com vistas à competição e ao equilíbrio entre oferta e demanda;
III estabelecimento de regras e procedimentos para encargos intra-setoriais;
IV consulta aos agentes, aos consumidores e à sociedade;
Vatendimento de reclamações de agentes e consumidores;
VI informação e educação institucionais dos agentes e consumidores;
VII comunicação com os agentes setoriais, consumidores e demais segmentos da sociedade;
VIII aprovação de estudos e determinação do aproveitamento ótimo dos potenciais de energia hidráulica;
IX licitação para contratação de concessões e outorga de autorizações de geração;
Xcontrole e fiscalização das concessões e autorizações de geração;
XI regulamentação, normatização e padronização referentes à geração de energia elétrica;
XII gestão dos potenciais de energia hidráulica;
XIII planejamento, licitação e contratação de concessões, permissões e autorizações de serviços de transmissão e distribuição;
XIV controle e fiscalização das concessões, permissões e autorizações de serviços de transmissão, distribuição e comercialização;
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estabelecimento de critérios e supervisão do acesso aos sistemas de transmissão e distribuição;
regulamentação, normatização e padronização referentes aos serviços de transmissão,
distribuição e comercialização;
estabelecimento de critérios, elaboração de convênios, supervisão e acompanhamento
das funções descentralizadas aos Estados e ao Distrito Federal;
controle de gestão;
gestão da informação;
gestão de recursos humanos;
gestão de recursos financeiros;
auditagem da qualidade dos processos organizacionais;
gestão de materiais e patrimônio.

Art. 7º

Art. 8º

O Diretor-Geral e os demais Diretores serão nomeados pelo Presidente da República para cumprir
mandatos não coincidentes de quatro anos, ressalvado o disposto no art. 29 da Lei nº 9.427, de 1996.
§ 1º
A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 52 da Constituição.
§ 2º
Na hipótese de vacância de cargo de Diretor, o novo Diretor nomeado cumprirá o período
remanescente do mandato.
À Diretoria da ANEEL, constituída por um Diretor-Geral e quatro Diretores, compete, em regime de
colegiado, analisar, discutir e decidir, em instância administrativa final, as matérias de competência da
Autarquia, bem como:
Iplanejamento estratégico da Agência;
II políticas administrativas internas e de recursos humanos e seu desenvolvimento;
III nomeação, exoneração, contratação e promoção de pessoal, nos termos da legislação em
vigor.
§ 1º
Ao Diretor incumbido da área de atendimento de reclamações de agentes e consumidores
competirá a função de ouvidor, sendo-lhe atribuída a responsabilidade final pela cobrança
da correta aplicação de medidas pelos agentes no atendimento às reclamações.
§ 2º
À Diretoria compete, ainda, alterar o regimento interno nos itens relacionados com a gestão administrativa da Autarquia e com a vinculação das Superintendências de Processos
Organizacionais.
§ 3º
A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três Diretores, dentre eles o DiretorGeral ou seu substituto legal, e deliberará com, no mínimo, três votos favoráveis.
§ 4º
A Diretoria poderá delegar a cada Diretor competência para deliberar sobre assuntos relacionados às Superintendências de Processos Organizacionais.
§ 5º
Fica delegada à Diretoria da ANEEL competência para autorizar, na forma da legislação em
vigor, o afastamento do país de servidores para desempenho de atividades técnicas e de
desenvolvimento profissional imprescindíveis à missão institucional da Autarquia.
§ 6º
Compete à Diretoria aprovar os pareceres jurídicos emitidos ou aprovados pelo Procurador-Geral e avaliar sua relevância e interesse público, para fins de publicação no Diário
Oficial da União.
SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS DIRETORES

Art. 9º

São atribuições comuns aos Diretores da ANEEL:
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SEÇÃO III
DA DIRETORIA
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cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão e permissão, observando o disposto no art. 4º deste Anexo;
zelar pelo desenvolvimento e credibilidade interna e externa da ANEEL e legitimidade de
suas ações;
zelar pelo cumprimento dos planos e programas da Autarquia;
praticar e expedir os atos de gestão administrativa no âmbito de suas atribuições delegadas, nos termos do regimento interno;
executar as decisões tomadas pela Diretoria colegiada;
contribuir com subsídios para propostas de ajustes e modificações na legislação, necessárias à modernização do ambiente institucional de atuação da ANEEL;
responsabilizar-se solidariamente pelo cumprimento do contrato de gestão.
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SEÇÃO V
DAS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR-GERAL
Art. 10. Além das atribuições comuns referidas no artigo anterior, são atribuições exclusivas do Diretor-Geral:
Ipresidir as reuniões da Diretoria;
II representar a ANEEL, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
III supervisionar o funcionamento da Autarquia em todos os seus setores e coordenar as Superintendências de Processos Organizacionais de sua responsabilidade;
IV expedir os atos administrativos de incumbência e competência da ANEEL, nos termos do
regimento interno;
Vfirmar, em nome da ANEEL, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos
legais, conforme decisão da Diretoria;
VI praticar atos de gestão de recursos orçamentários e financeiros e de administração;
VII praticar atos de gestão de recursos humanos, aprovar edital e homologar resultados dos
concursos públicos, nomear, exonerar, contratar, promover e praticar demais atos correlatos, previamente aprovados pela Diretoria, nos termos da legislação em vigor.
SEÇÃO VI
DA PROCURADORIA-GERAL
Art. 11. Compete à Procuradoria-Geral:
Iassessorar juridicamente a Diretoria;
II emitir pareceres jurídicos;
III exercer a representação judicial da Autarquia, nos termos do disposto na Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Parágrafo único. Ao Procurador-Geral incumbe:
a)
coordenar as atividades de assessoramento jurídico da Autarquia;
b)
aprovar os pareceres jurídicos dos procuradores;
c)
representar ao Ministério Público para início de ação pública de interesse da ANEEL.
CAPÍTULO III
DA REGULAÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS
SEÇÃO I
DA REGULAÇÃO
Art. 12. A ação regulatória da ANEEL, de acordo com as diretrizes e competências estabelecidas neste Anexo,
visará primordialmente à:
372
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definição de padrões de qualidade, custo, atendimento e segurança dos serviços e instalações de energia elétrica compatíveis com as necessidades regionais;
II atualização das condições de exploração dos serviços e instalações de energia elétrica, em
decorrência das alterações verificadas na legislação específica e geral;
III promoção do uso e da ampla oferta de energia elétrica de forma eficaz e eficiente, com
foco na viabilidade técnica, econômica e ambiental das ações;
IV manutenção da livre competição no mercado de energia elétrica.
Art. 13. O exercício da livre competição deverá ser estimulado pelas ações da ANEEL, visando à proteção e
defesa dos agentes do setor de energia elétrica e à repartição de forma justa dos benefícios auferidos,
entre esses agentes e os consumidores.
Parágrafo único. A ANEEL celebrará convênios de cooperação com a Secretaria de Direito Econômico
do Ministério da Justiça e demais órgãos de proteção e defesa da ordem econômica, com o objetivo
de harmonizar suas ações institucionais.
Art. 14. As ações de proteção e defesa do consumidor de energia elétrica serão realizadas pela ANEEL, observado, no que couber, o disposto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, aprovado pela Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, na Lei nº 8.987, de 1995, e nº Decreto nº 2.181, de 20 de março
de 1997.
Parágrafo único. Objetivando o aperfeiçoamento de suas ações, a ANEEL articular-se-á com as entidades e os órgãos estatais e privados de proteção e defesa do consumidor.
Art. 15. A ANEEL regulará o uso dos potenciais de energia hidráulica e dos reservatórios de usinas hidrelétricas nos termos da legislação em vigor, com o propósito de estimular seu aproveitamento racional,
adequado e em harmonia com a Política Nacional de Recursos Hídricos.
§ 1º
A ANEEL e os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos devem articular-se para a outorga de concessão de uso de águas em bacias hidrográficas de que possa resultar a redução da potência firme de potenciais de energia hidráulica, especialmente
os aproveitamentos hidrelétricos que se encontrem em operação, ou com obras iniciadas,
ou por iniciar, mas já concedidas ou em processo de prorrogação de concessão.
§ 2º
A ANEEL é parte integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
criado pelo art. 32 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
SEÇÃO II
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 16. A ação fiscalizadora da ANEEL visará, primordialmente, à educação e orientação dos agentes do setor
de energia elétrica, à prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos e à descentralização de
atividades complementares aos Estados, com os propósitos de:
Iinstruir os agentes e consumidores quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais e regulamentares;
II fazer cumprir os contratos, as normas e os regulamentos da exploração dos serviços e instalações de energia elétrica;
III garantir o atendimento aos padrões de qualidade, custo, prazo e segurança compatíveis
com as necessidades regionais e específicas de cada categoria de agente envolvido;
IV garantir o atendimento aos requisitos de quantidade, adequação e finalidade dos serviços
e instalações de energia elétrica;
Vsubsidiar, com informações e dados necessários, a ação regulatória, visando à modernização do ambiente institucional de atuação da ANEEL.
§ 1º
A ANEEL criará mecanismos de credenciamento e descredenciamento de técnicos e empresas especializadas, bem como de consultores independentes e auditores externos, para
obter, analisar e atestar informações ou dados necessários às atividades de fiscalização e
controle dos serviços e instalações de energia elétrica.
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§ 2º

Dos atos praticados pela fiscalização caberá recurso à Diretoria, com efeito suspensivo,
como última instância administrativa.
Art. 17. A ANEEL adotará, no âmbito das atividades realizadas pelos agentes do setor de energia elétrica, em
conformidade com as normas regulamentares e os respectivos contratos, as seguintes penalidades a
serem aplicadas pela fiscalização:
Iadvertência escrita, por inobservância a determinações da fiscalização ou de normas legais;
II multas em valores atualizados, nos casos previstos nos regulamentos ou nos contratos, ou
pela reincidência em fato que tenha gerado advertência escrita;
III suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões,
permissões ou autorizações, bem como impedimento de contratar com a Autarquia, em
caso de não execução total ou parcial de obrigações definidas em lei, em contrato ou em
ato autorizativo;
IV intervenção administrativa, nos casos previstos em lei, no contrato, ou em ato autorizativo,
em caso de sistemática reincidência em infrações já punidas por multas;
Vrevogação da autorização, nos termos da legislação vigente ou do ato autorizativo;
VI caducidade da concessão ou permissão, na forma da lei e do respectivo contrato.
§ 1º
A ANEEL definirá os procedimentos administrativos relativos à aplicação de penalidades,
de cobrança e pagamento das multas legais e contratuais, assegurados o contraditório e o
direito de ampla defesa.
§ 2º
Nos processos descentralizados de fiscalização, da decisão do órgão estadual conveniado,
caberá recurso a Diretoria da ANEEL, a qual, mediante justificativa do interessado, poderá
conferir ao recurso efeito suspensivo.
§ 3º
As penalidades do inciso III poderão ser impostas nos casos em que haja reiteradas
violações dos padrões de qualidade dos serviços, conforme verificado em histórico dos
concessionários, permissionários e autorizados e de seus administradores ou responsáveis
técnicos demonstradas pelos registros cadastrais da fiscalização, inclusive os dos órgãos
estaduais conveniados, de conhecimento publicamente alcançável por requerente legitimamente interessado.
§ 4º
As multas serão graduadas segundo a natureza e a gravidade das infrações e aplicadas em
múltiplos, conforme dispuser o respectivo regulamento da ANEEL, nos casos de reincidência, podendo ser cumuladas com outras penalidades.
§ 5º
A ANEEL atualizará os valores das multas segundo os critérios fixados pela legislação federal específica.
§ 6º
Os valores arrecadados pela ANEEL, provenientes da aplicação de multas, poderão ser
parcialmente utilizados para financiamento de atividades institucionais dos Conselhos de
Consumidores de energia elétrica.
SEÇÃO III
DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS
Art. 18. A atuação da ANEEL para a finalidade prevista no inciso V do art. 3º da Lei nº 9.427, de 1996, será exercida direta ou indiretamente, de forma a:
Idirimir as divergências entre concessionários, permissionários, autorizados, produtores
independentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e os consumidores, inclusive ouvindo diretamente as partes envolvidas;
II resolver os conflitos decorrentes da ação reguladora e fiscalizadora no âmbito dos serviços
de energia elétrica, nos termos da legislação em vigor;
III prevenir a ocorrência de divergências;
IV proferir a decisão final, com força determinativa, em caso de não entendimento entre as
partes envolvidas;
Vutilizar os casos mediados como subsídios para regulamentação.
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Art. 19. A ANEEL promoverá, em nome da União e nos termos dos arts. 20 a 22 da Lei nº 9.427, de 1996, a
descentralização de suas atribuições, mediante delegação, aos Estados e ao Distrito Federal, de atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia
elétrica, com o objetivo de:
Iaproximar a ação reguladora dos agentes, consumidores e demais envolvidos do setor de
energia elétrica;
II tornar mais ágil e presente a ação reguladora;
III adaptar as ações de regulação, controle e fiscalização às circunstâncias locais.
§ 1º
A ANEEL identificará e estimulará as oportunidades de delegação.
§ 2º
As atividades descentralizadas serão executadas mediante convênio, e, sem prejuízo da
descentralização de outras, estarão voltadas preferencialmente para:
a) fiscalização de serviços e instalações de energia elétrica;
b) formulação de padrões regionais de qualidade de serviços de energia elétrica;
c) apuração e solução de queixas de consumidores em primeira instância;
d) preparação de propostas tarifárias para serviços de distribuição e comercialização de
energia elétrica;
e) autorização de centrais geradoras termelétricas nos termos do respectivo convênio;
f ) prestação de apoio por ocasião das outorgas de concessões para aproveitamento de
potenciais hidráulicos situados em rios estaduais;
g) acompanhamento de obras concedidas, permitidas e autorizadas e da execução de
projetos e estudos de viabilidade devidamente autorizados.
§ 3º
A descentralização abrangerá os serviços e instalações de energia elétrica prestados e situados no território da respectiva unidade federativa, observado o disposto no § 1º do art.
20 da Lei nº 9.427, de 1996.
§ 4º
A descentralização de atividades complementares de regulação, controle e fiscalização
deverá ser feita exclusivamente aos Estados que detiverem reais condições técnicas e administrativas, nos termos da regulamentação específica.
§ 5º
O descumprimento das normas gerais de regulação e fiscalização definidas pela ANEEL,
ou das condições estabelecidas no respectivo convênio, implicará sua rescisão de pleno
direito, com revogação unilateral da delegação pela ANEEL.
CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA
SEÇÃO I
DO CONTRATO DE GESTÃO
Art. 20. A administração da ANEEL será objeto de contrato de gestão, negociado entre a Diretoria e o Ministro
de Estado de Minas e Energia, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Administração Federal
e da Reforma do Estado, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 1º
O contrato de gestão, que deverá ser assinado dentro dos noventa dias seguintes à nomeação do Diretor-Geral, constituirá instrumento de controle da atuação administrativa da
Autarquia e do seu desempenho, a ser feito por meio de avaliações periódicas, definidas
no respectivo instrumento.
§ 2º
O contrato de gestão conterá, sem prejuízo de outras especificações, os seguintes elementos:
a) objetivos e metas, com seus respectivos planos de ação, observada a missão e a visão
de futuro da Autarquia, prazo de consecução e indicadores de desempenho;
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CAPÍTULO IV
DA DESCENTRALIZAÇÃO

b)

§ 3º
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§ 4º

demonstrativo de compatibilidade dos planos de ação com o orçamento e com o
cronograma de desembolso, por fonte;
c) premissas que não possam ser afetadas pela gestão da Autarquia e que venham a
comprometer, de forma significativa, o cumprimento dos objetivos e metas;
d) responsabilidade dos signatários em relação ao atingimento dos objetivos e metas
definidos, inclusive no provimento de meios necessários à consecução dos resultados
propostos;
e) critérios e parâmetros a serem considerados na avaliação do cumprimento do contrato de gestão;
f ) condições para sua revisão, renovação e rescisão;
g) vigência.
O contrato de gestão fixará, sem prejuízo de outros, objetivos e metas relativos aos seguintes itens:
a) regulação econômica do setor de energia elétrica;
b) fiscalização e qualidade dos serviços de energia elétrica;
c) efetividade no uso e na oferta de energia elétrica.
O contrato de gestão estabelecerá, em cláusula específica, o procedimento relativo à avaliação e prestação de contas anual da Diretoria da ANEEL.
SEÇÃO II
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 21. O processo decisório que implicar efetiva afetação de direitos dos agentes econômicos do setor
elétrico ou dos consumidores, decorrente de ato administrativo da Agência ou de anteprojeto de lei
proposto pela ANEEL, será precedido de audiência pública com os objetivos de:
Irecolher subsídios e informações para o processo decisório da ANEEL;
II propiciar aos agentes e consumidores a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos,
opiniões e sugestões;
III identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da
audiência pública;
IV dar publicidade à ação regulatória da ANEEL.
Parágrafo único. No caso de anteprojeto de lei, a audiência pública ocorrerá após prévia consulta à
Casa Civil da Presidência da República.
SEÇÃO III
DO PROCESSO DECISÓRIO
Art. 22. O processo decisório da ANEEL obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
ampla publicidade e economia processual.
§ 1º
As reuniões da Diretoria da ANEEL que se destinem a resolver pendências entre agentes
econômicos do setor de energia elétrica e entre esses e consumidores, assim como a julgar
infrações à lei e aos regulamentos, poderão ser públicas, a critério da Diretoria, permitida
sua gravação por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de obter as
respectivas transcrições.
§ 2º
A ANEEL definirá os procedimentos para seus processos decisórios, assegurando aos interessados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
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Art. 23. O patrimônio da ANEEL é constituído pelos bens e direitos de sua propriedade e dos que lhe forem
conferidos ou que venha a adquirir.
Art. 24. Constituem receitas da ANEEL:
Irecursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica instituída pela Lei nº 9.427, de 1996;
II produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para
fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxa de inscrição de concurso público;
III rendimentos de operações financeiras que a ANEEL realizar;
IV recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
Vdoações, legados, subvenções e outros recursos que lhe foram destinados;
VI valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis ou imóveis de sua propriedade;
VII valores de multas aplicadas nos termos dos contratos e dos regulamentos do serviço de
energia elétrica.
§ 1º
Serão transferidas para a ANEEL as receitas relativas aos recursos a que se refere o § 6º do
art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada pelo art. 9º da Lei nº
8.631, de 1993.
§ 2º
A ANEEL poderá manter recursos próprios formados pelas receitas referidas neste artigo
em conta bancária para aplicações financeiras, nos termos do autorizado pelo inciso IV do
art. 11 da Lei nº 9.427, de 1996.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 25. O quantitativo total de pessoal em exercício na ANEEL, considerando os integrantes do quadro efetivo, contratados de forma temporária, requisitados e ocupantes de cargos em comissão sem vínculo,
não será superior a 325 servidores.
§ 1º
O quadro de pessoal da Agência poderá contar com servidores redistribuídos de órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal.
§ 2º
Na redistribuição de servidores de que trata o parágrafo anterior serão observados os
interesses da Agência e a qualificação profissional requerida para o desempenho das atividades.
Art. 26. Fica a ANEEL autorizada, nos termos do § 2º do art. 34 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a
contratar temporariamente pessoal técnico de nível superior e médio imprescindível à continuidade
de suas atividades, limitadas essas contratações a 155 pessoas.
Parágrafo único. O quantitativo total de que trata o “caput” será reduzido anualmente, de forma compatível com as necessidades da Agência, conforme determinarem os resultados de estudos conjuntos
da ANEEL e do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), para inclusão nas revisões do contrato de gestão de que trata o art. 20 deste Anexo.
Art. 27. As contratações temporárias serão feitas por tempo determinado e observado o prazo máximo de
doze meses, podendo ser prorrogadas desde que respeitado o prazo de que trata o § 2º do art. 34 da
Lei nº 9.427, de 1996, e os quantitativos totais de contratação temporária definidos para cada ano.
Art. 28. A remuneração do pessoal técnico contratado temporariamente nos termos deste Anexo observará
o seguinte:
Ipara os profissionais de nível superior com atribuição voltada à regulação, fiscalização,
formulação, implementação, controle e avaliação de políticas referentes à organização e
coordenação do mercado e da prestação de serviços na área de atuação da Agência não
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DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS

Anexo I - Decreto nº 2.335

poderá ser superior ao valor da remuneração fixada para os servidores de final da carreira
de nível superior específica dos órgãos reguladores;
II para o pessoal técnico de nível intermediário que atue na área fim da Agência, não poderá
ser superior ao valor da remuneração fixada para os servidores de final da carreira de nível
intermediário específica dos órgãos reguladores;
III para o pessoal técnico que desempenhe atividades semelhantes às atribuições dos cargos
integrantes dos planos de retribuição ou dos quadros de cargos e salários do serviço público, não correspondentes às referidas nos incisos I e II, será fixada em importância não
superior ao valor da respectiva remuneração do plano de retribuição ou quadro de cargos
e salários.
§ 1º
Enquanto não forem criadas as carreiras específicas para os órgãos reguladores, referidas
nos incisos I e II, a ANEEL poderá efetuar contratação temporária dos profissionais de que
tratam os referidos incisos com base em remunerações de referência definidas em ato conjunto da Agência e do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
(SIPEC), tendo como parâmetro os valores praticados pelo mercado.
§ 2º
A Agência fica autorizada a criar critérios para definição da remuneração contratual na
situação prevista no inciso III deste artigo, respeitadas as faixas definidas pelos planos de
retribuição ou pelos quadros de cargos e salários do serviço público federal.
Art. 29. A contratação de pessoal temporário poderá ser efetivada mediante análise do respectivo currículo,
observados, em ordem de prioridade, os seguintes requisitos:
Ipossuam capacidade técnica comprovada e experiência profissional desenvolvidas no
âmbito de instituições ou empresas, no exercício de atividades que guardem estreita relação com as competências da Agência e com as funções a serem desempenhadas;
II sejam portadores de títulos de formação, especialização, pós-graduação, mestrado ou
doutorado, em campos de interesse concernente às competências da Agência.
Art. 30. Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pela ANEEL, o disposto nos arts. 3º e 6º, no parágrafo único do art. 7º, no art. 8º, nos incisos I, II e III e parágrafo único do art. 9º, nos arts. 10, 11, 12 e 16 da
Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.
Art. 31. A continuidade dos processos decisórios e das atividades relativas a concessões, permissões ou autorizações, em curso no DNAEE, será assegurada pela ANEEL, com a manutenção, pelo prazo necessário,
dos procedimentos administrativos essenciais atualmente em vigor.
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ANEXO II

UNIDADE
Diretoria
Secretaria-Geral
Gabinete
Procuradoria-Geral

Superintendência de processo

CARGO/
FUNÇÕES Nº
1
4
5
5
1
1
1
1
20
20
12
FCE - I
FCE - II
FCE - III
FCE - IV
FCE - V

DENOMINAÇÃO
CARGO/FUNÇÃO
Diretor-Geral
Diretor
Assessor Especial de Diretor
Assessor de Diretor
Secretário-Geral
Chefe
Procurador-Geral
Assessor

Superintendente de Processo
Assessor
Assistente

NE/DAS
FCE
NE
NE
102.5
102.4
101.5
101.4
101.5
102.3
101.5
102.3
102.1
19
20
26
33
32

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL
CÓDIGO

DAS
UNITÁRIO

QUANTIDADE VALOR TOTAL

DAS 101.5

4,94

22

108,68

DAS 101.4

3,08

1

30,08

DAS 102.5

4,94

5

24,70

DAS 102.4

3,08

5

15,04

DAS 102.3

1,24

21

26,04

DAS 102.1

1,00

12

12,00

66

189,54

SUBTOTAL 1
FCE - I

0,69

19

13,11

FCE - II

0,78

20

15,60

FCE - III

0,89

26

23,14

FCE - IV

1,48

33

48,84

FCE - V

2,02

32

64,64

SUBTOTAL 2

130

165,33

TOTAL

196

354,87
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a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL

Decreto nº 2.410, de 28 de novembro de 1997
Dispõe sobre o cálculo e o recolhimento da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica instituída pela Lei nº 9.427, de 26 dezembro de 1996, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 dezembro de 1996,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º

O cálculo, a cobrança e o recolhimento da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE,
instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, reger-se-ão pelo disposto neste Decreto.
CAPÍTULO II
DO CÁLCULO DA TAXA

Anexo I - Decreto nº 2.410

Art. 2º

Art. 3º

A TFSEE será anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional ao porte do serviço concedido, permitido ou autorizado, inclusive a produção independente e a autoprodução de energia
elétrica, e será determinada com base nas fórmulas indicadas neste Capítulo.
§ 1º Os valores da taxa de fiscalização incidentes sobre a produção, a transmissão, a distribuição e
comercialização de energia elétrica serão calculados anualmente pela ANEEL e previamente
publicados no Diário Oficial da União.
§ 2º Os concessionários, autorizados e permissionários deverão apresentar à ANEEL, nos prazos e na
forma por esta estabelecidos, as informações e dados necessários à determinação dos valores
da TFSEE.
§ 3º Na falta do fornecimento dos dados requisitados, a ANEEL adotará, para cálculo dos valores
da TFSEE, critérios baseados em razoabilidade e semelhança das instalações e das atividades
desenvolvidas pelo concessionário, permissionário ou autorizado, com outras da mesma natureza.
§ 4º O valor anual da TFSEE será equivalente a cinco décimos por cento do valor do benefício econômico auferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado, definido na forma deste
Decreto.
§ 5º Para efeito deste regulamento, o benefício econômico de que trata o parágrafo anterior é definido pelo valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou autorizado, na
exploração de serviços e instalações de energia elétrica.
O valor da taxa de fiscalização incidente sobre a atividade de geração - TFg devida por concessionário,
permissionário ou autorizado, será determinado pela aplicação da seguinte fórmula:

��� � � � �� �
�� �

���
���

� �� � � � �

���� � ��� � ����
���� �

�

sendo:
TFg = valor anual, expresso em R$
P = somatório mensal das potências nominais instaladas para a atividade de geração, dividido por
doze, expresso em kW
Gu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração da atividade de geração,
expresso em R$/kW
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Art. 4º

Bg = valor unitário do benefício anual decorrente da exploração da atividade de geração, expresso
em R$/kW
Pag = produto anual da exploração, expresso em R$
dec = valor anual da despesa com energia elétrica comprada para revenda, alocada ao fluxo comercial da geração, expresso em R$
dat = valor anual da despesa de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, expresso em R$
Dpg = valor médio mensal da demanda de potência faturada no fluxo comercial da geração, correspondente à energia própria gerada, expresso em kW.
Parágrafo único. No caso de exploração da geração para uso exclusivo, ou para venda nas condições
previstas nos incisos II e III do art. 12 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, o benefício econômico a
que se refere o § 5º do art. 2º deste Decreto será calculado com base em valores estipulados por tipo
de central geradora, anualmente publicados pela ANEEL.
O valor da taxa de fiscalização incidente sobre o serviço de transmissão - TFt devida por concessionário, permissionário ou autorizado de serviços de transmissão, será determinado pela aplicação da
seguinte fórmula:

�� �

Art. 5º
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� �� � � � �

���
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sendo:
TFt = valor anual da taxa, expresso em R$
P= valor médio da capacidade máxima de transporte do sistema de transmissão, expresso em kW
Tu = 0,5 % do valor unitário do benefício econômico anual decorrente da exploração do serviço de
transmissão, expresso em R$/ kW
Bt = valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de transmissão, expresso
em R$/kW
Pat = produto anual da exploração do serviço de transmissão, expresso em R$
Dt = valor médio mensal da capacidade de transporte do sistema de transmissão, expresso em kW.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste regulamento, as instalações de transmissão havidas
como integrantes das concessões de geração ou de distribuição serão consideradas no cálculo da
TFSEE correspondente às concessões, autorizações ou permissões de geração ou de distribuição às
quais se vinculem.
O valor da taxa de fiscalização incidente sobre o serviço de distribuição - TFd devida por concessionário ou permissionário de serviço público de distribuição, será determinado pela aplicação das
seguintes fórmulas:
��� �
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sendo:
TFd = valor anual da taxa, expresso em R$
Ed = energia anual faturada no serviço de distribuição, expressa em MWh
FC = fator de carga médio anual das instalações de distribuição, apurado na forma regulamentar
estabelecida pela ANEEL
Du = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de distribuição,
expresso em R$/Kw
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Bd = Valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de distribuição, expresso
em R$/kW
Pad = Produto anual da exploração do serviço de distribuição, incluindo a receita decorrente do acesso ao sistema de distribuição, expresso em R$
dae = Valor anual da despesa com energia comprada para revenda, alocada ao fluxo comercial da
distribuição, expresso em R$
dat = Valor anual da despesa de acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição, alocada ao
fluxo comercial da distribuição, expresso em R$
Dp = Valor médio mensal da parcela da potência gerada pelo concessionário ou permissionário de
serviço de distribuição, alocada ao serviço durante o ano base para o cálculo, expresso em kW
Dc = Valor médio mensal da parcela da potência associada à energia elétrica comprada para revenda
durante o ano base para o cálculo, alocada ao serviço de distribuição, expresso em kW.
CAPÍTULO III
DO RECOLHIMENTO DA TAXA

Anexo I - Decreto nº 2.410

Art. 6º

Art. 7º
Art. 8º
Art. 9º

A TFSEE devida pelos concessionários, permissionários e autorizados, inclusive os produtores independentes e autoprodutores, na forma dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 9.427, de 1996, será recolhida diretamente à ANEEL, em 12 (doze) quotas mensais, na forma que a Agência dispuser em ato específico.
É facultado ao fiscalizado antecipar, total ou parcialmente, o pagamento das quotas mensais da TFSEE
que lhe forem atribuídas.
O recolhimento da TFSEE fora dos prazos estipulados será acrescido dos encargos moratórios previstos na legislação federal.
Os valores da TFSEE não recolhidos serão inscritos na Dívida Ativa da ANEEL, para efeito de cobrança
judicial na forma da legislação específica.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10. A ANEEL expedirá as instruções complementares a este Decreto, inclusive as relativas à especificação,
periodicidade e prazo de apresentação, pelos concessionários, permissionários e autorizados, dos
dados necessários ao cálculo da TFSEE.
Art. 11. Na determinação dos valores das cotas da Reserva Global de Reversão - RGR, de que trata o art. 4º da
Lei n.º 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada pelo art. 9º da Lei n.º 8.631, de 4 de março de
1993, a ANEEL deduzirá os valores da TFSEE a serem recolhidos pelos concessionários, permissionários e autorizados, na forma do disposto no § 1º do art. 12 da Lei n.º 9.427, de 1996, vedada qualquer
majoração de tarifas por conta da cobrança desse tributo.
Parágrafo único. Para o ano de 1997, as cotas da TFSEE serão recolhidas proporcionalmente, a partir da
data de constituição da ANEEL, observado o disposto no § 2º do art. 2º deste Decreto.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Publicado no D.O. de 01.12.1997, Seção 1, p. 28.129, v. 135, n. 232.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 01.12.1997.
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Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998

Art 1º

Art 2º

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão consultivo e deliberativo, integrante da estrutura
regimental do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, tem por
competência:
Ipromover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional,
regionais, estaduais e dos setores usuários;
II arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos;
III - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos, cujas repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados;
IV - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;
V - analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos;
VI - estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
VII - aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos;
VIII - deliberar sobre os recursos administrativos que lhe forem interpostos;
IX - aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos;
X - acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências
necessárias ao cumprimento de suas metas;
XI - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso;
XII - aprovar o enquadramento dos corpos de água em classes, em consonância com as diretrizes
do Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA e de acordo com a classificação estabelecida na legislação ambiental;
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos termos do art. 51 da Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, ouvido o Comitê de Bacia Hidrográfica respectivo, poderá delegar, por prazo determinado, aos consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, legalmente
constituídas, com autonomia administrativa e financeira, o exercício de funções de competência de
Agência de Água, enquanto esta não estiver constituída.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será presidido pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e terá a seguinte composição:
(*) Incluídas as alíneas “a” e “b” no inciso III do art. 2º, pelo DEC 3.978 de 22.10.2001, D.O de 23.10.2001,
seção 1, p. 1.
Ium representante de cada um dos seguintes Ministérios:
a)
da Agricultura e do Abastecimento;
b)
da Ciência e Tecnologia;
c)
da Fazenda;
d)
da Marinha;
e)
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
f)
do Planejamento e Orçamento;
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Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inc isos IV e
VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
DECRETA:

Anexo I - Decreto nº 2.612

§ 4º

Art 4º
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g)
das Relações Exteriores;
h)
da Saúde;
i)
dos Transportes;
j)
da Educação e do Desporto;
l)
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
m) da Justiça;
II dois representantes do Ministério de Minas e Energia, um dos quais indicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;
III - um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
IV - cinco representantes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
V - seis representantes de usuários de recursos hídricos;
VI - três representantes de organizações civis de recursos hídricos.
§ 1º Os representantes de que tratam os incisos I, II e III deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e designados pelo Presidente do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos.
§ 2º Os representantes referidos no inciso IV deste artigo serão escolhidos em cada Região Administrativa pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos que as compõem, e seus suplentes
deverão, obrigatoriamente, ser de outro Estado da mesma Região.
§ 3º Os representantes mencionados no inciso V deste artigo, e seus suplentes, serão indicados,
respectivamente, por:
Iirrigantes;
II instituições encarregadas da prestação de serviço público de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário;
III - concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica;
IV - setor hidroviário;
V - indústrias;
VI - pescadores e usuários de recursos hídricos com finalidade de lazer e turismo.
Os representantes referidos no inciso VI deste artigo, e seus suplentes, serão indicados, respectivamente:
Ipelos comitês, consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
II por organizações técnicas de ensino e pesquisa com interesse e atuação comprovada na área
de recursos hídricos, com mais de cinco anos de existência legal;
III - por organizações não-governamentais com objetivos, interesses e atuação comprovada na
área de recursos hídricos, com mais de cinco anos de existência legal.
§ 5º Serão designados pelo Presidente do Conselho e terão mandato de dois anos, renovável por
igual período, os representantes de que tratam os incisos IV, V e VI deste artigo.
§ 6º O titular da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal será o Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos.
§ 7º O Presidente do Conselho será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo SecretárioExecutivo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
§ 8º A composição do Conselho será revista após um ano, contado a partir da publicação deste
Decreto.
§ 9º O Regimento Interno do Conselho definirá a forma de participação de instituições diretamente
interessadas em assuntos que estejam sendo objeto de análise pelo plenário. Art 3º Caberá à
Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, sem prejuízo das demais competências que lhe são conferidas, prover os serviços de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Compete à Secretaria -Executiva do Conselho Nacional de Recursos H ídricos:
Iprestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
II coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e encaminhá-lo à aprovação
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
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Art 5º

Art 6º
Art 7º

Art 8º

Art 9º
Art 10.
Art 11.

instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - coordenar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos;
V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à
aprovação do Conselho.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos reunir-se-á em caráter ordinário a cada seis meses, no Distrito Federal, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente, por iniciativa própria ou
a requerimento de um terço de seus membros.
§ 1º A convocação extraordinária será feita com, no mínimo, quinze dias de antecedência.
§ 2º As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas fora do Distrito Federal, sempre que razões
superiores assim o exigirem, por decisão do Presidente do Conselho.
§ 3º O Conselho reunir-se-á em sessão pública, com a presença de pelo menos dois terços dos seus
membros e deliberará por maioria simples.
§ 4º Em caso de empate nas decisões, o Presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos exercerá o direito do voto de qualidade.
§ 5º A participação dos membros no Conselho não enseja qualquer tipo de remuneração e será
considerada de relevante interesse público.
§ 6º Eventuais despesas com passagens e diárias serão custeadas pelos respectivos órgãos e entidades representados no Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mediante resolução, poderá constituir câmaras técnicas,
em caráter permanente ou temporário.
O regimento interno do Conselho será aprovado por seus membros e publicado mediante portaria
do Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Parágrafo único. O regimento interno e suas alterações serão aprovadas por maioria absoluta dos
membros do Conselho.
A Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no prazo de noventa dias, contados a partir da data de publicação deste Decreto, promoverá e coordenará a realização de audiência
pública, que terá por finalidade a indicação, pelos participantes, dos representantes e respectivos
suplentes de que trata o art. 2º, incisos V e VI, para o primeiro mandato.
Os representantes de que trata o art. 2º, incisos I, II, III e IV, e seus suplentes, deverão ser indicados no
prazo de sessenta dias, contados a partir da publicação deste Decreto.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será instalado no prazo de cento e vinte dias, contados a
partir da data de publicação deste Decreto, mediante convocação de seu Presidente.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Gustavo Krause
Publicado no D.O de 04.06.1998, seção 1, p. 7.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 04.06.1998.
(*) Alterado o art. 1º, 2º alíneas de “a” a “m” do inciso I, incisos II e III e o parág. 6º e os arts. 3º e 7º, pelo
DEC 3.978 de 22.10.2001, D.O de 23.10.2001, seção 1, p. 1.
(*) Incluídas as alíneas “a” e “b” no inciso III do art. 2º, pelo DEC 3.978 de 22.10.2001, D.O de 23.10.2001,
seção 1, p. 1.

Art. 2º
III –
“a) Agência Nacional de Águas - ANA;
b)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.”
(*) Alterado o parág. 7º do art. 2º e parág. 3º do art. 5º, pelo DEC 4.174 de 25.03.2002, D.O de 26.03.2002,
seção 1, p. 1.
(*) Revogado, pelo DEC 4.613 de 11.03.2003, D.O de 12.03.2003, seção 1, p. 2.
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III -

Decreto nº 2.655, de 02 de julho de 1998
Regulamenta o Mercado Atacadista de Energia Elétrica, define as regras de organização do
Operador Nacional do Sistema Elétrico, de que trata a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e
dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso VI, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS E
INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA

Anexo I - Decreto nº 2.655

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

A exploração dos serviços e instalações de energia elétrica compreende as atividades de geração,
transmissão, distribuição e comercialização as quais serão desenvolvidas na conformidade da legislação específica e do disposto neste regulamento.
Parágrafo único. A exploração das atividades referidas neste artigo está sujeita às restrições de concentração econômica e de poder de mercado, definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL em articulação com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.
As atividades de geração e de comercialização de energia elétrica, inclusive a importação e exportação, deverão ser exercidas em caráter competitivo, assegurado aos agentes econômicos interessados
livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, mediante o pagamento dos encargos correspondentes e nas condições gerais estabelecidas pela ANEEL.
No exercício das atividades vinculadas à exploração de energia elétrica serão observadas as seguintes regras:
Io concessionário de distribuição contabilizará, em separado, as receitas, despesas e custos referentes à distribuição, à comercialização para consumidores cativos e à comercialização para
consumidores livres;
II o concessionário de transmissão contabilizará, em separado, as receitas, despesas e custos referentes às instalações de rede básica e os relativos às demais instalações de transmissão;
III - os concessionários de serviço público de energia elétrica contabilizarão, em separado, as receitas, despesas e custos referentes às atividades vinculadas à concessão e as relativas a outras
atividades econômicas porventura exercidas.
Parágrafo único. As demonstrações dos registros a que se refere este artigo, elaboradas de acordo
com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e com o Plano de Contas do serviço público
de energia elétrica, deverão ser disponibilizados aos agentes de fiscalização da ANEEL, na forma e nos
prazos por esta definidos.
CAPÍTULO II
DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Art. 4º
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A atividade de geração de energia elétrica, será exercida mediante concessão ou autorização e a
energia produzida será destinada:
Iao atendimento do serviço público de distribuição;
II à comercialização livre, assim considerada aquela contratada com os consumidores a que se
referem os artigos 12, 15 e 16 da Lei 9074, bem como com concessionários, permissionários e
autorizados;
III - ao consumo exclusivo em instalações industriais ou comerciais do gerador, admitida a comercialização, eventual e temporária, dos excedentes, mediante autorização da ANEEL.
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Art. 5º

No caso de privatização de empresa federal detentora de concessão ou autorização de geração de
energia elétrica para fins de serviço público, o regime de exploração será alterado, no todo ou em parte, para o de produção independente, mediante as condições que serão estabelecidas no respectivo
edital, previamente aprovado pela ANEEL.
§ 1º O disposto no caput deste artigo poderá ser aplicado, também, nos casos em que o titular da
concessão ou autorização for empresa sob controle dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, desde que as partes acordem quanto às regras estabelecidas.
§ 2º Quando da alteração do regime de exploração da geração, a que se refere este artigo, a ANEEL
indicará o critério para determinação da indenização porventura devida ao concessionário ou
autorizado na hipótese de extinção da concessão ou autorização ou de encampação das instalações, que poderá levar em conta o valor econômico residual da concessão ou autorização, o
valor dos investimentos realizados e não amortizados ou o valor contábil dos ativos, conforme
indicado no respectivo edital.

Art. 6º

Ressalvados os casos indicados na legislação específica, a atividade de transmissão de energia elétrica será exercida mediante concessão, precedida de licitação, observado o disposto no art. 3º deste
regulamento.
§ 1º Os reforços das instalações existentes serão de responsabilidade da concessionária, mediante
autorização da ANEEL.
§ 2º As instalações e equipamentos considerados integrantes da Rede Básica de Transmissão, de
conformidade com os procedimentos e critérios estabelecidos pela ANEEL, serão disponibilizadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, mediante Contrato de Prestação de Serviços de
Transmissão, e a este estarão subordinadas suas ações de coordenação e operação;
§ 3º As demais instalações de transmissão, não integrantes da Rede Básica, serão disponibilizadas
diretamente aos acessantes interessados, contra o pagamento dos encargos correspondentes;
Art. 7º A ANEEL estabelecerá as condições gerais do acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição,
compreendendo o uso e a conexão, e regulará as tarifas correspondentes, com vistas a:
Iassegurar tratamento não discriminatório a todos os usuários dos sistemas de transmissão e
de distribuição, ressalvado o disposto no § 1º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, com a redação
dada pelo art. 4º da Lei nº 9.648, de 1998.
II assegurar a cobertura de custos compatíveis com custos-padrão;
III - estimular novos investimentos na expansão dos sistemas;
IV - induzir a utilização racional dos sistemas;
V - minimizar os custos de ampliação ou utilização dos sistemas elétricos.
Art. 8º A atividade de distribuição será exercida mediante concessão ou permissão, sempre precedida de
licitação.
Art. 9º Depende de autorização da ANEEL o exercício das atividades de comercialização, inclusive a importação e exportação de energia elétrica.
Parágrafo único. Para obtenção da autorização a que se refere este artigo, a empresa, ou consórcio
de empresas, deverá comprovar capacidade jurídica, regularidade fiscal e idoneidade econômicofinanceira.
Art. 10. As concessões, permissões ou autorizações para geração, distribuição, importação e exportação compreendem a comercialização correspondente.
Parágrafo único. A comercialização de energia elétrica será feita em bases livremente ajustadas entre
as partes ou, quando for o caso, mediante tarifas homologadas pela ANEEL.
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CAPÍTULO III
DA TRANSMISSÃO, DA DISTRIBUIÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Art. 11. A retratação de consumidor livre, que efetivou a opção de que tratam os art. 15 e 16 da Lei nº 9.074,
de 1995, implicará sua submissão a novas condições de fornecimento a serem ajustadas com o concessionário anterior, observados os critérios a serem estabelecidos pela ANEEL.
CAPÍTULO IV
DO MERCADO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Anexo I - Decreto nº 2.655

SEÇÃO I
DAS REGRAS DO MERCADO ATACADISTA DE ENERGIA
Art. 12. As transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados serão realizadas no âmbito do Mercado Atacadista de Energia - MAE, instituído mediante Acordo de Mercado a
ser firmado entre os interessados.
§ 1º A ANEEL definirá as regras de participação no MAE, bem como os mecanismos de proteção dos
interesses dos consumidores.
§ 2º Além das regras comerciais e dos critérios de rateio dos custos administrativos de suas atividades, o Acordo de Mercado deverá contemplar:
Iprocedimentos para a admissão de novos membros e indicação de representantes;
II obrigação para vender e comprar toda a disponibilidade e requisitos de energia através
do MAE;
III - regras para a comercialização de energia elétrica e subseqüentes contabilização e liquidação, incluindo o tratamento das perdas;
IV - o registro dos contratos bilaterais de compra e venda de energia elétrica;
V - execução ou contratação dos serviços de contabilização e liquidação das operações realizadas no âmbito do MAE;
VI - requisitos de garantia financeira relacionada com os montantes comercializados no
MAE, não cobertos pelos contratos bilaterais registrados;
VII - procedimentos para mediação de questões entre os membros do MAE, mantida a ANEEL
como instância de recurso;
VIII - contratação de auditoria independente para fiscalizar a operação do mercado e informar
aos membros do MAE e à ANEEL;
IX - regras para tratamento e divisão dos riscos hidrológicos.
§ 3º Qualquer agente que tiver de exercer atividade no MAE deverá promover o seu credenciamento, com a demonstração, na forma estabelecida nos respectivos regulamentos, da capacidade
de oferecer as garantias necessárias à segurança e efetividade das operações que vier a realizar.
§ 4º Cabe à ANEEL homologar o Acordo de Mercado, bem como as suas alterações.
Art. 13. Para efeito de determinação dos preços da energia elétrica no mercado de curto prazo, serão levados
em conta os seguintes fatores:
Ia otimização do uso dos recursos para o atendimento aos requisitos da carga, considerando as
condições técnicas e econômicas para o despacho das usinas;
II as previsões das necessidades de energia dos agentes;
III - o custo do déficit de energia;
IV - as restrições de transmissão;
V - a redução voluntária da demanda em função do preço de curto prazo;
VI - as interligações internacionais.
Art. 14. Os preços do mercado de curto prazo serão determinados para intervalos previamente definidos,
que reflitam as variações do valor econômico da energia elétrica.
Parágrafo único. Um preço adicional, associado à capacidade das usinas geradoras, poderá ser introduzido, como incentivo à potência gerada ou posta à disposição do sistema elétrico.
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SEÇÃO II
DO MECANISMO DE REALOCAÇÃO DE ENERGIA
Art.20.

Art.21.

As regras do MAE deverão estabelecer o Mecanismo de Realocação de Energia -MRE,do qual participarão as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, com o objetivo de compartilhar entre
elas os riscos hidrológicos.
§ 1º A critério do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, as usinas hidrelétricas de capacidade instalada igual ou superior a 50 MW serão despachadas centralizadamente, ou não.
§ 2º O MRE abrangerá a parcela de cada empresa, na proporção da cota-parte, da energia gerada
pela Itaipu Binacional destinada ao sistema brasileiro.
§ 3º As regras de natureza contábil do MRE, relativas à redistribuição dos créditos e débitos de geração entre usinas de sua abrangência, deverão levar em conta a existência de áreas de mercado.
A cada usina hidrelétrica despachada centralizadamente, corresponderá um montante de energia
assegurada, mediante mecanismo de compensação da energia efetivamente gerada.
§ 1º Considera-se energia assegurada do sistema aquela que pode ser obtida, a risco de déficit préestabelecido, conforme regras aprovadas pela ANEEL.
§ 2º Considera-se energia assegurada de cada usina hidrelétrica participante do MRE a fração a ela
alocada da energia assegurada do sistema, na forma do disposto no caput deste artigo.
§ 3º A energia assegurada relativa a cada usina participante do MRE, de que trata o parágrafo anterior, constituirá o limite de contratação para os geradores hidrelétricos do sistema, nos termos
deste regulamento.
§ 4º O valor da energia assegurada alocado a cada usina hidrelétrica será revisto a cada cinco anos,
ou na ocorrência de fatos relevantes.

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

389

Anexo I - Decreto nº 2.655

Art. 15. Os preços do mercado de curto prazo serão determinados separadamente, por áreas de mercado,
segundo as regras do Acordo de Mercado.
§ 1º O critério determinante para a definição das áreas de mercado será a presença e duração de
restrições relevantes de transmissão nos fluxos de energia dos sistemas interligados.
§ 2º O preço em cada área de mercado levará em conta o ajuste de todas as quantidades de energia
pela aplicação do fator de perdas de transmissão, relativamente a um ponto comum de referência, definido para cada área de mercado.
Art. 16. As regras de comercialização do MAE explicitarão os critérios de alocação de receitas financeiras ocasionadas pelos fluxos de energia entre áreas de mercado.
Art. 17. O processo de contabilização e liquidação de energia, realizado segundo as regras do MAE, identificará as quantidades de energia elétrica transacionadas no mercado e as liquidadas ao preço de curto
prazo.
Art. 18. As regras do MAE poderão prever o pagamento de um encargo destinado à cobertura dos custos
dos serviços do sistema, inclusive os serviços ancilares, prestados a todos os usuários dos Sistemas
Elétricos Interligados, que compreenderão, dentre outros:
Ia reserva de capacidade, em MW, disponibilizada pelos geradores para a regulação da freqüência do sistema e sua facilidade de partida automática;
II a reserva de capacidade, em MVAr, disponibilizada pelos geradores, superior aos valores de
referência estabelecidos para cada gerador em procedimentos de rede, necessária para a operação do sistema de transmissão;
III - a operação dos geradores como compensadores síncronos, a regulação da tensão pe os esquemas de corte de geração e alívio de cargas.
Art. 19. O Acordo de Mercado definirá as sanções a serem impostas aos agentes participantes, na hipótese de
descumprimento das normas do MAE, bem como o procedimento para sua aplicação, sem prejuízo
da competência da ANEEL para a imposição das penalidades administrativas cabíveis.
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§ 5º As revisões de que trata o parágrafo anterior não poderão implicar redução superior a cinco
por cento do valor estabelecido na última revisão, limitadas as reduções, em seu todo, a dez
por cento do valor de base, constante do respectivo contrato de concessão, durante a vigência
deste.
§ 6º A alocação da energia assegurada, de que trata o caput, e as revisões previstas nos §§ 4º e 5º,
propostas em conjunto pelo GCOI e GCPS e seus sucessores, serão homologadas pela ANEEL.
Art. 22. As transferências de energia entre as usinas participantes do MRE, visando a alocação de que trata o
artigo anterior, estarão sujeitas à aplicação de encargo, baseado em tarifa de otimização estabelecida
pela ANEEL, destinado à cobertura dos custos incrementais incorridos na operação e manutenção
das usinas hidrelétricas e pelo pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos.
Art. 23. O MRE incluirá regras para a alocação entre os seus membros da energia efetivamente gerada, as
quais levarão em conta as perdas de transmissão e deverão se basear em um ou mais dos seguintes
parâmetros:
Ienergia assegurada da usina;
II capacidade instalada da usina,
III - geração efetiva de energia de cada usina.
Art. 24. Os riscos de indisponibilidade das usinas de geração hidrelétrica, de natureza não hidrológica, serão
assumidos individualmente pelas usinas participantes, não sendo, portanto, cobertos pelo MRE.
CAPÍTULO V
DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO
Art. 25. As atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
nos sistemas interligados serão executadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
§ 1º O ONS será integrado pelos titulares de concessão, permissão ou autorização e pelos consumidores livres, a que se referem os art. 15 e 16 da Lei 9.074, de 1995.
§ 2º O ONS terá como membros participantes:
Irepresentantes indicados pelos Conselhos de Consumidores, constituídos na forma da
Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, conforme dispuser o estatuto;
II um representante do poder concedente, indicado pelo Ministro de Minas e Energia;
§ 3º É assegurado ao representante do poder concedente o direito de veto às deliberações do ONS
que conflitem com as diretrizes e políticas governamentais para o setor de energia elétrica.
§ 4º O ONS, entidade de direito privado que atuará mediante autorização da ANEEL, será regido por
estatuto próprio, por esta aprovado.
§ 5º O ONS não poderá desempenhar qualquer atividade comercial de compra e venda de energia
elétrica.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 26. Os contratos iniciais, a serem celebrados entre concessionários, permissionários e autorizados, na
forma do disposto no art. 10 da Lei nº 9.648, de 1998, e os demais previstos no art. 9 o da mesma Lei,
substituirão, para todos os efeitos, aqueles ajustados nos termos do art. 3 o da Lei nº 8.631, de 1993.
§ 1º Os contratos iniciais de compra e venda de energia elétrica deverão ser referidos a um ponto
comum em cada área de mercado e os montantes contratados serão considerados como entregues e recebidos nesse ponto.
§ 2º No período que antecede a implantação do MAE, as diferenças eventualmente apuradas entre
os montantes contratados e os montantes efetivamente verificados nos pontos de medição,
corrigidos para um ponto comum de referência, serão tratadas de acordo com as regras de
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Art. 28.

Art. 29.
Art. 30.

Art. 31.

Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.

Brasília, 2 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Publicado no D.O de 03.07.1998, Seção 1, p. 2
Este texto não substitui o publicado no D.O de 03.07.1998. .
(*) Alterado o art. 20 parágs. 1º e 2º e o art. 21 parág. 1º, pelo DEC 3.653 de 07.11.2000, D.O de
08.11.2000, seção 1, p. 3.
(*) Revogado o parág. 2º do art 20, pelo DEC 4.550 de 27.12.2002, D.O de 30.12.2002, seção 1, p. 3.
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Art. 27.

comercialização de curto prazo do Grupo Coordenador para Operação Interligada - GCOI e do
Comitê Coordenador de Operações do Norte/Nordeste - CCON, homologadas pela ANEEL.
§ 3º A partir da implantação do MAE as diferenças eventualmente apuradas entre os montantes
contratados e os montantes efetivamente verificados nos pontos de medição, corrigidos para
um ponto comum de referência, serão tratadas de acordo com as regras do MAE.
§ 4º Os montantes de energia e demanda de que trata o inciso I do art. 10 da Lei 9.648 deverão ser
calculados de acordo com os critérios estabelecidos pela ANEEL.
§ 5º No período que antecede a constituição do ONS, os contratos de uso do sistema de transmissão e de prestação dos serviços da transmissão deverão ser firmados com as empresas concessionárias de transmissão, com cláusula de sub-rogação ao ONS.
O repasse da energia elétrica gerada pela ITAIPU Binacional será objeto de contratos específicos
celebrados diretamente entre os concessionários e autorizados que atuam no sistema interligado
Sul/Sudeste/Centro-Oeste e as concessionárias FURNAS Centrais Elétricas S/A ou Centrais Elétricas do
Sul do Brasil S/A - ELETROSUL, conforme o caso.
Parágrafo único. Os contratos a que se refere o caput deste artigo deverão prever o pagamento, a
FURNAS, pelo transporte de energia elétrica da ITAIPU BINACIONAL, relativo ao sistema em corrente
contínua.
A aplicação da sistemática do rateio de ônus e vantagens, decorrentes do consumo de combustíveis
fósseis para geração de energia elétrica, durante o período de transição estabelecido nos §§ 1º e 2º
do art. 11 da Lei 9.648, de 1998, dar-se-á segundo as regras e procedimentos atualmente em vigor, a
serem consolidados pelo GCOI, observando-se os percentuais de redução definidos pela ANEEL.
A energia proveniente da ITAIPU Binacional e das usinas nucleares Angra I e Angra II, da ELETROBRÁS
Termonuclear S.A., será objeto de regulamentação específica a ser expedida pelo poder concedente.
Até que se efetive a transferência do Centro Nacional de Operação do Sistema - CNOS e dos Centros
de Operação do Sistema - COS, bem como dos demais bens vinculados à coordenação da operação
do sistema elétrico, prevista nos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei nº 9.468, de 1998, a utilização dessas
instalações pelo ONS será objeto de contrato de cessão, firmado entre este e a ELETROBRÁS e suas
subsidiárias.
A partir da sua constituição, o ONS definirá as condições de assunção progressiva das atividades e
atribuições atualmente exercidas pelo GCOI e a parte correspondente do CCON.
Parágrafo único. As regras operacionais em vigor, emitidas pelo GCOI e CCON, permanecerão válidas
até a sua transferência para o ONS.
A ANEEL expedirá as normas complementares deste regulamento.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ficam revogados os Decretos nº 73.102, de 7 de novembro de 1973, e 1.009, de 22 de dezembro de
1993.

Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999
Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no Capítulo VI da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, nos §§ 2º e 3º do art. 16, nos arts.19 e 27 e nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965, nos arts. 2º, 3º, 14 e 17 da Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
no inciso IV do art. 14 e no inciso II do art. 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, no art.
1º da Lei nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987, no art. 1º da Lei nº 7.679, de 23 de novembro
de 1988, no § 2º do art. 3º e no art. 8º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, nos arts. 4º, 5º,
6º e 13 da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, e nos arts. 11, 34 e 46 do Decreto-Lei nº
221, de 28 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º

Art. 2º
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Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação
do meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental e será punida com as sanções do
presente diploma legal, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
Iadvertência;
II multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total das atividades;
X - restritiva de direitos; e
XI - reparação dos danos causados.
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições deste Decreto e da legislação
em vigor, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:
Iadvertido, por irregularidades, que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo
assinalado por órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA ou
pela Capitania dos Portos do Comando da Marinha;
II opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos do
Comando da Marinha.
§ 4º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente.
§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo,
até a sua efetiva cessação ou regularização da situação mediante a celebração, pelo infrator, de
termo de compromisso de reparação de dano.
§ 6º A apreensão, destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V do caput deste artigo, obedecerão ao seguinte:
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os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e
embarcações de pesca, objeto de infração administrativa serão apreendidos, lavrando-se
os respectivos termos;
II os animais apreendidos terão a seguinte destinação:
a) libertados em seu habitat natural, após verificação da sua adaptação às condições de
vida silvestre;
b) entregues a jardins zoológicos, fundações ambientalistas ou entidades assemelhadas,
desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados; ou
c) na impossibilidade de atendimento imediato das condições previstas nas alíneas anteriores, o órgão ambiental autuante poderá confiar os animais a fiel depositário na
forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, até implementação dos termos antes mencionados;
III - os produtos e subprodutos perecíveis ou a madeira apreendidos pela fiscalização serão
avaliados e doados pela autoridade competente às instituições científicas, hospitalares,
penais, militares, públicas e outras com fins beneficentes, bem como às comunidades carentes, lavrando-se os respectivos termos, sendo que, no caso de produtos da fauna não
perecíveis, os mesmos serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou
educacionais;
IV - os produtos e subprodutos de que tratam os incisos anteriores, não retirados pelo beneficiário no prazo estabelecido no documento de doação, sem justificativa, serão objeto
de nova doação ou leilão, a critério do órgão ambiental, revertendo os recursos arrecadados para a preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente, correndo os custos
operacionais de depósito, remoção, transporte, beneficiamento e demais encargos legais
à conta do beneficiário;
V - os equipamentos, os petrechos e os demais instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos pelo órgão responsável pela apreensão, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem;
VI - caso os instrumentos a que se refere o inciso anterior tenham utilidade para uso nas atividades dos órgãos ambientais e de entidades científicas, culturais, educacionais, hospitalares, penais, militares, públicas e outras entidades com fins beneficentes, serão doados
a estas, após prévia avaliação do órgão responsável pela apreensão;
VII - tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à
saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem adotadas, seja destinação final
ou destruição, serão determinadas pelo órgão competente e correrão às expensas do
infrator;
VIII - os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa, oferecimento de defesa ou impugnação, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na
forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei nº 3.071, de 1916, até implementação dos termos
antes mencionados, a critério da autoridade competente;
IX - fica proibida a transferência a terceiros, a qualquer título, dos animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e embarcações de pesca, de que
trata este parágrafo, salvo na hipótese de autorização da autoridade competente;
X - a autoridade competente encaminhará cópia dos termos de que trata este parágrafo ao
Ministério Público, para conhecimento.
§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI, VII e IX do caput deste artigo serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às determinações
legais ou regulamentares.
§ 8º A determinação da demolição de obra de que trata o inciso VIII do caput deste artigo, será de
competência da autoridade do órgão ambiental integrante do SISNAMA, a partir da efetiva
constatação pelo agente autuante da gravidade do dano decorrente da infração.
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§ 9º As sanções restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas são:
Isuspensão de registro, licença, permissão ou autorização;
II cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos
oficiais de crédito; e
V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos.
§ 10. Independentemente de existência de culpa, é o infrator obrigado à reparação do dano causado
ao meio ambiente, afetado por sua atividade.
Art. 3º Reverterão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente-FNMA, dez por cento dos valores arrecadados em
pagamento de multas aplicadas pelo órgão ambiental federal, podendo o referido percentual ser
alterado, a critério dos demais órgãos arrecadadores.
Art. 4º A multa terá por base a unidade, o hectare, o metro cúbico, o quilograma ou outra medida pertinente,
de acordo com o objeto jurídico lesado.
Art. 5º O valor da multa de que trata este Decreto será corrigido, periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais), e o máximo de R$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
Art. 6º O agente autuante, ao lavrar o auto-de-infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem como,
se for o caso, as demais sanções estabelecidas neste Decreto, observando:
Ia gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde
pública e para o meio ambiente;
II os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e
III - a situação econômica do infrator.
Art. 7º A autoridade competente deve, de ofício ou mediante provocação, independentemente do recolhimento da multa aplicada, majorar, manter ou minorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos
nos artigos infringidos, observando os incisos do artigo anterior.
Parágrafo único. A autoridade competente, ao analisar o processo administrativo de auto-de-infração,
observará, no que couber, o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 8º O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal
ou Territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência do
mesmo fato, respeitados os limites estabelecidos neste Decreto.
Art. 9º O cometimento de nova infração por agente beneficiado com a conversão de multa simples em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, implicará
a aplicação de multa em dobro do valor daquela anteriormente imposta.
Art. 10. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período
de três anos, classificada como:
Iespecífica: cometimento de infração da mesma natureza; ou
II genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.
Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da
nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.
CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES COMETIDAS CONTRA O MEIO AMBIENTE
SEÇÃO I
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA
Art. 11. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a
obtida:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade com acréscimo por exemplar excedente de:
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R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna
brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da Comércio Internacional das Espécies da
Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES; e
II R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna
brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
§ 1º Incorre nas mesmas multas:
Iquem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a
obtida;
II quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito,
utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção,
pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa, nos
termos do § 2º do art. 29 da Lei nº 9.605, de 1998.
§ 3º No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente deixar de aplicar as
sanções previstas neste Decreto, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao
órgão ambiental competente.
§ 4º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.
Art. 12. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente:
Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:
IR$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;
II R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III - R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
Art. 13. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade
competente:
Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:
IR$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;
II R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III - R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
Art. 14. Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade competente:
Multa de R$ 200,00 (duzentos reais), com acréscimo por exemplar excedente de:
IR$ 50,00 (cinqüenta reais), por unidade;
II R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;
III - R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas:
Iquem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo; e,
II a instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência ao órgão público federal
competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.
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Art. 15. Praticar caça profissional no País:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:
IR$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade;
II R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
Art. 16. Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais), por exemplar excedente.
Art. 17. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar
excedente:
IR$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;
II R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal
vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
Art. 18. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da
fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem:
Icausa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de domínio público;
II explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente; e
III - fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou
corais, devidamente demarcados em carta náutica.
Art. 19. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 10,00 (dez
reais), por quilo do produto da pescaria.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem:
Ipescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos,
técnicas e métodos não permitidos; e
III - transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.
Art. 20. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos
semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente:
Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 10,00 (dez
reais), por quilo do produto da pescaria.
Art. 21. Exercer pesca sem autorização do órgão ambiental competente:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Art. 22. Molestar de forma intencional toda espécie de cetáceo em águas jurisdicionais brasileiras:
Multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Art. 23. É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de
evolução, bem como a introdução de espécies nativas ou exóticas em águas jurisdicionais brasileiras,
sem autorização do órgão ambiental competente:
Multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
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Art. 24. Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de coral sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 25. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou
utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Multa de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por hectare ou fração.
Art. 26. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade
competente:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração, ou
R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.
Art. 27. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:
Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Art. 28. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração queimada.
Art. 29. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais
formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade.
Art. 30. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
Multa simples de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração.
Art. 31. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do Poder Público, para fins
industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as
determinações legais:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.
Art. 32. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de
origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Multa simples de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade, estéreo, quilo,
mdc ou metro cúbico.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para
todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Art. 33. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração.
Art. 34. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:,
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por árvore.
Art. 35. Comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de vegetação, sem licença ou
registro da autoridade ambiental competente:
Multa simples de R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade comercializada.
Art. 36. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça
ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais).
Art. 37. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de
mangues, objeto de especial preservação:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração.
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

397

Anexo I - Decreto nº 3.179

SEÇÃO II
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FLORA

Art. 38. Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio
público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem
como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:
Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade,
estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.
Art. 39. Desmatar, a corte raso, área de reserva legal:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.
Art. 40. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo
com a obtida:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.
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SEÇÃO III
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À POLUIÇÃO E A OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS
Art. 41. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), ou multa diária.
§ 1º Incorre nas mesmas multas, quem:
Itornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
II causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de
água de uma comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos; e
VI - deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução
em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
§ 2º As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico
elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente
da infração.
Art. 42. Executar pesquisa, lavra ou extração de resíduos minerais sem a competente autorização, permissão,
concessão ou licença ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada,
nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.
Art. 43. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao
meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
§ 1º Incorre nas mesmas penas, quem abandona os produtos ou substâncias referidas no caput, ou
os utiliza em desacordo com as normas de segurança.
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quíntuplo.
Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Art. 45. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à
flora ou aos ecossistemas:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

398

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

SEÇÃO IV
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O
ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL.
Art. 49. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
Ibem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; ou
II arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por
lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 50. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico,
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Art. 51. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu
valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico
ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 52. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor
artístico, arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro.
SEÇÃO V
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES
ADMINISTRATIVAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL.
Art. 53. Deixar de obter o registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas e jurídicas, que se dedicam às atividades po-
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Art. 46. Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em desacordo com os limites e
exigências ambientais previstas em lei:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 47. Importar ou comercializar veículo automotor sem Licença para Uso da Configuração de Veículos ou
Motor-LCVM expedida pela autoridade competente:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e correção de todas as unidades de veículo ou motor que sofrerem alterações.
Art. 47. A. Importar pneu usado ou reformado:(Artigo incluído pelo Decreto nº 3.919, de 14.9.2001)
Multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por unidade.
§ 1º Incorre na mesma pena, quem comercializa, transporta, armazena, guarda ou mantém em depósito pneu usado ou reformado, importado nessas condições. (Parágrafo único incluído pelo
Decreto nº 3.919, de 14.9.2001) (renumerado pelo Decreto nº 4.592, de 11.2.2003)
§ 2º Ficam isentas do pagamento da multa a que se refere este artigo as importações de pneumáticos reformados classificados nas NCM 4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 e 4012.1900,
procedentes dos Estados Partes do MERCOSUL, ao amparo do Acordo de Complementação
Econômica nº 18.(Incluído pelo Decreto nº 4.592, de 11.2.2003)
Art. 48. Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou usados, que
provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas em lei:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por veículo, e correção da irregularidade.

Art. 54.

Art. 55.

Art. 56.

Art. 57.
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Art. 58.

Art. 59.

tencialmente poluidoras e à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Deixar, o jardim zoológico, de ter o livro de registro do acervo faunístico ou mantê-lo de forma irregular:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais).
Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres:
Multa R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade em atraso.
Deixar, os comandantes de embarcações destinadas à pesca, de preencher e entregar, ao fim de cada
viagem ou semanalmente, os mapas fornecidos pelo órgão competente:
Multa: R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade.
Deixar de apresentar aos órgãos competentes, as inovações concernentes aos dados fornecidos para
o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), por produto.
Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus componentes e afins em qualquer
meio de comunicação, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde humana, aos animais e
ao meio ambiente ou desatender os demais preceitos da legislação vigente:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Deixar, o fabricante, de cumprir os requisitos de garantia ao atendimento dos limites vigentes de
emissão de poluentes atmosféricos e de ruído, durante os prazos e quilometragens previstos em
normas específicas, bem como deixar de fornecer aos usuários todas as orientações sobre a correta
utilização e manutenção de veículos ou motores:
Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 60. As multas previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por
termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental.
§ 1º A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação do dano.
§ 2º A autoridade competente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na
hipótese em que a reparação não o exigir.
§ 3º Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em noventa por cento do valor atualizado, monetariamente.
§ 4º Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação
ambiental, quer seja por decisão da autoridade ambiental ou por culpa do infrator, o valor da
multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado.
§ 5º Os valores apurados nos §§ 3º e 4º serão recolhidos no prazo de cinco dias do recebimento da
notificação.
Art. 61. O órgão competente pode expedir atos normativos, visando disciplinar os procedimentos necessários ao cumprimento deste Decreto.
Art. 62. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Sarney Filho
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Decreto nº 3.653, de 7 de novembro de 2000
Altera dispositivos do Decreto nº 62.724, de 17 de maio de 1968, que estabelece normas
gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, e do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, que regulamenta o Mercado Atacadista de
Energia Elétrica, define as regras de organização do Operador Nacional do Sistema Elétrico,
de que trata a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição,

Art 1º
“Art. 9

“Art. 12.

“Art. 16.

“Art. 17.

Art 2º
“Art. 20.

Os arts. 9º, 12, 16 e 17 do Decreto nº 62.724, de 17 de maio de 1968, passam a vigorar com a seguinte
redação:
O fornecimento de energia elétrica a unidades consumidoras do Grupo A, com tarifas reguladas, deverá ser realizado mediante a celebração de contrato entre o concessionário ou permissionário de
serviço público de energia elétrica e o respectivo consumidor, e às unidades consumidoras do Grupo
B será realizado sob as condições do contrato de adesão.” (NR)
A demanda de potência faturável para as unidades consumidoras do Grupo A será a maior dentre as
seguintes.
Ia maior demanda medida, integralizada no intervalo de quinze minutos durante o período de
faturamento; ou
II a demanda contratada, observado o disposto no art. 18 deste Decreto e no art. 3º do Decreto nº
86.463, de 13 de outubro de 1981.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” (NR)
Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, onde seja desenvolvida
atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade.
§ 1º Inclui-se nesta mesma classe a unidade consumidora residencial utilizada por trabalhador rural.
§ 2º Considera-se, ainda, como rural, a unidade consumidora localizada em área rural que se dedicar
a atividades agroindustriais, ou seja, indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, desde que a potência posta a sua disposição não
ultrapasse 112,5KVA.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”(NR)
A sazonalidade será reconhecida pelo concessionário ou permissionário, para fins de faturamento,
mediante solicitação do consumidor e desde que constatada a ocorrência dos seguintes requisitos:
Ia energia elétrica destine-se à atividade que utiliza matéria-prima advinda diretamente da
agricultura, da pecuária ou da pesca, ou ainda à extração de sal ou de calcário para fins agrícolas; e
II for verificado, nos doze ciclos completos de faturamento anteriores ao da análise, valor igual ou
inferior a vinte por cento para a relação entre a soma dos quatro menores e a soma dos quatro
maiores consumos de energia elétrica ativa.”(NR)
Os arts. 20 e 21 do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
As regras do MAE deverão estabelecer o mecanismo de Realocação de Energia - MRE, do qual participarão as usinas hidrelétricas com o objetivo de compartilhar entre elas os riscos hidrológicos.
§ 1º O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS avaliará, mediante critérios aprovados pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, quais as usinas que deverão ser despachadas
centralizadamente.
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DECRETA:

§ 2º O MRE abrangerá a parcela de cada empresa, na proporção da respectiva quota, da energia
vinculada à potência contratada com a Itaipu Binacional.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”(NR)
“Art. 21. A cada usina hidrelétrica corresponderá um montante de energia assegurada, mediante mecanismo
de compensação da energia efetivamente gerada.
§ 1º Considera-se energia assegurada aquela que pode ser obtida conforme regras aprovadas pela
ANEEL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”(NR)
Art 3º A Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL estabelecerá a regulamentação necessária à aplicação
do disposto neste Decreto.
Art 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art 5º Fica revogado o Decreto nº 95.459, de 10 de dezembro de 1987.
Brasília, 7 de novembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Rodolpho Tourinho Neto
Publicado no D.O de 08.11.2000, seção 1, p. 3, v. 138, n. 215-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 08.11.2000.
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Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro de 2000
Dispõe sobre a instalação, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência Nacional de Águas
- ANA, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI,
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000,

Art 1º

Art 2º
Art 3º
Art 4º

Fica instalada a Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob regime especial, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criada pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, Política Nacional de Recursos
Hídricos.
Parágrafo único. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais.
Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos Comissionados e dos
Cargos Comissionados Técnicos da ANA, na forma dos Anexos I e II a este Decreto.
O regimento interno da ANA será aprovado pela Diretoria Colegiada e publicado no Diário Oficial da
União, no prazo de até cento e vinte dias, contados da data de publicação deste Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Sarney Filho
Martus Tavares
Publicado no D.O de 20.12.2000, seção 1, p. 58.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 20.12.2000.
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DECRETA:

ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE GOIÁS - ANA
CAPÍTULO I
NATUREZA E FINALIDADE
Art 1º

Anexo I - Decreto nº 3.692

Art 2º
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A Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob regime especial, criada pela Lei nº 9.984, de 17
de julho de 2000, com a autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, tem por finalidade implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos
Hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e
privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:
Isupervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos;
II disciplinar, em caráter normativo, por meio de resolução da Diretoria Colegiada, a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de
Recursos Hídricos;
III - participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua implementação;
IV - prestar apoio à elaboração dos planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas;
V - outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em copos de
água de domínio da União;
VI - fiscalizar, com poder de polícia, os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da
União;
VII - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com
base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica, na forma
do inciso VI do art. 38 da Lei nº 9.433, de 1997;
VIII - estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de comitês da bacia hidrográfica;
IX - implementar, em articulação com os comitês de bacia hidrográfica, a cobrança pelo uso de
recursos hídricos de domínio da União;
X - arrecadar, despender e aplicar o que lhe for próprio e distribuir, para aplicação, as receitas auferidas, por intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma
do disposto no art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997;
XI - planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação
com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e Municípios;
XII - declarar corpos de água em regime de racionamento preventivo e aplicar as medidas necessárias para assegurar seus usos prioritários em consonância com os critérios estabelecidos em
decreto ouvidos os respectivos comitês de bacia hidrográfica, se houver;
XIII - promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União
em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água e
de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos
hídricos;
XIV - definir e fiscalizar as condições de operações de reservatórios por agentes públicos e privados,
visando garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de
recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas;
XV - disciplinar, em caráter normativo, e autorizar a adução de água bruta que envolver recursos
hídricos de domínio da União, inclusive mediante o estabelecimento de tarifas e a fixação dos
padrões de eficiência para prestação do respectivo serviço;
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CAPÍTULO II
DA DIREÇÃO E NOMEAÇÃO
Art 3º

Art 4º

A ANA será dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta por cinco membros pelo Presidente da
República, após a aprovação pelo Senado Federal, com mandatos não coincidentes de quatro anos,
admitida uma única recondução consecutiva, por indicação do Ministro de Estado do Meio Ambiente.
§ 1º O Diretor -Presidente da ANA será escolhido pelo Presidente da República dentre os membros
da Diretoria Colegiada, e investido na função por quatro anos ou pelo prazo que restar de seu
mandato.
§ 2º Em caso de vaga no curso do mandato, este será completado por sucessor investido na forma
prevista no caput deste artigo, que o exercerá pelo prazo remanescente.
§ 3º A exoneração imotivada de dirigente só poderá ocorrer nos quatro meses iniciadas dos respectivos mandatos.
§ 4º Após o prazo a que se refere o parágrafo anterior, os dirigentes da ANA somente perderão o
mandato em decorrência de renúncia de condenação judicial transmitida em julgado, ou de
competência decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.
Sem prejuízo do que prevêem a legislação penal e a relativa aos atos de improbidade administrativa no serviço público, será causa da perda do mandato a inobservância por qualquer dirigente dos
deveres e das proibições inerentes ao cargo que ocupa. Parágrafo único. Para os fins deste artigo,
cabe ao Ministro de Estado do Meio Ambiente instaurar o processo administrativo disciplinar a ser
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XVI - promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede hidrometereológica
nacional, em articulação com os órgãos e entidades públicas e privadas que a integram, ou que
dela sejam usuárias;
XVII - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos;
XVIII - estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos;
XIX - prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos;
XX - propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclusive
financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos;
XXI - promover o intercâmbio com entidades nacionais e internacionais relacionadas a recursos
hídricos;
XXII - representar o Brasil nos organismos internacionais de recursos hídricos em articulação com o
Ministério das Relações Exteriores e com outros ógãos e entidades envolvidos; e
XXIII - celebrar convênios e contratos com órgãos e entidades federais, estaduais, municípios e com
pessoas jurídicas de direito privado, envolvendo assuntos relacionados a recurs os hídricos de
sua competência.
§ 1º Na execução da competência a que se refere o inciso II deste artigo, serão considerados, nos
casos de bacias hidrográficas compartilhadas com outros países, os respectivos acordos e tratados.
§ 2º A competência a que se refere o inciso V deste artigo compreende, inclusive, o poder de outorga de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamento de potencial de energia hidráulica.
§ 3º Os estudos técnicos a que se refere o inciso VII deste artigo deverão conter os valores mínimos
e máximos que serão considerados, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para definição dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União.
§ 4º A ANA e a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL pode rão celebrar convênios para viabilizar transferências de recursos da Reserva Global de Reversão, com a finalidade de custear
atividades e projetos ligados à hidrologia, hidrometereologia e fiscalização de reservatórios
para geração hidrelétrica.

Art 5º

conduzido por comissão especial, cabendo ao Presidente da República determinar o afastamento
preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento.
É vedado aos Diretores da ANA o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-patidária.
§ 1º É vedado aos Dirigentes da ANA, conforme dispuser o seu regimento interno, ter interesse direto ou indireto em empresa relacionada com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
§ 2º A vedação de que trata o caput deste artigo não se aplica aos casos de atividades profissionais
decorrentes de vínculos contratuais mantidos com entidades públicas ou privadas de ensino e
pesquisa.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SEÇÃO I
DA ESTRUTURA BÁSICA
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Art 6º

A ANA tem a seguinte estrutura:
IDiretoria Colegiada;
II Procuradoria-Geral; e
III - Corregedoria.
§ 1º Ficam criados os Gabinete do Diretor -Presidente e a Secretaria-Geral da Diretoria Colegiada,
cuja estruturação e atribuições deverão ser estabelecidas em regimento interno da ANA.
§ 2º A ANA poderá criar até dez Superintendências, que se reportarão diretamente à Diretoria Colegiada e, ainda, poderá instalar unidades administrativas regionais, na forma que dispuser o seu
regimento interno.
§ 3º O regimento interno da ANA disporá sobre a estruturação, vinculação hierárquica, extinção,
criação, finalidades estratégicas, competências e denominações das Superintendências, das
Unidades Administrativas a serem instaladas, assim como das demais áreas de nível inferior ao
da Diretoria Colegiada.
§ 4º A Procuradoria-Geral vincula-se à Advocacia-Geral da União para fins de orientação normativa
e supervisão técnica.
SEÇÃO II
DA DIRETORIA COLEGIADA

Art 7º
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À Diretoria Colegiada compete:
Iexercer a administração da ANA;
II editar normas sobre matérias de competência da ANA;
III - aprovar o regimento interno da ANA, a organização, a estrutura e o âmbito decisório de cada
Diretoria;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
V - examinar e decidir sobre pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio
da União;
VI - elaborar e divulgar relatórios sobre as atividades da ANA;
VII - decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do patrimônio da ANA;
VIII - conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes da Diretoria da
ANA;
IX - aprovar critérios para a celebração de contratos, convênios e acordos em que a ANA intervenha
ou seja parte;
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XXI XII XIII XIV § 1º
§ 2º
§ 3º

autorizar, na forma da legislação em vigor, o afastamento do País de seus profissionais para
desempenho de atividades técnicas e de capacitação relacionadas às competências da ANA;
encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA aos órgãos competentes;
solucionar administrativamente os conflitos referentes aos usos de recursos hídricos de domínio da União, ouvidos os respectivos comitês de bacia, se houver;
promover concursos, nacionais ou regionais, inclusive mendiante a atribuição de premiação,
relacionados ao uso de recursos hídricos ou à própria Agência; e
submeter a proposta de orçamento da ANA ao órgão competente da Administração Federal,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente.
A Diretoria Colegiada deliberará por maioria simples de votos, e reunir-se-á com a presença de,
pelo menos, três Diretores, dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal.
As decisões relacionadas com as competências institucionais da ANA, previstas no art. 2º desta
Estrutura, serão tomadas de forma colegiada.
O regimento interno e suas alterações serão aprovados com a presença de todos os Direitos e
por maioria absoluta dos votos.

Art 8º

À Procuradoria-Geral compete:
Irepresentar judicialmente a ANA, com prerrogativas processuais de Fazenda Pública;
II representar judicialmente os ocupantes de Cargos Comissionários de Direção, inclusive após
a cessação do respectivo exercício, com referência a atos praticados em decorrência de suas
atribuições legais ou institucionais, adotando, inclusive, as medidas judiciais cabíveis, em nome
e em defesa dos representantes, salvo em relação a procedimento administrativo ou processo
judicial de iniciativa da própria ANA;
III - apurar a liquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades da ANA,
inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial; e
IV - executar as atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da ANA é composta de Procuradores dotados de todas as prerrogativas e direitos processuais inerentes ao cargo de Procuradores de autarquia, inclusive capacidade postulatória, sendo dirigida pelo Procurador -Geral.
SEÇÃO IV
DA CORREGEDORIA

Art 9º

À Corregedoria compete:
Ifiscalizar a legalidade das atividades funcionais dos servidores, dos órgãos e das unidades da
ANA;
II apreciar as representações sobre a atuação dos servidores e emitir parecer sobre o desempenho dos mesmos e opinar fundamentamente quanto a sua confirmação no cargo ou sua
exoneração;
III - apurar a liquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades da ANA,
inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial; e
IV - instaurar por determinação superior, sindicânc ias e processos administrativos disciplinares,
submentendo-os à decisão do Diretor-Presidente da ANA.
Parágrafo único. O Corregedor será nomeado pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente por indicação da Diretoria Colegiada da ANA.
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SEÇÃO III
DA PROCURADORIA-GERAL

CAPÍTULO IV
DO CONTR ATO DE GESTÃO
Art 10.

A administração da ANA será redigida por contrato de gestão, negociado entre o seu Diretor-Presidente e o Ministro de Estado do Meio Ambiente, no prazo máximo de cento e vinte dias seguinte à
nomeação do Diretor-Presidente da ANA.
§ 1º O contrato de gestão estabelecerá os indicadores que permitem avaliar, objetivamente, o desempenho da ANA.
§ 2º A inexistência do Contrato de Gestão não impedirá o normal desempenho da ANA no exercício
de suas competências.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES
SEÇÃO I
DO DIRETOR-PRESIDENTE

Anexo I - Decreto nº 3.692

Art 11.

Ao Diretor-Presidente incumbe:
Iexercer a representação legal da ANA;
II presidir as reuniões da Diretoria Colegiada e as audiências públicas de iniciativa da ANA, podendo ser substituído ad hoc;
III - cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV - decidir ad referendum da Diretoria Colegiada as questões de urgência;
V - decidir, em caso de empate, nas deliberações da Diretoria Colegiada;
VI - nomear, requisitar, promover e exonerar servidores, inclusive provendo os Cargos Comissionados de Gerência Executiva, de Assessoria, de Assistência e os Cargos Comissionados Técnicos;
VII - admitir, requisitar, promover e demitir servidores, preenchendo os empregos públicos;
VIII - praticar outros atos de gestão de recursos humanos, inclusive aprovar edital e homologar resultados dos concursos públicos;
IX - encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos os relatórios elaborados pela Diretoria
Colegiada e demais assuntos de competência daquele Conselho;
X - assinar contratos, convênios e acordos de interesse da ANA;
XI - ordenar despesas no âmbito de suas atribuições e praticar os demais atos de gestão de recursos orçamentários e financeiros, nos termos das normas vige ntes;
XII - supervisionar o funcionamento de todos os setores da ANA;
XIII - exercer os demais atos de gestão superior relacionados às competências da ANA, nos termos
em que dispuser o regimento interno; e
XIV - exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor.
§ 1º O Diretor -Presidente, sem prejuízo da competência a que se refere o inciso V, participará das
deliberações com direito de voto igual ao dos demais membros da Diretoria Colegiada.
§ 2º Os cargos comissionados de Gerência Executiva, de Assessoria e de Assistência serão providos
pelo Diretor -Presidente após a aprovação da Diretoria Colegiada:
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS DIRETORES

Art 12.
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São atribuições comuns aos Diretores da ANA:
Iexecutar as decisões tomadas pela Diretoria Colegiada;
II cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares no âmbito das atribuições da Agência;
III - zelar pela credibilidade e imagem institucional da ANA;
IV - zelar pelo cumprimento dos planos, programas e projetos de incumbência da ANA;
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praticar e expedir os atos de gestão administrativa no âmbito de suas atribuições;
planejar, coordenar, controlar e supervisionar, de forma articulada, as atividades das suas respectivas áreas de atribuição; e
responsabilizar-se solidariamente, nos termos da legislação em vigor, quanto aos resultados,
objetivos e metas de trabalho da ANA, bem como à prestação de contas periódicas aos órgãos
de controle externos da União.
SEÇÃO III
DO PROCURADOR-GERAL

Ao Procurador-Geral incumbe:
Iexercer as prerrogativas legais e institucionais da Procuradoria, delegando-as aos Procurradores da ANA em função da conveniência e volume de trabalho;
II administrar o contencioso da ANA;
III - coordenara as atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos Procuradores da ANA,
aprovando os respectivos pareceres; e
IV - supervisionar as atividades administrativas da Procurdoria-Geral.
CAPÍTULO VI
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS
SEÇÃO I
DO PATRIMÔNIO

Art 14.

Constituem patrimônio da ANA os bens e direitos de sua propriedade e os que lhe forem conferidos
ou que venha a adquirir ou incorporar.
SEÇÃO II
DAS RECEITAS

Art 15.

Constituem receitas da ANA:
Ios recursos a ela transferidos em decorrência de dotações consignadas no Orçamento-Geral
da União, os créditos especiais, os créditos adicionais e as transferências e os repasses que lhe
forem conferidos;
II os recursos decorrentes da cobrança pelo uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, respeitando-se as formas e os limites de aplicação previstos no art. 22 da Lei nº
9.433, de 1997;
III - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas nacionais ou internacionais;
IV - as dotações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
V - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins
de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrição em concursos;
VI - retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;
VII - o produto resultante da arrecadação de multas aplicadas em decorrência de ações de fiscalização de que tratam os arts. 49 e 50 da Lei nº 9.433, de 1997;
VIII - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
IX - o produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados para a prática de infrações,
assim como do patrimônio dos infratores, apreendidos em decorrência do exercício do poder
de polícia e incorporados ao patrimônio da autarquia, nos termos de decisão judicial;
X - os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos;
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Art 13.

XI XII -

§ 1º
§ 2º
§ 3º

§ 4º

Anexo I - Decreto nº 3.692

§ 5º

o pagamento pelo uso de recursos hídricos feito por empresa concessionária ou autorizada
para exploração potencial hidráulico; e
a parcela da compensação financeira destinada à implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e à gestão da
rede hidrometeorológica nacional de que tratam o inciso II do § art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, e o § 4º do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que lhe será integralmente destinada pelo Ministério do Meio Ambiente.
As receitas da ANA serão mantidas à sua disposição na Conta Única do Tesouro Nacional, enquanto não forem destinadas para as respectivas programações.
As receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União não
sofrerão limites nos seus valores, para movimentação financeira e empenho.
A ANA manterá registros que permitam correlacionar as receitas com as bacias hidrográficas
em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecimento no art. 22 da Lei nº 9.433,
de 1997.
A disponibilidade de que trata o § 1º deste artigo poderão ser mantidas em aplicações financeiras, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
As prioridades de aplicação de recursos a que se refere o caput do art. 22 da Lei nº 9.433, de
1997, serão definidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com os respectivos comitês de bacia hidrográfica.
CAPÍTULO VII
DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
SEÇÃO I
DA REGULAÇÃO

Art 16.

Art 17.

A ação reguladora da ANA será realizada com base nos fundamentos, objetivos e diretrizes da Política
Nacional de Recursos Hídricos instituídos na Lei nº 9.433, de 1997, visando garantir o adequado atendimento às necessidades e prioridades de uso dos recursos hídricos.
Observado o disposto no art. 4º da Lei nº 9.433, de 1997, a ANA exercerá ação reguladora em corpos
de água de domínio da União, inclusive mediante a definição de requisitos de vazão mínima e de
concentração máxima de poluentes na transição de corpos de água de domínio Estadual para os de
domínio Federal.
SEÇÃO II
DA FISCALIZAÇÃO

Art 18.

Art 19.
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A ANA fiscalizará o uso de recursos hídricos mediante o acompanhamento, o controle, a apuração de
irregularidades e infrações e a eventual determinação de retificação das atividades, obras e serviç os
pelos agentes usuários de recursos hídricos de domínio da União.
A atividade fiscalizadora da ANA primará pela orientação dos agentes usuários de recursos hídricos, a
fim de prevenir condutas ilícitas e indesejáveis, tendo em vista, especialmente:
Io cumprimento da legislação pertinente ao uso de recursos hídricos; e
II a garantia do atendimento dos padrões de segurança das atividades, das obras e dos serviços
por parte dos agentes usuários de recursos hídricos de domínio da União.
§ 1º A atividade fiscalizadora da ANA poderá ser exercida com a colaboração de órgãos públicos
federais, estaduais e municipais.
§ 2º Dos atos praticados pela fiscalização caberá recurso administrativo conforme dispuser o regimento interno.
§ 3º A primazia pela orientação dos agentes usuários não impede ou condiciona a imediata aplicação de penalidade, quando caracterizada a ocorrência de infrações.
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CAPÍTULO VIII
DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA ANA
Art 20.

Art 21.

Observado o disposto nas Leis nº 9.637, de 15 de maio de 1998, de 23 de março de 1999, a ANA poderá firmar contrato de gestão ou termo de parceria com as agências de água ou de bacia hidrográfica,
para execução dos serviços a que se refere o art. 44 da Lei nº 9.433, de 1997, transferindo-lhes recursos
financeiros para o cumprimento do objeto dos instrumento celebrados. Parágrafo único. O contrato
de gestão de que trata o caput deste artigo poderá ser firmado com consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, nos termos previstos no art. 51 da Lei nº 9.433, de 1997.
A ANA poderá celebrar convênios de cooperação técnica com órgãos ou entidades públicos dos Estados e do Distrito Federal, nos têrmos do art. 4º da Lei n º 9.433, de 1997. Parágrafo único. Os convênios
de cooperação de que trata o caput deste artigo buscarão o entendimento entre as partes sobre
critérios equivalentes de cobrança pelo uso de recursos hídricos numa mesma bacia hidrográfica,
independentemente da dominialidade dos cursos de água que a compõem.

Art 22.

Art 23.

Art 24.

Art 25.

Art 26.

Art 27.

Cabe à ANA coordenar e supervisionar o processo de descentralização das atividades de operação
e manutenção de reservatórias, canais e adutoras de domínio da União, excetuada a infra-estrutura
componente do Sistema Interligado Brasileiro, gerido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
- ONS, e das usinas hidrelétricas que não operem interligadamente.
Atendido ao disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 9.984, de 2000, a ANA e a ANEEL emitirão
resolução conjunta, estabelecendo, em caráter temporário e em regime de transição, os procedimentos a serem por esta adotados para emissão de declarações de reserva de disponibilidades hídrica e
de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para fins de licitação da exploração de potencial
hidráulico.
A ANA estabelecerá prazos para a regularização dos usos de recursos hídricos de domínio da União
que não sejam amparadas por correspondente outorga de direito de uso. Parágrafo único. Os prazos
a que se refere o caput deste artigo serão fixados em função da eventual escassez hídrica da correspondente bacia hidrográfica, para atendimento do usos requeridos.
Ficam transferidos os remanejamentos para a ANA:
Io acervo técnico e patrimonial, os direitos e as receitas do Ministério do Meio Ambiente e de
seus órgão, necessários ao funcionamento da Autarquia; e
II os saldos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente, para atender as despesas de estruturação e de manutenção da autarquia, utilizando como recurjsos as dotações orçamentárias
destinadas às atividades fins e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor.
Parágrafo único. O Diretor-Presidente da ANA e o Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente adotarão as providências administrativas necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
A diretoria Colegiada da ANA poderá dispor sobre a alteração de quantitativos e a distribuição dos
Cargos Comissionados de Gerência Executiva, de Assessoria, de Assistência e dos Cargos Comissionados Técnicos, dentro da estrutura organizacional da Autarquia, observado os valores de retribuição
correspondentes e desde que não acarrete aumento de despesa.
Na primeira gestão da ANA, um diretor terá mandato de três anos, dois diretores terão mandatos de
quatro anos e dois diretores terão mandato de cinco anos, para implementar o sistema de mandatos
não coincidentes de que trata o art. 3º.
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CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ANEXO II
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
COMISSIONADOS E DOS CARGOS COMISSIONADOS
TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA.
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CÓDIGO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

CD I

8.000,00

1

8.000,00

CD II

7.600,00

4

30.400,00

CGE I

7.200,00

5

36.000,00

CGE II

6.400,00

13

83.200,00

CGE III

6.000,00

33

198.000,00

CGE IV

4.000,00

1

4.000,00

CA I

6.400,00

4

25.600,00

CAII

6.000,00

4

24.000,00

CA III

1.8900,00

4

7.200,00

CAS I

1.500,00

11

16.500,00

80

432.900,00

27

41.067,00

107

473.967,00

SUBTOTAL
CCTV
TOTAL

412

QTDE.

1.521,00
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Decreto nº 4.541, de 23 de dezembro de 2002
Regulamenta os arts. 3º, 13, 17 e 23 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre
a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária,
cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica -PROINFA e a Conta
de Desenvolvimento Energético - CDE, e dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e
VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 3º, 13, 17 e 23 da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002,
DECRETA:
Este Decreto estabelece normas e diretrizes regulamentadoras dos arts. 3º, 13, 17 e 23 da Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002.
TÍTULO I
DOS CONCEITOS E METODOLOGIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Art. 2º

Para fins de aplicação da Lei nº 10.438, de 2002, e deste Decreto, considera-se:
IPCH - Pequena Central Hidrelétrica: empreendimento que atenda as condições determinadas
pela Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL nº 394, de 4 de dezembro
de1998;
II Valor Econômico Correspondente à Tecnologia Específica de uma Fonte: valor de venda da
energia elétrica que, num determinado tempo e para um determinado nível de eficiência, viabiliza economicamente um projeto de padrão médio utilizando a referida fonte;
III - Valor Econômico Correspondente a Geração de Energia Competitiva: custo médio ponderado
de geração de novos aproveitamentos hidráulicos com potência superior a 30.000 kW e centrais termelétricas a gás natural;
IV - Receita Nacional de Fornecimento aos Consumidores Finais dos Sistemas Elétricos Interligados:
receita obtida pelos concessionários e permissionários de distribuição, nas vendas de energia
e nas prestações de serviços para consumidores finais acrescida da receita estimada de vendas
de energia para consumidores livres;
V - Tarifa Média Nacional de Fornecimento aos Consumidores Finais dos Sistemas Elétricos Interligados: quociente entre a receita nacional de fornecimento aos consumidores finais dos
sistemas elétricos interligados nos últimos doze meses anteriores ao cálculo e o respectivo
consumo, expressa em R$/MWh;
VI - Energia de Referência: quantidade de energia a ser produzida e passível de contratação com a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, devendo ser estabelecida em ato autorizativo da
ANEEL e revisada periodicamente;
VII - Chamada Pública: procedimento a ser adotado pela ELETROBRÁS na compra de energia elétrica no âmbito do PROINFA, aplicando, no que couber, os princípios e normas gerais da Lei de
Licitações e Contratos, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
VIII - Geração Termelétrica a Carvão Mineral Nacional que Utilize Tecnologia Limpa: aquela que,
utilizando o mencionado carvão, comprado de produtor comprometido com a eliminação de
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Art. 1º

seus passivos ambientais, apresente eficiência energética superior a trinta e cinco por cento e
atenda aos limites máximos estabelecidos pela resolução CONAMA nº 008, de 6 de dezembro
de 1990;
IX - Universalização do Serviço Público de Energia Elétrica: busca do fornecimento generalizado de
energia elétrica, alcançando, progressivamente, o atendimento de consumidores impossibilitados de ser atendidos em face da distância em que se encontram das redes existentes ou da
dificuldade em arcar com tarifas normais de fornecimento; e
X - Usinas Termelétricas a Carvão Mineral Nacional que Participam da Otimização dos Sistemas
Elétricos Interligados: aquelas usinas com flexibilidade, que podem ser despachadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e cumprir as instruções de despacho para atender as
conveniências da otimização.
Parágrafo único. Enquadram-se nos esforços de universalização do serviço público de energia elétrica
as definições de tarifas especiais para consumidores de baixa renda que, em condições normais, não
teriam acesso aos serviços.
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CAPÍTULO II
DOS VALORES ECONÔMICOS
Art. 3º

Art. 4º

414

Os valores econômicos correspondentes às tecnologias específicas para cada fonte serão estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia e divulgados por meio de Portaria.
Parágrafo único. Os valores econômicos a serem inicialmente utilizados na CDE serão divulgados
dentro de noventa dias, da data de publicação deste Decreto, e os valores econômicos a serem utilizados no PROINFA serão divulgados com, pelo menos, trinta dias de antecedência em relação a cada
Chamada Pública.
O cálculo de cada valor econômico será efetivado mediante metodologia que considere um fluxo de
caixa:
Ipara um período de trinta anos no caso de centrais hidrelétricas e vinte anos nos casos das
demais tecnologias;
II com uma taxa de retorno do capital próprio compatível com os riscos minorados que decorrem das garantias de contratação e de preço;
III - com níveis de eficiência compatíveis com o estágio de desenvolvimento tecnológico e com os
potenciais energéticos nacionais;
IV - com custos unitários médios para a determinação do valor a ser investido no empreendimento;
V - com a estimativa do valor residual;
VI - com as previsões de despesas operacionais, inclusive perdas, custos médios de conexão e uso
de sistemas elétricos e tributos;
VII - com as condições de eventuais financiamentos especiais;
VIII - com uma relação adequada entre capital próprio e capital de terceiros;
IX - com os descontos específicos previstos em Lei para a utilização da rede de transmissão e de
distribuição; e
X - com os níveis médios de inadimplência setorial.
§ 1º As taxas de retorno do capital próprio e os fatores de capacidade mínimos a serem considerados nas definições de valores econômicos serão fixados por Portaria do Ministro de Minas e
Energia.
§ 2º Para fins de aplicação de recursos do PROINFA, os valores econômicos correspondentes às tecnologias específicas das fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa terão como
piso oitenta por cento da tarifa média nacional de fornecimento ao consumidor final.
§ 3º O Ministério de Minas e Energia disponibilizará aos interessados os modelos matemáticos e
parâmetros utilizados para o cálculo dos valores econômicos.
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TÍTULO II
DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS FONTES
ALTERNATIVAS DE ENERGIA ELÉTRICA - PROINFA - 1ª ETAPA
CAPÍTULO I
DO OBJETO DO PROGRAMA E DA SUA COORDENAÇÃO
Art. 5º

Art. 6º
Art. 7º

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida com base em fontes eólica, pequenas
centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional, será implantado, em sua
primeira etapa, nos termos deste Decreto.
O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA será administrado pelo
Ministério de Minas e Energia.
Na administração do PROINFA, o Ministério de Minas e Energia:
Iestabelecerá o planejamento anual de ações a serem implementadas, avaliando o impacto
decorrente do repasse de custos aos consumidores finais, de modo a minimizá-los;
II estabelecerá e divulgará os valores econômicos, obedecidas às diretrizes metodológicas definidas no art. 4º;
III - definirá medidas de estímulo ao avanço tecnológico que se reflitam, progressivamente, no
cálculo dos valores econômicos; e
IV - submeterá ao Conselho Nacional de Política Energética - CNPE o planejamento anual do
PROINFA, demonstrando a necessidade de realização de chamadas públicas e o impacto previsto das compras de energia em relação ao atendimento do mercado e sobre os pagamentos
efetivados pelos consumidores finais.
CAPÍTULO II
DA COMPRA DE ENERGIA PELA ELETROBRÁS

Art. 8º

Para fins de implantação da primeira etapa do PROINFA, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS celebrará, até 29 de abril de 2004, contratos de compra de energia elétrica decorrentes de instalações de produção cujo início de funcionamento esteja previsto para até 30 de dezembro de 2006.
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§ 4º A tarifa média nacional de fornecimento aos consumidores finais dos sistemas elétricos interligados será atualizada pela ANEEL sempre que necessário.
§ 5º O Ministério de Minas e Energia divulgará, num mesmo ato, os valores econômicos a que se
refere o art. 3º e a tarifa média utilizada como piso, a que se refere o § 2º.
§ 6º No cálculo da tarifa média nacional de fornecimento ao consumidor final não serão levados em
conta:
Ios tributos não incluídos no cálculo de tarifas;
II os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, relativos à aquisição de energia elétrica (kWh) e à contratação de capacidade de geração ou potência
(kW) pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial - CBEE de que trata o art.
1º da Lei nº 10.438, de 2002;
III - repasse da parcela das despesas com a compra de energia no âmbito do MAE de que
trata o art. 2º da Lei nº 10.438, de 2002; e
IV - a recomposição tarifária extraordinária de que trata o art. 4º da Lei nº 10.438, de 2002.
§ 7º O valor econômico correspondente à geração de energia competitiva é o custo resultante
da média ponderada dos correspondentes valores econômicos de geração de novos aproveitamentos hidráulicos com potência superior a 30.000 kW e de centrais termelétricas a gás
natural, com os pesos definidos em função da participação relativa destas fontes nos cinco
primeiros anos do programa setorial de expansão.
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§ 1º Os contratos, de que trata este artigo, deverão contemplar a compra por quinze anos da energia
gerada em instalações conectadas ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, que utilizem fontes
eólicas ou biomassa ou ainda que se caracterizem como pequenas centrais hidrelétricas.
§ 2º As compras referidas neste artigo serão realizadas com preços iguais aos valores econômicos
das respectivas fontes, devendo os contratos ser firmados, prioritariamente, com Produtor Independente Autônomo - PIA, conforme definido no § 1º do art. 3º da Lei nº 10.438, de 2002.
§ 3º Será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos de geração, sua controlada, coligada ou controladora na constituição do Produtor Independente Autônomo, desde que
o índice de nacionalização dos equipamentos a serem utilizados nos empreendimentos do
PROINFA seja de, no mínimo, cinqüenta por cento em valor.
Art. 9º A contratação da compra de energia elétrica pela ELETROBRÁS ocorrerá após processo de Chamada
Pública de interessados e de seleção.
§ 1º O Ministério de Minas e Energia, em consonância com o Planejamento da Expansão do Setor
Elétrico Brasileiro, submeterá ao CNPE a programação de Chamadas Públicas a serem realizadas, tendo em vista as necessidades de mercado do Sistema Elétrico Interligado Nacional.
§ 2º Das chamadas públicas a serem realizadas pela ELETROBRÁS deverão resultar contratações de
compra, até 29 de abril de 2004, de 3.300 MW, igualmente distribuídas entre as fontes eólica,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, de empreendimentos cujo início de funcionamento esteja previsto para até 30 de dezembro de 2006.
Art. 10. Na Chamada Pública relativa a cada fonte de energia a ELETROBRÁS obedecerá, além de outros requisitos fixados no instrumento convocatório, às seguintes diretrizes básicas:
Idisponibilização de Guias de Habilitação por fonte, consignando as informações necessárias relativas à participação no PROINFA e em particular as condições necessárias à sua habilitação;
II fixação de prazo de noventa dias, a partir da publicação da Chamada Pública, para entrega da
documentação exigida para habilitação, inclusive o ato autorizativo da ANEEL, outorgado na
forma da legislação em vigor; e
III - não serão habilitados empreendimentos em operação comercial ou em produção para consumo próprio, na data de publicação da Lei nº 10.438, de 2002, ressalvada a possibilidade de
contratação de capacidade adicional, reconhecida pela ANEEL, nos casos de revitalização, repotenciação e recapacitação de instalações.
Art. 11. Os empreendimentos habilitados serão classificados em função das suas licenças ambientais, observadas a seguinte ordem:
Iserão considerados, inicialmente, aqueles empreendimentos que tiverem a Licença Ambiental
de Instalação - LI, com as propostas classificadas, neste grupo, em ordem crescente dos prazos
de validade remanescentes das LIs; e
II na seqüência, serão considerados aqueles empreendimentos que dispuserem da Licença Prévia Ambiental - LP, com a classificação, neste grupo, em ordem crescente dos prazos de validade
remanescentes das LPs.
§ 1º Se necessário, adotar-se-á o sorteio como critério de desempate, nos termos da Lei nº 8.666, de
1993.
§ 2º Não sendo atingindo o montante total estabelecido na Chamada Pública para contratação, a
ELETROBRÁS poderá comprar energia de Produtores Independentes que não atendam os requisitos do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.438, de 2002, obedecido o critério definido no caput.
§ 3º A compra realizada nos termos do § 2º não poderá ultrapassar a vinte e cinco por cento da programação anual, desde que dessas contratações não resulte preterição de oferta de Produtor
Independente Autônomo, observando-se, no caso de energia eólica, que o total das contratações pode alcançar até cinqüenta por cento.
Art. 12. Os contratos de compra de energia a serem firmados pela ELETROBRÁS:
Iterão como base o montante de energia de referência, estabelecido em ato autorizativo da
ANEEL para a central geradora e revisável periodicamente, na forma a ser regulada por essa
Agência;
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terão prazo de quinze anos, a partir da data prevista para a entrada em operação do empreendimento;
III - definirão, como preço de compra da energia, o Valor Econômico correspondente à fonte específica, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia e atualizável desde a data de sua publicação;
IV - definirão que serão de responsabilidade do empreendedor as perdas entre o barramento da
usina e o centro de gravidade do submercado ao qual o empreendimento venha a se conectar,
além das paradas forçadas e programadas;
V - definirão que a compra de energia somente poderá ser viabilizada após a conclusão do processo de acesso à rede, conforme Procedimentos de Rede e contratação, pelo agente de geração,
da conexão e uso dos sistemas de transmissão e distribuição;
VI - definirão que os pagamentos aos geradores ocorrerão na proporção em que a ELETROBRÁS
receba os custos rateados entre os consumidores e na proporção da venda de cada gerador;
VII - conterão cláusula de redução do preço incentivado de compra na hipótese de existência concreta de novos incentivos às tecnologias consideradas no PROINFA;
VIII - conterão cláusula determinando a compensação prevista no § 2º do art. 19;
IX - conterão cláusula através da qual o gerador dá poderes a ELETROBRÁS para gestionar, em
conjunto ou isoladamente, o oportuno enquadramento do empreendimento no Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo - MDL da Convenção Quadro de Mudanças do Clima das Nações
Unidas; e
X - conterão cláusulas de rescisão contratual, com a perda dos incentivos do PROINFA, além de
penalidades, caso o PIA deixe de manter todas as condições que o qualificam como tal.
Parágrafo único. A ELETROBRÁS submeterá à administração do PROINFA, para fins de aprovação, a
minuta de contrato a ser assinado para a compra de energia.
CAPÍTULO III
DO RATEIO DE CUSTOS E DA ENERGIA
Art. 13. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA será custeado por todos
os consumidores finais atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional.
Art. 14. A ANEEL regulará os procedimentos para o rateio entre todos os consumidores finais atendidos pelo
Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos custos descritos no art. 3º, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 10.438,
de 2002 e da energia comprada pela ELETROBRÁS, nos termos dos arts. 8º a 12.
§ 1º O rateio de custos e da energia será feito proporcionalmente ao consumo individual verificado,
devendo a cobrança de tais custos e o repasse da energia ser feitos por meio das concessionárias, permissionárias e autorizadas, com o rateio de custos realizado mediante tarifas de fornecimentos ou encargos de consumidores livres.
§ 2º Os procedimentos serão definidos de modo a não provocar vantagem ou prejuízo econômico
ou financeiro à ELETROBRÁS e às concessionárias, permissionárias e autorizadas.
§ 3º Na definição dos procedimentos para rateio dos custos aos consumidores finais a ANEEL levará
em conta todos os encargos decorrentes, inclusive os de natureza tributária.
§ 4º Na definição dos procedimentos para rateio da energia aos consumidores finais a ANEEL levará
em conta os encargos das concessionárias, permissionárias e autorizadas relativos às perdas
incorridas desde o Centro de Gravidade do subsistema e relativos aos custos de utilização da
rede de transmissão e de distribuição, considerados os termos do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996.
§ 5º A energia do PROINFA a ser rateada entre os consumidores e a eles repassada por concessionárias, permissionárias ou autorizadas, integrará o balanço energético dos respectivos agentes.
§ 6º Os mencionados procedimentos serão regulados pela ANEEL em até cento e oitenta dias após
a publicação deste Decreto.
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Art. 15. A ELETROBRÁS elaborará o Plano Anual de Aquisição de Energia de Fontes Alternativas com base nos
contratos previstos ou firmados e com indicação dos custos envolvidos, considerados os encargos,
inclusive tributários.
§ 1º Até 30 de setembro do ano anterior ao de sua vigência, o Plano de Aquisição, de que trata o
caput, deverá ser encaminhado pela ELETROBRÁS ao Ministério de Minas e Energia, para homologação e à ANEEL para fins de cálculo dos rateios.
§ 2º A ANEEL, até 30 de novembro de cada ano, com base nas compras e nos custos informados pela
ELETROBRÁS e nas previsões de mercado do Sistema Elétrico Interligado Nacional elaboradas
pelo Ministério de Minas e Energia e considerados ainda os encargos, inclusive tributários, incorridos pelos concessionários, permissionários e autorizados, definirá o valor resultante do
rateio a ser cobrado dos consumidores.
§ 3º A ELETROBRÁS, com a antecedência necessária, abrirá em agência do Banco do Brasil S.A., a
conta corrente específica PROINFA, destinada à movimentação dos recursos do Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
§ 4º O valor de rateio cobrado e recebido pelos concessionários, permissionários e autorizados dos
consumidores deverá ser depositado na conta específica da ELETROBRÁS - Conta PROINFA até o quinto dia útil após o recebimento.
§ 5º O concessionário, permissionário ou autorizado que não efetuar o recolhimento dos recursos
financeiros, no prazo determinado no § 4º , ficará sujeito ao pagamento de juros de mora de um
por cento ao mês e multa de até cinco por cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite
máximo admitido pela legislação em vigor.
§ 6º A ELETROBRÁS informará mensalmente à ANEEL a movimentação da Conta PROINFA, com individualização dos recebimentos e pagamentos.
CAPÍTULO IV
DO PAGAMENTO PELA ELETROBRÁS PELA COMPRA DA ENERGIA
Art. 16. Para recebimento dos valores originalmente pagos pelos consumidores finais e para reembolso de
seus custos e pagamentos aos produtores de energia, a ELETROBRÁS movimentará a conta específica
denominada Conta PROINFA.
Art. 17. A cada dez dias a ELETROBRÁS utilizará o saldo da Conta PROINFA para reembolsar seus custos e para
efetivar pagamentos aos geradores, obedecidas às proporções de créditos efetivos de cada um.
Parágrafo único. Em observância ao disposto no § 2º do art. 14, serão repassados aos credores da
Conta PROINFA, na proporção dos créditos efetivos, o resultado de aplicações financeiras de saldos
da referida Conta, as multas e outras penalidades aplicadas por inadimplência dos concessionários,
permissionários e autorizados, tudo se passando como se os pagamentos fossem efetivados diretamente aos referidos credores.
Art. 18. Os pagamentos aos geradores terão como base a energia contratada pela ELETROBRÁS.
Art. 19. Serão contabilizadas pela ELETROBRÁS, para cada central geradora, as variações mensais entre os
montantes de geração contratados e os efetivamente gerados, referidos ao centro de gravidade do
respectivo submercado, em MWh.
§ 1º No caso de PCH participante do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, instituído pelo
Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, será considerada a energia alocada à PCH.
§ 2º A diferença periodicamente apurada para cada central geradora será compensada, em períodos equivalentes, nos pagamentos subseqüentes a serem realizados pela ELETROBRÁS valorada pelo preço de contratação, no mês da compensação.
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CAPÍTULO V
DOS PRODUTORES E DA FISCALIZAÇÃO
Art. 20. Os Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica celebrados com a ELETROBRÁS deverão ser registrados na ANEEL.
§ 1º Durante a vigência dos contratos de compra e venda de energia, os PIAs deverão manter todas
as condições que o qualificam como tal, sob pena de anulação do contrato, aplicação das penalidades previstas em suas cláusulas e perda dos incentivos do PROINFA.
§ 2º Caberá à ANEEL, durante a vigência dos contratos, a fiscalização do cumprimento dos critérios
de qualificação dos PIAs, definidos no § 1º do art. 3º da Lei nº 10.438, de 2002.
Art. 21. Caberá à ANEEL, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais ou do Distrito Federal
exercer a fiscalização técnica das obras referentes aos empreendimentos participantes do PROINFA.
Art. 22. A ANEEL definirá, em regulação específica, os procedimentos de fiscalização da Conta PROINFA e as
penalidades eventualmente aplicáveis.

Art. 23.

Após a Chamada Pública pela ELETROBRÁS e identificado o potencial e locais para inserção dos PIAs e
Produtores Independentes, integrantes do PROINFA, no Sistema Elétrico Interligado Nacional, os concessionários, permissionários e o Operador Nacional do Sistema - ONS deverão se programar para a
implementação das adequações aos sistemas de distribuição e transmissão, garantindo o livre acesso.
Parágrafo único. Em ocorrendo discordância com relação aos prazos para conexão estabelecidos, a
ANEEL poderá ser acionada, devendo manifestar-se, em até trinta dias, a contar da data de entrada de
protocolo, sobre o prazo para efetivação da conexão a ser cumprido pelo concessionário ou permissionário de transmissão ou distribuição.
CAPÍTULO VII
DO DESPACHO DA ENERGIA GERADA E DO MERCADO ATACADISTA DE ENERGIA

Art. 24. As Centrais Geradoras beneficiadas pelo PROINFA serão consideradas como geração de base e a energia ofertada será prioritária no despacho do ONS em relação às demais fontes de geração, respeitadas as condições de segurança operativa, conforme determinações expressas nos Procedimentos de
Rede.
§ 1º As centrais geradoras a que se refere o caput serão enquadradas na modalidade de despacho
centralizado pelo ONS, quando atenderem aos requisitos estabelecidos para tal, definidos nos
Procedimentos de Rede.
§ 2º No caso de pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, a prioridade para despacho não se aplica diante de circunstâncias de vertimentos turbináveis e transmissíveis.
Art. 25. Fica a ELETROBRÁS autorizada a ser o agente representante no Mercado Atacadista de Energia - MAE
das Centrais Geradoras que celebrarem contratos no âmbito do PROINFA.
CAPÍTULO VIII
DOS ASPECTOS DE MEIO AMBIENTE
Art. 26. O Ministério de Minas e Energia, com base na Agenda Ambiental do Setor Elétrico, estabelecida em
parceria com o Ministério do Meio Ambiente, deverá articular-se com este para promover, junto aos
Estados da Federação, a regularização ambiental mais ágil para os empreendimentos do PROINFA,
levando em conta os benefícios ambientais deste programa.
Art. 27. O CNPE proporá metodologia de avaliação ambiental do PROINFA, indicando sua contribuição para
evitar emissões de gases de efeito estufa, mitigando o risco de mudanças climáticas, de forma a posGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas
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CAPÍTULO VI
DO ACESSO AOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO

sibilitar o seu oportuno enquadramento no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL da Convenção Quadro de Mudanças do Clima das Nações Unidas.
Parágrafo único. Com base nessa metodologia, o CNPE proporá ao Presidente da República a definição da forma de utilização dos créditos decorrentes de certificados de carbono, eventualmente
obtidos pelo enquadramento de projetos do PROINFA no MDL.
TÍTULO III
DA CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE

Anexo I - Decreto nº 4.541

CAPÍTULO I
DAS FONTES DE RECURSOS
Art. 28. A CDE, criada pela Lei nº 10.438, de 2002, com o objetivo de promover o desenvolvimento energético
dos Estados e a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais
hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados e promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional,
movimentará recursos provenientes de:
Ipagamentos anuais realizados a título de Uso de Bem Público - UPB;
II pagamentos de multas aplicadas pela ANEEL; e
III - pagamentos de quotas anuais por parte de todos os agentes que comercializem energia elétrica com o consumidor final.
§ 1º Os pagamentos a que se referem os incisos I e II são aqueles ocorridos a partir de 29 de abril de
2002.
§ 2º As quotas a que se refere o inciso III serão recolhidas a partir de 1º de janeiro de 2003 e determinadas em Resolução da ANEEL, que estabelecerá os procedimentos operacionais a serem
adotados, inclusive as multas e outras penalidades decorrentes de inadimplência.
Art. 29. A ANEEL, determinará, em trinta dias, após a publicação deste Decreto, aos concessionários, permissionários e autorizados, que passem a efetivar os pagamentos de que tratam os incisos I e II do art. 28
mediante depósito na CDE, a ser aberta pela ELETROBRÁS.
Art. 30. A ANEEL informará à ELETROBRÁS, em trinta dias, após a publicação deste Decreto, os pagamentos de
que tratam os incisos I e II do art. 28, ocorridos no período entre 29 de abril de 2002 e a data de efetiva
implementação do disposto no art. 29.
Art. 31. As quotas a que se refere o inciso III do art. 28 terão valor idêntico àquelas estipuladas para o ano de
2001, em obediência ao estabelecido no § 1º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e serão
reajustadas anualmente de modo a manter a mesma participação percentual global em relação à
Receita Nacional de Fornecimento aos Consumidores Finais dos Sistemas Elétricos Interligados observada em 2001, não acarretando desta forma aumento tarifário, em obediência ao § 3º do art. 13 da
Lei nº 10.438, de 2002.
§ 1º Na Receita Nacional de Fornecimento aos Consumidores Finais dos Sistemas Elétricos Interligados em 2001, a ser considerada para fins da participação percentual de que trata o caput, deve
ser considerada, inclusive, aquela que decorre da recomposição tarifária extraordinária prevista
no art. 4º da Lei nº 10.438, de 2002.
§ 2º Nos anos de 2003, 2004 e 2005 serão deduzidos das quotas, de que trata o caput, os valores a
serem recolhidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as usinas termelétricas, situadas nas regiões atendidas pelos sistemas elétricos interligados, conforme definido
no art. 11 da Lei nº 9.648, de 1998.
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Art. 32. Os recursos da CDE, decorrentes dos pagamentos de que tratam os incisos I e II do art. 28 serão aplicados, prioritariamente, no desenvolvimento da universalização do serviço público de energia elétrica.
§ 1º A ANEEL regulará a aplicação da parcela de recursos da CDE destinada ao desenvolvimento da
universalização do serviço público de energia elétrica, observado o conceito de universalização e o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 14 da Lei nº 10.438, de 2002, relativos ao financiamento ao
consumidor, por órgãos públicos, inclusive da administração indireta, para a expansão de redes
visando a universalização do serviço.
§ 2º Os recursos referidos no caput eventualmente não utilizados em um ano, poderão ser destinados para outras aplicações previstas para a CDE.
Art. 33. Os recursos da CDE, decorrentes dos pagamentos de que trata o inciso III do art. 28 e os eventuais saldos de recursos decorrentes dos pagamentos de que tratam os incisos I e II do art. 28, não aplicados
no desenvolvimento da universalização do serviço público de energia elétrica, poderão ser utilizados:
Ipara cobertura do custo de combustível de empreendimentos termelétricos que utilizem apenas carvão mineral nacional, em operação até 6 de fevereiro de 1998;
II para cobertura do custo de combustível de usinas enquadradas no § 2º do art. 11 da Lei nº
9.648, de 1998;
III - para cobertura da diferença entre os custos anuais decorrentes das instalações de transporte
de gás natural para Estados onde, até o final de 2002, não exista o fornecimento de gás natural
canalizado e as parcelas que decorrerem da cobrança de tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica de que trata o art. 45;
IV - para pagamento da diferença entre o valor econômico correspondente à energia disponibilizada para o sistema através da tecnologia específica de cada fonte e o valor econômico correspondente a energia competitiva, ao agente produtor de energia elétrica a partir de fontes
eólica, térmicas a gás natural, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, cujos empreendimentos entrem em operação a partir de 29 de abril de 2002, e que a compra e venda se fizer
com consumidor final;
V - para pagamento do crédito complementar calculado pela diferença entre o valor econômico
correspondente à tecnologia específica de cada fonte e o valor pago pela ELETROBRÁS, quando da implantação da segunda etapa do PROINFA; e
VI - para pagamento da diferença entre o valor econômico correspondente à energia disponibilizada para o sistema por geração termelétrica a carvão mineral nacional que utilize tecnologia
limpa, de instalações que entrarem em operação a partir de 2003, e o valor econômico correspondente à energia competitiva.
Art. 34. A cobertura do custo de combustível de que tratam os incisos I e II do art. 33 ocorrerá, exclusivamente,
para usinas termelétricas a carvão mineral nacional, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas
elétricos interligados, que participam da otimização dos referidos sistemas e que mantenham, a
partir de 1º de janeiro de 2004, a obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada nos
contratos vigentes em 29 de abril de 2002.
§ 1º No caso de usinas enquadradas no § 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 1998, a obrigatoriedade de
compra mínima de combustível será estipulada através de contratos que deverão estar vigentes na ocasião do início da operação comercial.
§ 2º A cobertura de custo de combustível será efetivada ao gerador mediante o reembolso de setenta e cinco por cento da despesa correspondente, devendo ser deduzidos os valores a serem
recebidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as usinas termelétricas de
que tratam os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 1998.
§ 3º A despesa a ser considerada para fins de reembolso da CDE é aquela que decorre da otimização do sistema interligado, observados os contratos de compra mínima de combustível.
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas
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CAPÍTULO II
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

§ 4º O agente interessado comprovará para a ELETROBRÁS a razoabilidade do custo de combustível
a ser reembolsado.
§ 5º A ANEEL poderá ajustar o percentual de setenta e cinco por cento de reembolso ao gerador,
de modo a preservar o atual nível de produção da indústria de carvão e uma rentabilidade do
gerador compatível com os riscos minorados que decorrem da Lei nº 10.438, de 2002.
Art. 35. O investimento previsto em instalações de transporte de gás natural para Estados onde, até o final de
2002, não exista o fornecimento de gás natural canalizado, deverá ser demonstrado pelo interessado,
ao Ministério de Minas e Energia, através de projetos e orçamentos detalhados, na ocasião do pedido
de enquadramento do empreendimento.
Parágrafo único. O investimento a ser considerado como base de cálculo dos custos anuais decorrentes das instalações, de que trata o inciso III do art. 33, será aquele aprovado pelo Ministério de Minas e
Energia na ocasião do enquadramento do empreendimento, devidamente atualizado.
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CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES DE PRIORIDADES
Art. 36. A programação de utilização de recursos da CDE será, anualmente, submetida pelo Ministério de
Minas e Energia ao CNPE e será elaborada de modo que, a nenhuma das fontes eólica, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, gás natural e carvão mineral nacional, sejam destinados recursos cujo
valor total ultrapasse a trinta por cento do recolhimento anual para a CDE.
Parágrafo único. Na programação de pagamento da diferença de que trata o inciso VI do art. 33 somente poderão ser previstos recursos que não superem quinze por cento das quotas a que se refere
o inciso III do art. 28.
Art. 37. Da programação anual de utilização de recursos da CDE constarão:
Ias previsões de créditos à referida conta;
II as previsões de débitos à referida conta, decorrentes de decisões anteriores; e
III - a programação e as diretrizes de enquadramento de novos empreendimentos, devidamente
justificados.
Art. 38. O desembolso de recursos da CDE ficará condicionado ao prévio enquadramento do empreendimento e a disponibilidade de recursos financeiros.
Art. 39. O enquadramento de novos empreendimentos será solicitado ao Ministério de Minas e Energia e por
ele analisado, com o apoio da ELETROBRÁS.
§ 1º Nenhum projeto ou contrato será enquadrado para utilização imediata da CDE caso não exista
disponibilidade de recursos financeiros no próprio ano.
§ 2º Na ocorrência de recursos insuficientes da CDE num determinado ano para atender aos projetos ou contratos enquadrados em exercícios anteriores, o valor disponível será rateado proporcionalmente aos recursos originalmente previstos para o ano.
§ 3º Na ocorrência da hipótese prevista no § 2º, a insuficiência de recursos será compensada em
exercícios seguintes e, considerados os limites definidos no art. 38, nenhum novo empreendimento será enquadrado, em cada bloco de limitação, até que a insuficiência de recursos tenha
sido compensada integralmente.
§ 4º As solicitações de que trata o § 5º do art. 13 da Lei nº 10.438, de 2002, serão encaminhadas ao
Ministério de Minas e Energia.
Art. 40. Os pedidos de enquadramento e antecipações de que trata o art. 39 deverão ser encaminhados por
agentes que disponham de autorização da ANEEL e de Licença Ambiental Prévia, devendo o interessado em utilizar os recursos da CDE expressar esta intenção, bem como definir em qual mecanismo
de utilização de recursos pretende ser enquadrado, fornecendo todas as informações necessárias
para as análises.
§ 1º Cabe ao interessado encaminhar, após o enquadramento, a solicitação à ELETROBRÁS para que
sejam reservados os respectivos recursos da CDE, devendo apresentar, quando solicitado, a
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Licença Ambiental de Instalação - LI e o contrato com fornecedores de equipamentos e executores dos serviços.
§ 2º O Ministério de Minas e Energia, editará, em até noventa dias, da publicação deste Decreto, o
manual de instruções para enquadramento na CDE e sua correspondente operacionalização.

Art. 41. A ELETROBRÁS abrirá, em até trinta dias, da publicação deste Decreto, em agência do Banco do Brasil
S.A., conta-corrente específica ELETROBRÁS-CDE, destinada a movimentação dos recursos da CDE.
§ 1º O crédito inicial na conta corrente corresponderá aos recursos referentes ao Uso de Bem Público, devidos pelos empreendedores vencedores de licitação para aproveitamentos hidrelétricos
e às multas aplicadas aos concessionários, permissionários e autorizados, arrecadados desde
29 de abril de 2002 até a efetiva implantação dos procedimentos definitivos que decorrem deste Decreto, devendo o Ministério da Fazenda diligenciar no sentido de realizar a transferência
desses recursos que eventualmente tenham sido recolhidos ao Tesouro Nacional.
§ 2º A CDE terá a duração de vinte e cinco anos.
Art. 42. A ANEEL publicará, até 30 de novembro de cada ano, as seguintes informações:
Ia previsão dos recursos da CDE a serem arrecadados para o período dos quatro anos subseqüentes, compreendendo as quotas anuais devidas pelos Concessionários de UBP e quotas
anuais devidas pelos agentes que comercializem energia com o consumidor final;
II a relação dos depósitos realizados no exercício, a título de recolhimento de multas aplicadas
aos concessionários, permissionários e autorizados, até aquela data;
III - o valor das quotas anuais devidas pelos Concessionários de UBP para o ano subseqüente;
IV - o valor das quotas anuais devidas pelos agentes que comercializem energia com o consumidor
final, a serem pagas em duodécimos e recolhidos até o dia 10 do mês seguinte ao vencido para
o ano subseqüente;
V - o valor a ser aplicado, preferencialmente, em programas de universalização de energia elétrica,
proveniente das cotas anuais devidas pelos Concessionários de UBP e das multas aplicadas aos
concessionários, permissionários e autorizados; e
VI - as parcelas que decorrem da cobrança de tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, referidas no inciso III do art. 35.
Art. 43. A ELETROBRÁS movimentará a CDE de modo a não obter nenhuma vantagem ou prejuízo econômico
ou financeiro e sem assumir compromissos ou riscos incompatíveis com a sua condição de designada
para movimentar os créditos e débitos da CDE.
§ 1º A ELETROBRÁS creditará mensalmente a CDE os eventuais resultados financeiros de aplicação
dos saldos, descontadas as taxas, contribuições e impostos inerentes à movimentação financeira.
§ 2º A ELETROBRÁS somente utilizará os recursos que decorram de multas, após esgotados os prazos dos recursos administrativos e judiciais.
§ 3º A movimentação da CDE será objeto de fiscalização pela ANEEL, que definirá, em regulação
específica, os respectivos procedimentos e as penalidades eventualmente aplicáveis.
§ 4º A ELETROBRÁS emitirá um certificado de enquadramento na CDE, cujo modelo constará do
manual de instruções, referido no § 2º do art. 40, de forma a comprovar os recursos comprometidos da CDE, conforme art. 37, inciso II.
Art. 44. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e da revogação da
autorização, a empresa que não promover os pagamentos à CDE, na época própria, ficará constituída
em mora, para todos os efeitos legais, sujeitando-se ao previsto no § 2º do art. 17 da Lei nº 9.427, de
1996.
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CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DA CONTA
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CAPÍTULO V
DAS TARIFAS DE TRANSMISSÃO
Art. 45. A ANEEL, na determinação das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia
elétrica, considerará como integrante da rede básica de que trata o art. 17 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995, as instalações de transporte de gás natural necessárias ao suprimento de centrais termelétricas nos Estados onde, até o final de 2002, não exista fornecimento de gás natural canalizado.
§ 1º Na determinação das tarifas de que trata o caput, a ANEEL considerará, como limite, a receita
que seria assegurada a um investimento em subestações e linhas de transmissão equivalentes,
necessário construir para transportar, do campo de produção de gás ou da fronteira internacional até a localização da central, a mesma energia elétrica que ela é capaz de produzir no centro
de carga.
§ 2º A ANEEL e a Agência Nacional de Petróleo - ANP deverão regular, após audiência pública, o
disposto no caput, observada a limitação determinada no § 1º, definindo também:
Io processo de transferência dos recursos advindos do pagamento dos encargos de uso
do sistema de transmissão e distribuição para os proprietários das instalações de transporte de gás natural citados no caput; e
II os requisitos mínimos de desempenho das instalações de transporte de gás natural, citados no caput, incluindo-se a disponibilidade das instalações e a relação do cumprimento
de tais requisitos com os pagamentos a serem realizados aos proprietários destas instalações.
TÍTULO IV
DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA RGR
Art. 46. O CNPE proporá ao Presidente da República as diretrizes para a utilização dos recursos da Reserva
Global de Reversão - RGR, administrada pela ELETROBRÁS.
Art. 47. A utilização de recursos da RGR, obedecidos os condicionantes legais, será programada pela ELETROBRÁS em consonância com o planejamento do setor de energia elétrica e com as diretrizes governamentais.
Art. 48. A programação de utilização de recursos da Reserva Global de Reversão será submetida à análise do
CNPE.
Art. 49. A aplicação dos recursos da Reserva Global de Reversão pela ELETROBRÁS estará condicionada à
autorização de seu conselho de administração.
TÍTULO V
DAS TARIFAS PARA COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E OUTROS AGENTES
Art. 50. Para atender ao disposto no inciso XI do art. 3º da Lei nº 9.427, de 1996, a ANEEL deverá estabelecer
as tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às concessionárias e permissionárias de distribuição, inclusive às Cooperativas de Eletrificação Rural enquadradas como permissionárias, cujos
mercados próprios sejam inferiores a 300 GWh/ano e as tarifas de fornecimento às Cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, operacionais e a estrutura dos mercados
atendidos.
Art. 51. As concessionárias, permissionárias e cooperativas referidas no art. 50 deverão celebrar contratos distintos para a conexão, uso dos sistemas de transmissão ou distribuição e compra de energia elétrica.
Parágrafo único. Na definição do valor das tarifas para os contratos de conexão e de uso dos sistemas
de transmissão ou distribuição de que trata este artigo, serão consideradas as parcelas apropriadas
dos custos de transporte e das perdas de energia elétrica, bem como os encargos de conexão e os
encargos setoriais, conforme regulamentação existente, admitida uma redução, quando necessária,
em relação às tarifas de transmissão e de distribuição.
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Art. 52. As tarifas de energia elétrica aplicáveis aos contratos de venda para os agentes de que trata o art. 50
poderão ser estabelecidas na forma monômia ou binômia e serão determinadas, até a data contratual
dos respectivos reajustes ou revisões tarifárias das concessionárias de distribuição vendedora, com
base no custo da energia disponível para venda, acrescido do custo de comercialização e, onde couber, de encargos setoriais e tributos.
§ 1º A ANEEL poderá definir desconto sobre as tarifas que trata o caput, aplicáveis às permissionárias e autorizadas citadas no art. 50, quando necessário para garantir a mesma condição econômica dos contratos de suprimento atuais.
§ 2º O desconto mencionado no § 1º será fixado de forma decrescente, a cada ano e para cada permissionária, de modo a estimular o incentivo à eficiência.
TÍTULO VI
DA DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 53. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Francisco Gomide
Publicado no D.O de 24.12.2002, seção 1, p. 113, v. 139, n. 248.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 24.12.2002.
(*) Alterado o Parágrafo único do art. 3º e o parág. 2º do art. 40, pelo DEC 4.644 de 24.03.2003, D.O de
25.03.2003, seção 1, p. 8, v. 140, n. 58.
(*) Alterado o Parágrafo único do art. 3º e o parág. 2º do art. 40, pelo DEC 4.758 de 21.06.2003, D.O de
23.06.2003, seção 1, p. 9, v. 140, n. 118.
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Brasília, 23 de dezembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

Decreto nº 4.644, de 24 de março de 2003
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 3º e ao § 2º do art. 40 do Decreto nº 4.541, de 23
de dezembro de 2002, que regulamenta os arts. 3º, 13, 17 e 23 da Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica -PROINFA e a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e
VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 13 da Lei n° 10.438, de 26 de
abril de 2002,
DECRETA:

Anexo I - Decreto nº 4.644

Art. 1°

O parágrafo único do art. 3° e o § 2° do art. 40 do Decreto no 4.541, de 23 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parágrafo único. Os valores econômicos a serem inicialmente utilizados na CDE serão divulgados
dentro de cento e oitenta dias, da data de publicação deste Decreto, e os valores econômicos a serem
utilizados no PROINFA serão divulgados com, pelo menos, trinta dias de antecedência em relação a
cada Chamada Pública.”
“Art. 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2°
O Ministério de Minas e Energia editará, em até cento e oitenta dias, da publicação deste Decreto, o
manual de instruções para enquadramento na CDE e sua correspondente operacionalização.”
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 2003; 182° da Independência e 115° da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Vana Rousseff
Publicado no D.O de 25.03.2003, seção 1, p. 8, v. 140, n. 58.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 25.03.2003.
(*) Revogado pelo DEC 4.758 de 21.06.2003, D.O de 23.06.2003, seção 1, p. 9, v. 140, n. 118.
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Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941

Art. 1º
Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em todo o território nacional.
Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União,
pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
§ 1º A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária, quando de sua utilização resultar prejuizo patrimonial do proprietário do solo.
§ 2º Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá
preceder autorização legislativa.
§ 3º É vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios de ações,
cotas e direitos representativos do capital de instituições e emprêsas cujo funcionamento
dependa de autorização do Govêrno Federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante
prévia autorização, por decreto do Presidente da República. (Parágrafo incluído pelo Decretolei nº 856, de 11.9.1969)
Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de carater público ou que exerçam
funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.
A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se
destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se
quais as indispensaveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda.
Consideram-se casos de utilidade pública:
a)
a segurança nacional;
b)
a defesa do Estado; c) o socorro público em caso de calamidade;
d)
a salubridade pública;
e)
a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de
subsistência;
f)
o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;
g)
a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saude, clínicas, estações de clima e fontes medicinais;
h)
a exploração ou a conservação dos serviços públicos;
i)
a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização
econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação
dada pela Lei nº 9.785, de 29.1.1999)
j)
o funcionamento dos meios de transporte coletivo;
k)
a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados
em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçarlhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;
l)
a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens moveis de
valor histórico ou artístico;
m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;
n)
a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;
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Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,
decreta :
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Anexo I - Decreto-lei nº 3.365

o)
a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;
p)
os demais casos previstos por leis especiais.
§ 1º A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a alínea i do caput deste artigo,
inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem
como a revenda ou locação dos respectivos lotes a empresas previamente qualificadas. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.602, de 17.12.1978)
§ 2º A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de distritos industriais depende de aprovação, prévia e expressa, pelo Poder Público competente, do respectivo projeto
de implantação”. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.602, de 17.12.1978)
§ 3º Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular, destinado às classes de
menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão. (Redação dada pela Lei nº
9.785, de 29.1.1999)
Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.
Art. 7º Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial.
Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem
prejuizo da ação penal.
Art. 8º O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo,
praticar os atos necessários à sua efetivação.
Art. 9º Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos
de utilidade pública.
Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco
anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. (Vide
Decreto-lei nº 9.282, de 23.5.1946) (Vide Medida Provisóaria 2.183-56, de 24.8.2001)
Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.
DO PROCESSO JUDICIAL
Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado
onde for domiciliado o réu, perante o juizo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.
Art. 12. Somente os juizes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação.
Art. 13. A petição inicial, alem dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço
e será instruida com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de
desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.
Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), dispensam-se
os autos suplementares.
Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possivel, técnico,
para proceder à avaliação dos bens.
Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do
Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;
§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
(Parágrafo incluído pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
a)
do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel
esteja sujeito ao impôsto predial; (Alínea incluída pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
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da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito
ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Alínea incluída pela Lei nº 2.786,
de 21.5.1956)
c)
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou
rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;
(Alínea incluída pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
d)
não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de
avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado
originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.
(Alínea incluída pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a
imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Parágrafo incluído pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Parágrafo incluído pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
Art. 15-A (Vide Medida Provisóaria 2.183-56, de 24.8.2001)
Art. 15-B (Vide Medida Provisóaria 2.183-56, de 24.8.2001)
Art. 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a dá
mulher; a de um sócio, ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer a sociedade; a do
administrador da coisa no caso de condomínio, exceto o de edificio de apartamento constituindo
cada um propriedade autonôma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver,
a do cônjuge, herdeiro, ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem
pertencer a espólio.
Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território da
jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa para a citação, ao fim
de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho.
Art. 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicilio ou da residência do réu, a citação far-se-á por
precatória, se ó mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz.
Art. 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou
inacessível, ou, ainda, no estrangeiro, o que dois oficiais do juizo certificarão.
Art. 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário.
Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer
outra questão deverá ser decidida por ação direta.
Art. 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu, ou perda de sua capacidade civil, o juiz,
logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador à lide, ate que se lhe habilite o interessado.
Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade à investidura do
curador à lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou
do incapaz.
Art. 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará por sentença no despacho saneador.
Art. 23. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito
apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.
§ 1º O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se
tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias
atendiveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.
Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões e, a arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo.
§ 2º Antes de proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para apresentação do laudo.
Art. 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil.
Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização.
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b)

Art. 25.

Art. 26.
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Art. 27.

Art. 28.

Art. 29.
Art. 30.

Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que
se realizará dentro de 10 dias afim de publicar a sentença.
O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas.
Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e transporte de maquinismos
instalados e em funcionamento.
No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado. (Redação dada pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
Parágrafo único. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis,
quando feitas com autorização do expropriante. (Redação dada pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956) e
(Renumerado pela Lei nº 4.686, de 21.6.1965)
§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão
final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado,
trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República”. (Redação dada
pela Lei nº 6.306, de 15.12.1978)
O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o
proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie,
nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.
(Vide Medida Provisóaria 2.183-56, de 24.8.2001)
§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando êste fôr superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários de advogado, sôbre o valor da diferença. (Parágrafo incluído pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
§ 2º A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou judicial, não ficará
sujeita ao impôsto de lucro imobiliário. (Parágrafo incluído pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo,
quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.
§ 1º A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica
sujeita ao duplo grau de jurisdição. (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 3.6.1974)
§ 2º Nas causas de valor igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), observar-se-á o disposto no
art. 839 do Código de Processo Civil.
Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título habil para a transcrição no registro de imoveis.
As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido,
ou em proporção, na forma da lei.
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. Ficam subrogados no preço quaisquer onus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.
Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro. (Redação dada pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento
prévio da indenização.
§ 1º O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver agência, em estabelecimento
bancário acreditado, a critério do juiz. (Renumerado para §1º pela Lei nº 2.786, de 21.5.1956)
§ 2º O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste
e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34. (Parágrafo incluído pela Lei nº 2.786,
de 21.5.1956)
Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas
fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para
conhecimento de terceiros.
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Art. 36.

Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.

Art. 42.
Art. 43.

Rio de Janeiro, em 21 junho de 1941, 120º da Independência e 53º da República.
GETULIO VARGAS
Francisco Campos.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.7.1941
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Art. 35.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.
Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.
É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não
edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização.
O expropriante prestará caução, quando exigida.
Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante.
O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer
informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização.
A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses, e não se interrompe pela
superveniência destas.
O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.
As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo
depois de sua vigência outros termos e atos além dos por ela admitidos, nem o seu processamento
por forma diversa da que por ela é regulada.
No que esta lei for omissa aplica-se o Código de Processo Civil.
Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada, no Distrito Federal, e 30 dias no Estados e Território do Acre, revogadas as disposições em contrário.
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Resolução nº 233, de 14 de julho de 1998(*)
DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com Deliberação da Diretoria, e tendo em vista o disposto
no Art. 24, inciso V, do Anexo da Portaria MME no 349, de 28 de novembro de 1997, resolve:
Art. 1º
Art. 2º

Aprovar a Norma de Organização ANEEL - 001, constante do Anexo desta Resolução.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
(*) Republicada no D.O de 14.03.2003, seção 1, p. 60, v. 140, n. 51.
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ANEXO À RESOLUÇÃO 233, DE 14 DE JULHO DE 1998
NORMA DE ORGANIZAÇÃO ANEEL - 001
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º

Esta Norma dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos decisórios da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL nas matérias relativas
à regulação e à fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica.

Anexo I - Resolução ANEEL nº 233

CAPÍTULO II
DA APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO
Art. 2º

A aprovação e alteração desta Norma é de competência da Diretoria. As alterações deverão ser processadas de acordo com as necessidades e critérios da ANEEL, de forma a compatibilizar suas ações
com a evolução de suas relações institucionais.
CAPÍTULO III
DA APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

Art. 3º

Esta Norma é de aplicação geral, com vigência por prazo indeterminado a partir da data de sua aprovação pela Diretoria.
TÍTULO II
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º

Art. 5º
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A Agência atuará em conformidade com os procedimentos estabelecidos nesta Norma, que visam,
especialmente, à proteção dos direitos dos agentes econômicos do setor de energia elétrica, dos consumidores e demais interessados da sociedade e ao melhor cumprimento dos fins que a ela foram
legalmente atribuídos.
Os processos administrativos observarão o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e, dentre outros, os seguintes critérios:
Iatuação conforme a lei, a jurisprudência administrativa em vigor e a doutrina;
II objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou
autoridades;
III - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
IV - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei;
V - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VI - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos interessados;
VIII - clareza e transparência das decisões de modo a propiciar adequado grau de certeza, segurança
e respeito aos direitos dos interessados;
IX - impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; e
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interpretação das normas da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirigem.
Art. 6º A Agência tem o dever de emitir decisão expressa nos processos administrativos, bem como a respeito de solicitações, reclamações ou denúncias, em matéria de sua competência.
Art. 7º É vedada a recusa de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto
ao suprimento de eventuais falhas.
Art. 8º São legitimados como interessados nos processos administrativos:
Ipessoas físicas ou jurídicas que os iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais
ou no exercício do direito de petição e representação;
II aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos ou
individuais homogêneos de seus interessados; e
IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos.
Art. 9º Os interessados têm os seguintes direitos frente à Agência, sem prejuízo de outros que lhes sejam
assegurados:
Iser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
II ter ciência da tramitação dos procedimentos administrativos, ter vista dos autos, obter cópia de
documentos aí contidos e conhecer as decisões proferidas;
III - formular alegações e apresentar documentos, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; e
IV - ser notificado para formular suas alegações antes de decisão de que possa decorrer gravame à
sua situação.
Art. 10. São deveres dos interessados perante à Agência, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:
Iexpor os fatos conforme a verdade;
II proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
III - agir de modo prudente de forma a propiciar o não comprometimento de suas ações; e
IV - prestar as informações que lhes forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
Art. 11. Pode ser argüida a suspeição da autoridade ou agente que tenha amizade íntima ou inimizade com
algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.
§ 1º Quando argüida a suspeição de autoridade ou agente, este poderá aceitá-la espontaneamente
ou não, ocasião em que caberá à Diretoria decidir quanto ao seu acolhimento.
§ 2º A autoridade ou agente poderá, a seu critério, manifestar-se suspeita para atuar em processo
administrativo que passe por sua análise, declinando ou não o motivo que o leva a assim agir.
Art. 12. A Agência poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão
se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.
CAPÍTULO II
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Art. 13. As audiências públicas, realizadas para os processos decisórios que impliquem efetiva afetação de
direitos dos agentes econômicos do setor elétrico e dos consumidores, decorrente de ato administrativo ou de anteprojeto de lei proposto pela ANEEL, terão seu processo instaurado pelo Diretor-Geral
e destinam-se a recolher subsídios e informações diretamente junto aos interessados.
§ 1º As audiências públicas poderão ser conduzidas em sessões ao vivo, com a entrada aberta aos
interessados, ou em processos de intercâmbio documental, de forma a melhor satisfazer os
objetivos de:
Irecolher subsídios e informações para o processo decisório da ANEEL;
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Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.
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propiciar aos agentes e consumidores a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões e sugestões;
III - identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto
da audiência pública;
IV - dar publicidade à ação regulatória da ANEEL.
§ 2º A data, local, horário e a pauta da audiência pública com sessão ao vivo, ou com processo de
intercâmbio documental, com suas respectivas normas e prazos, deverão ser publicados no
Diário Oficial da União, e em jornal de grande circulação no Estado onde será realizada, com antecedência mínima de oito dias para a sessão ao vivo, podendo indicar-se na publicação outras
informações julgadas relevantes.
§ 3º O processo de intercâmbio documental deverá conter as informações necessárias para subsidiar a participação dos interessados e a data e horário do início e término do recebimento
das contribuições, prevendo uma duração mínima de quatro dias úteis para o intercâmbio de
documentos.
§ 4º As pautas das audiências públicas ao vivo ou de intercâmbio documental serão organizadas
segundo as diretrizes estabelecidas pela Diretoria.
§ 5º Dentre os servidores da ANEEL será definido o secretário para cada audiência pública ao vivo
ou de intercâmbio documental.
As audiências públicas ao vivo serão instaladas com a presença mínima de dois Diretores, entre eles o
Diretor-Ouvidor ou seu substituto, devendo os participantes restringirem-se ao exame dos assuntos
constantes da pauta.
§ 1º As audiências públicas ao vivo serão presididas por um dos Diretores, preferencialmente pelo
Diretor-Geral.
§ 2º Vedado ao Diretor-Ouvidor o exercício da presidência.
Após a sua instalação, os procedimentos a serem adotados pelos interessados durante a audiência
pública ao vivo serão apresentados pelo seu Presidente, que se incumbirá de:
Imanter a ordem, podendo conceder e cassar a palavra, bem como determinar a retirada de
pessoas que a perturbarem; e
II decidir, conclusivamente, as questões de ordem e as reclamações sobre os procedimentos adotados na audiência.
Parágrafo único. As audiências públicas poderão, a critério da Agência, ser gravadas por meios eletrônicos, assegurando-se, neste caso, aos interessados, o direito à obtenção de transcrições.
A participação e manifestação, nas audiências públicas ao vivo, dos agentes econômicos do setor
elétrico, dos consumidores e demais interessados da sociedade, dependerá de inscrição prévia, sendo
facultado o oferecimento de documentos ou arrazoados, devendo a apresentação de cada interessado ser feita oralmente, limitada a uma duração estabelecida pela presidência.
§ 1º A participação dos interessados nas audiências públicas ao vivo poderá ser feita por intermédio de organizações e associações que os representem.
§ 2º A Agência poderá adotar outras formas de participação dos interessados nas audiências públicas ao vivo.
Do que se passar na audiência pública ao vivo será lavrada ata, pelo seu secretário, da qual constarão:
Io dia, a hora e o local de sua realização;
II o nome dos Diretores presentes;
III - a presença dos demais participantes;
IV - os fatos ocorridos na audiência; e
V - a síntese dos debates orais que contenham informações e subsídios para o processo decisório
da ANEEL.
§ 1º A ata será preparada e submetida à aprovação dos diretores presentes na audiência.
§ 2º A súmula da ata será divulgada após a aprovação da Diretoria.
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Art. 18. A participação e manifestação, nas audiências públicas de intercâmbio documental, dos agentes
econômicos do setor elétrico e dos consumidores, deverá permitir o acesso a todas as contribuições
apresentadas.
§ 1º O secretário da audiência pública de intercâmbio documental deverá consolidar as informações trocadas em relatório específico, que será submetido à aprovação da Diretoria ao final do
prazo de envio das contribuições.
§ 2º A súmula do relatório será divulgada após a aprovação da Diretoria.

Art. 19. Por deliberação da Diretoria, os atos administrativos da ANEEL poderão ser submetidos a consultas
públicas.
Parágrafo único. As consultas públicas terão por objetivo recolher subsídios e informações dos agentes econômicos do setor elétrico e consumidores para o processo decisório da ANEEL, de forma a
identificar e ampliar os aspectos relevantes à matéria em questão.
Art. 20. A participação e manifestação dos agentes econômicos do setor de energia elétrica, dos consumidores e demais interessados da sociedade, nas consultas públicas, far-se-ão somente por escrito, inclusive por meio eletrônico.
§ 1º A consulta pública, incluindo data e horário do início e término do recebimento das contribuições, deverá ser publicada no Diário Oficial da União, e em jornal de grande circulação, podendo indicar-se na publicação outras informações julgadas relevantes.
§ 2º A consulta pública deverá ter uma duração mínima de quatro dias úteis.
Art. 21. As consultas públicas deverão ter suas principais contribuições consolidadas em súmula específica,
que será divulgada após aprovação pela Diretoria.
CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES DA DIRETORIA
Art. 22. As reuniões serão presididas pelo Diretor-Geral ou seu substituto legal e destinam-se à deliberação
das matérias de competência da ANEEL, nos termos do art. 8º do Anexo I do Decreto no 2.335, de 6 de
outubro de 1997.
§ 1º As reuniões serão realizadas na sede da Agência, salvo prévia deliberação em contrário da Diretoria.
§ 2º As pautas das reuniões serão organizadas segundo as diretrizes estabelecidas pela Diretoria.
§ 3º Os processos a serem relatados serão distribuídos por sorteio entre os Diretores, excluído o
Diretor-Geral, a quem será facultado avocar processos específicos para sua relatoria.
§ 4º Toda matéria constante da pauta da reunião deverá estar instruída por pareceres técnico e
jurídico, e pela respectiva proposta de resolução, que deverão ser entregues aos Diretores, juntamente com a pauta da reunião, com antecedência mínima de seis dias.
Art. 23. No exercício da relatoria, o Diretor deverá analisar os processos que lhe forem distribuídos, podendo
para tanto:
Ideterminar diligências; e
II determinar a qualquer órgão da Agência o envio de informações ou estudos específicos sobre
a matéria, bem como convocar funcionários para prestar informações de sua competência.
Parágrafo único. Julgando a matéria insuficientemente instruída para ser submetida à deliberação
da Diretoria, o Diretor-Relator poderá retirá-la de pauta, ajustando com o Diretor-Geral nova data
para submeter a matéria à apreciação da Diretoria, mantendo-se, neste caso, a responsabilidade pela
relatoria.
Art. 24. A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três Diretores, entre eles o Diretor-Geral, ou
seu substituto legal, e deliberará com, no mínimo, três votos favoráveis.
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CAPÍTULO III
DAS CONSULTAS PÚBLICAS
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Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

§ 1º A votação será a descoberto, devendo cada Diretor apresentar seu voto fundamentado, oralmente ou por escrito, que constará da ata.
§ 2º O Diretor relator será o primeiro a proferir o voto.
§ 3º O Diretor que se declarar impedido de votar deverá justificar essa posição.
§ 4º Obtido o quorum de deliberação, a ausência de Diretor não impedirá o encerramento da votação.
§ 5º Quando não houver decisão por insuficiência de quorum, o assunto será incluído na pauta da
reunião subseqüente, até que a decisão seja tomada.
§ 6º Em caso de justificada impossibilidade de comparecimento à reunião, poderá o Diretor encaminhar ao Diretor-Geral, ou ao seu substituto, o seu voto escrito sobre as matérias da pauta, o
qual será lido e registrado na respectiva ata.
Qualquer Diretor terá direito a pedido de vista de processo submetido à apreciação da Diretoria.
§ 1º A matéria objeto de pedido de vista deverá ser incluída com preferência na reunião subseqüente.
§ 2º O Diretor poderá, justificadamente, requerer prorrogação do prazo do pedido de vista, cabendo ao Diretor-Geral decidir a respeito.
Até o dia 30 de novembro de cada ano, a Diretoria divulgará o calendário de reuniões deliberativas do
exercício seguinte, indicando os períodos em que suspenderá suas deliberações.
§ 1º Durante o período de suspensão de deliberação, os prazos dos procedimentos relacionados às
matérias submetidas à deliberação da Diretoria ficarão suspensos.
§ 2º A Diretoria poderá reunir-se extraordinariamente, inclusive durante os períodos de suspensão,
para tratar de matéria relevante e urgente, mediante convocação do Diretor-Geral ou de três
Diretores.
Do que se passar na reunião será lavrada ata, pelo Secretário Geral, da qual constarão:
Io dia, a hora e o local de sua realização e quem a presidiu;
II o nome dos Diretores presentes, bem como dos que não compareceram, consignando, a respeito deles, o fato de haverem ou não justificado a ausência e os respectivos motivos;
III - a presença dos demais participantes;
IV - os fatos ocorridos na reunião;
V - o resultado do exame de cada assunto constante da pauta, com a respectiva votação; e
VI - a transcrição dos votos declarados oralmente ou por escrito, com sua fundamentação.
§ 1º A ata será preparada em no máximo dez dias e incluída em pauta de reunião para aprovação.
§ 2º A súmula da ata será divulgada após a aprovação da Diretoria.
Aplica-se às reuniões que, a critério da Diretoria, forem públicas, o disposto neste Capítulo e no art. 15
desta Norma.
Parágrafo único. As pautas das reuniões públicas serão previamente notificadas aos interessados e
publicadas no Diário Oficial da União.
CAPÍTULO V
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 29. A Agência somente produzirá atos por escrito, com a data e o local de sua emissão e a assinatura,
gráfica ou eletrônica, da autoridade responsável.
§ 1º A autenticação de documentos, oriundos da Agência, exigidos em cópia, poderá ser feita por
seus servidores.
§ 2º Os autos dos procedimentos administrativos, quando exigível a documentação física, deverão
ter suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas.
Art. 30. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
que os justifiquem, especialmente quando:
Ineguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
440

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

decidam procedimentos de concurso público ou de licitação;
dispensem ou declarem a inexigibilidade de licitação;
decidam recursos e pedidos de reconsideração;
deixem de aplicar jurisprudência ou entendimento firmado sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; e
VII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo;
VIII - decorram de reexame de ofício.
§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza pode ser utilizado meio mecânico ou eletrônico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou
garantia dos interessados.
Art. 31. A Agência deve invalidar seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 31-A O direito da Agência de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada
má-fé.
§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do
primeiro pagamento.
§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida praticada pelas autoridades da
ANEEL elencadas no caput do art. 49 desta Norma, que importe impugnação à validade do
ato.
Art. 32. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Agência, desde
que não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros.
CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS EM GERAL
SEÇÃO I
DA INSTRUÇÃO
Art. 33. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de
decisão realizam-se de ofício, sem prejuízo do direito de os interessados proporem atuações probatórias.
§ 1º O órgão da Agência, competente para a instrução, fará constar dos autos os dados necessários
à decisão.
§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos
oneroso para estes.
Art. 34. São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos.
Art. 35. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Parágrafo único. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria ANEEL, o órgão da Agência, competente para a instrução, proverá, de ofício, a
sua obtenção.
Art. 36. O interessado poderá aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, bem como juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, arcando com o respectivo ônus.
§ 1º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados, quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
§ 2º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório.
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Art. 37. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados
ou terceiros, serão expedidas notificações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a notificação, o órgão competente da Agência poderá, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão.
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SEÇÃO II
DOS PRAZOS
Art. 38. Quando outros não estiverem previstos nesta norma ou em disposições especiais, serão os seguintes
os prazos máximos a serem observados nos procedimentos administrativos:
Iconstituição do processo para autuação, juntada de quaisquer elementos, e outras providências de mero expediente: quatro dias;
II para expedição de ofícios e notificação pessoal ou publicação de atos administrativos: dez
dias;
III - para elaboração e apresentação de pareceres, perícias ou informes de caráter técnico: quinze
dias, prorrogáveis por dez dias quando a diligência requerer o deslocamento do agente para
localidade diversa daquela onde tem sua sede de exercício;
IV - para manifestações em geral do particular ou providências a seu cargo: quinze dias; e
V - para decisão final, após conclusão interna do processo: trinta dias, salvo prorrogação por igual
período, expressamente motivada.
Art. 39. Será de noventa dias o prazo máximo para decisão de petições e requerimentos de qualquer espécie
apresentados à Agência, ressalvado o disposto em legislação específica.
Parágrafo único. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo
previsto neste artigo, o interessado será cientificado das providências até então tomadas.
Art. 40. Será de trinta dias o prazo máximo para a prática de atos administrativos não integrantes de procedimentos ou para adoção, pela Agência, de outras providências necessárias à aplicação de norma ou
de decisão administrativa.
Art. 41. Salvo previsão em contrário, os prazos são contínuos, não se interrompendo nos feriados e fins de
semana.
§ 1º Os prazos serão computados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.
§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em fim de semana,
feriado ou em dia que for determinado o fechamento da repartição ou o expediente for encerrado antes da hora normal.
§ 3º Os prazos somente começam a correr a partir da cientificação oficial, que poderá ser efetuada:
Ipor ciência no processo;
II mediante notificação por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, ou outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado;
III - por publicação no Diário Oficial da União.
§ 4º Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a contagem do prazo dar-se-á a partir da data da
juntada aos autos do aviso de recebimento ou do comprovante do telegrama expedido pelos
Correios.
SEÇÃO III
DA NOTIFICAÇÃO
Art. 42. No curso de qualquer procedimento administrativo, as notificações serão feitas, observadas as seguintes regras:
Iconstitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, e de seu procurador, caso existente, bem como as alterações posteriores;
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considera-se operada a notificação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo
interessado;
III - será obrigatoriamente pessoal a primeira notificação do acusado, em procedimento sancionatório, ou do terceiro interessado, em procedimento de invalidação;
IV - na notificação pessoal, caso o destinatário recuse a assinatura do comprovante de recebimento, o agente encarregado certificará a entrega; e
V - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a ele serão dirigidas as
notificações.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III não sendo encontrado o interessado, a notificação
será feita por edital publicado no Diário Oficial da União.

Art. 43. Durante a instrução, será concedida vista dos autos à pessoa legitimamente interessada, mediante
simples solicitação informal, sempre que não prejudicar o curso do procedimento.
Parágrafo único. A concessão de vista será obrigatória no prazo para manifestação do interessado ou
para apresentação de recursos.
Art. 44. Ao advogado é assegurado obter cópia do processo, mediante assinatura de recibo, durante o prazo
para manifestação de seu constituinte, desde que devidamente credenciado.
Parágrafo único. O ônus da extração das cópias correrá à conta do requerente.
CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS
Art. 45. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, independentemente de caução, sendo a Diretoria a instância máxima recursal, nas matérias submetidas à alçada
da Agência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às decisões relativas à proteção da ordem econômica, que obedecerão a procedimento estabelecido em Resolução própria e terão como instância
administrativa máxima o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Art.46. O recurso não será conhecido quando interposto:
Ifora do prazo;
II perante órgão incompetente;
III - por quem não seja legitimado;
IV - contra ato normativo, de caráter geral e abstrato, editado pela Agência; e,
V - após exaurida a esfera administrativa.
§ 1º Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.
§ 2º O não conhecimento do recurso não impede a Agência de rever de ofício o ato ilegal, desde
que não ocorrida preclusão administrativa.
Art. 47. Têm legitimidade para interpor recurso os interessados, nos termos do art. 8º.
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, o direito ao recurso não é condicionado à prévia participação do recorrente no procedimento do qual tenha resultado o ato.
Art. 48. São irrecorríveis na esfera administrativa os atos de mero expediente ou preparatórios de decisões,
bem assim os informes e pareceres.
Art. 49. O recurso contra atos do Diretor-Geral, dos Diretores, dos Superintendentes e titulares de unidades
organizacionais de mesmo nível hierárquico, de Presidentes de Comissão de Licitação e de outros servidores com delegação de poder decisório no âmbito da ANEEL, bem como os oriundos de Agências
conveniadas, será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo
de cinco dias, encaminhará os autos à Diretoria da ANEEL.
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SEÇÃO IV
DO ACESSO AOS AUTOS

Art. 50.
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Art. 51.

Art. 52.
Art. 53.

Art. 54.

§ 1º Havendo outros interessados, o juízo de reconsideração será exercido após a apresentação das
contra-razões, ou do decurso do prazo para entrega das mesmas, observando-se o disposto no
art. 53, inciso III, desta Norma.
§ 2º Na apreciação do recurso, a Diretoria poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou
parcialmente, a decisão recorrida.
§ 3º Se da aplicação do disposto no parágrafo anterior puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações no prazo de dez dias,
observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 41 desta Norma.
§ 4º As decisões proferidas, em matéria recursal, pela Diretoria são irrecorríveis na esfera administrativa, não se aplicando a estas o disposto no art. 54 desta Norma.
O recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos
do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.
Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão recorrida, o Diretor-Geral poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao
recurso.
Ressalvada disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso, contado a
partir da cientificação oficial, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 41 desta Norma.
A tramitação do recurso observará as seguintes regras:
Io recurso será juntado aos autos em dois dias, contados da protocolização;
II o recurso deverá subir nos próprios autos. Quando interposto perante a Agência Conveniada,
será mantida cópia integral dos autos na repartição de origem;
III - havendo outros interessados representados nos autos, serão estes notificados, com prazo comum de cinco dias úteis, para oferecimento de contra-razões;
IV - após exercido o juízo de retratação, se mantida a decisão, os autos serão enviados para a Diretoria da ANEEL por intermédio da Secretaria-Geral, que sorteará o Diretor-Relator;
V - requerida a concessão de efeito suspensivo, o recurso será distribuído ao Diretor-Geral, que
apreciará o pedido nos três dias úteis, e, após a decisão, os autos serão distribuídos ao DiretorRelator;
VI - não havendo pedido de efeito suspensivo, os autos serão imediatamente distribuídos ao Diretor-Relator;
VII - recebidos os autos, se existir matéria de direito em questionamento, o Diretor Relator os encaminhará à Procuradoria-Geral, que emitirá parecer no prazo de quinze dias; e
VIII - o recurso deverá ser decidido pela Diretoria no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período mediante justificativa
expressa.
Parágrafo único. Das decisões previstas nos incisos V e VIII dar-se-á publicidade em quatro dias úteis,
não cabendo recurso da mesma na esfera administrativa.
Contra as decisões adotadas pela Diretoria em única instância caberá pedido de reconsideração, distribuindo-se os autos a novo relator.
Parágrafo único. Aplicam-se ao pedido de reconsideração, no que couber, as regras sobre o recurso.
CAPÍTULO VIII
DO PROCEDIMENTO ADJUDICATÓRIO

Art. 55. Rege-se pelo disposto neste Capítulo o procedimento dos pedidos de reconhecimento, atribuição ou
liberação do exercício de direito. Parágrafo único. As adjudicações que dependerem de procedimento licitatório serão regidas por normas próprias, não se lhes aplicando o disposto neste Capítulo.
Art. 56. O requerimento será dirigido à Agência, devendo indicar:
Inome, qualificação e endereço para correspondência do requerente;
II os fundamentos de fato e de direito; e
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Art. 58.

Art. 59.
Art. 60.

CAPÍTULO IX
DO PROCEDIMENTO DE INVALIDAÇÃO
Art. 61. Rege-se pelo disposto neste Capítulo o procedimento para invalidação de ato ou contrato administrativo, que poderá ocorrer de ofício ou mediante provocação dos interessados.
Art. 62. O procedimento para invalidação provocada obedecerá as seguintes regras:
Io requerimento será dirigido à Diretoria, atendidos os requisitos do art. 57 desta Norma;
II requerida a concessão de efeito suspensivo, o procedimento será distribuído ao Diretor-Geral,
que apreciará o pedido em três dias úteis, não cabendo recurso desta decisão na esfera administrativa, devendo-se, em seguida, os autos serem distribuídos ao Diretor-Relator;
III - não havendo pedido de efeito suspensivo, os autos serão imediatamente distribuídos ao Diretor-Relator;
IV - recebidos os autos, o Diretor-Relator os encaminhará à Procuradoria-Geral para, no prazo de
trinta dias, opinar sobre a procedência ou não do pedido, sugerir, quando for o caso, providências para instrução dos autos, e verificar se a eventual invalidação atingirá terceiros;
V - quando o parecer apontar a existência de terceiro(s) interessado(s), o Diretor-Relator determinará sua(s) notificação(ões) para, no prazo comum de dez dias, manifestar(em)-se a respeito;
VI - o requerimento deverá ser decidido pela Diretoria no prazo de trinta dias, a partir do recebimento do parecer ou da manifestação de que tratam os incisos IV e V deste artigo, conforme o
caso, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período mediante justificativa expressa;
VII - da decisão sobre o requerimento de invalidação caberá pedido de reconsideração, nos termos
do art. 54 desta Norma.
VIII - das decisões de que tratam os incisos II, VI e VII dar-se-á publicidade em quatro dias úteis.
Parágrafo único. O procedimento para invalidação de ofício observará, no que couber, o disposto
neste artigo, garantindo-se a qualquer Diretor a faculdade de iniciá-lo, inclusive com pedido de efeito
suspensivo, ao Diretor-Geral, para sustar a execução de ato ou contrato que possa ocasionar prejuízo
de difícil ou incerta reparação.
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Art. 57.

III - a providência pretendida.
Parágrafo único. O requerimento será desde logo instruído com a prova documental de que o interessado disponha.
A tramitação dos requerimentos observará as seguintes regras:
Iprotocolizado o expediente, o órgão de recepção providenciará a autuação e remessa ao órgão
competente da Agência, no prazo de dois dias;
II o requerimento será desde logo indeferido, se não atender os requisitos dos incisos I a III do
artigo anterior, notificando-se o requerente;
III - o órgão competente da Agência determinará as providências necessárias à instrução dos autos, ouvindo, em caso de dúvida quanto à matéria jurídica, o Procurador-Geral; e
IV - terminada a instrução, o processo será submetido à decisão da Diretoria.
O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.
§ 1º Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado.
§ 2º A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o curso do processo,
se a Agência considerar que o interesse público assim o exige.
Quando dados, atuações ou documentos solicitados aos interessados forem necessários à apreciação
do pedido formulado, o seu não oferecimento no prazo fixado implicará arquivamento do processo.
Quando dois ou mais interessados pretenderem da Agência a solução de pendência, bem como o
reconhecimento ou atribuição de direitos que se excluam mutuamente, será instaurado processo
administrativo para a decisão, com observância dos princípios da igualdade e do contraditório.

CAPÍTULO X
DAS AGÊNCIAS CONVENIADAS

Anexo I - Resolução ANEEL nº 233

Art. 63. Entende-se por agência conveniada o órgão credenciado pela ANEEL, nos Estados e no Distrito Federal, para a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços
e instalações de energia elétrica, mediante convênio previamente estabelecido, nos termos do art. 20
da Lei nº 9.427, de 1996.
Parágrafo único. A tramitação do processo administrativo nas agências conveniadas dar-se-á com
observância das regras estabelecidas na Lei nº 9.784, de 1999, e obedecerá aos termos desta Norma
e da Resolução n.º 318, de 1998.
Art. 63. A. Em consonância com o disposto no art. 57 da Lei nº 9.784, de 1999, que estabelece a limitação de
três instâncias para a tramitação do recurso na esfera administrativa, poderão as agências conveniadas apreciar o recurso em no máximo duas instâncias.
Parágrafo único. Da decisão de última instância da agência conveniada caberá recurso à Diretoria da
ANEEL, observando-se o disposto no art. 49 e seguintes desta Norma.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.64 (Revogado)
Art. 65. Os casos omissos nesta Norma serão resolvidos pela Diretoria.
Art. 66. Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação.
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Resolução nº 264, de 13 de agosto de 1998
Estabelece as condições para contratação de energia elétrica por consumidores livres.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com Deliberação da Diretoria, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995, na Lei
nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e no Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, e considerando
o que estabelece o art. 90 da Portaria DNAEE nº 466, de 12 de novembro de 1997, resolve:
Art. 1º

Estabelecer, na forma que se segue, as disposições relativas à contratação de energia elétrica pelos
consumidores que têm opção de escolher o seu fornecedor.

Art. 2º

Art. 3º

Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, os consumidores a que se referem os incisos deste artigo poderão exercer opções na compra de energia elétrica, no atendimento da totalidade ou de
parte da sua demanda, conforme as seguintes condições:
Iconsumidores em cuja unidade consumidora a demanda contratada totalize, em qualquer segmento horosazonal, no mínimo 10 MW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, podem
optar pela compra junto a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado do sistema
interligado;
II consumidores ligados após 08 de julho de 1995, em cuja unidade consumidora a demanda
contratada totalize, em qualquer segmento horosazonal, no mínimo 3 MW, atendidos em qualquer tensão, podem optar pela compra junto a qualquer concessionário, permissionário ou
autorizado do sistema interligado;
III - consumidores ligados antes de 08 de julho de 1995, em cuja unidade consumidora a demanda
contratada totalize, em qualquer segmento horosazonal, no mínimo 3 MW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, poderão, a partir de 08 de julho de 2000, optar pela compra junto
a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado do sistema interligado;
IV - consumidores em cuja unidade consumidora a demanda contratada totalize, em qualquer
segmento horosazonal, no mínimo 500 kW, atendidos em qualquer tensão, podem optar pela
compra de titular de autorização ou concessão de aproveitamento hidráulico destinado à produção independente ou autoprodução de energia elétrica e com caracterísiticas de pequena
central hidrelétrica, nos termos da legislação, e cuja potência total final esteja compreendida
entre 1 e 30 MW.
§ 1º Os consumidores referidos nos incisos I, II e III deste artigo, cujos contratos vigentes não contenham cláusulas de tempo determinado de fornecimento, só poderão optar por outro fornecedor após o prazo de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data de manifestação formal ao
concessionário, ou em prazo inferior mediante acordo entre as partes.
§ 2º Aplica-se o disposto no inciso II deste artigo para a unidade consumidora que, estando desligada há mais de 12 (doze) meses e sem contrato de fornecimento vigente, venha a ser ligada ou
religada a partir da vigência desta Resolução, com demanda contratada, em qualquer segmento horosazonal, no mínimo de 3 MW.
Os consumidores referidos nos incisos I, II e III do artigo anterior, respeitados os prazos estabelecidos,
poderão optar pelo fornecimento através do concessionário de distribuição local, dentro de condições e/ou preços livremente negociados, passando a ser considerados como consumidores livres.
§ 1º Aos consumidores que não exercerem a opção de que trata este artigo, nem optarem por outro
fornecedor, nas condições estabelecidas no artigo anterior, o concessionário deverá praticar as
mesmas tarifas e demais condições reguladas pela ANEEL para os seus consumidores cativos
da mesma classe e nível de tensão.
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DAS CONDIÇÕES PARA OPÇÃO DE FORNECIMENTO

Art. 4º

§ 2º O concessionário local deverá informar os valores dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e distribuição e de conexão, tanto para os consumidores que exercerem as opções de
compra de outros fornecedores, conforme relacionadas nos incisos I, II e III do artigo anterior,
quanto para aqueles que optarem pelo fornecimento através do concessionário de distribuição em condições livremente negociadas, conforme o caput deste artigo.
Quando do eventual retorno ao antigo concessionário, de consumidor que tenha optado por ser
atendido por outro fornecedor, o mesmo será considerado, para fins de negociação das condições de
compra e venda de energia, como consumidor livre, exceção feita aos consumidores a que se refere o
inciso IV do art. 2º, que serão tratados como disposto no § 1º do art. 3º.
DAS CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO

Anexo I - Resolução ANEEL nº 264

Art. 5º

Art. 6º

É assegurado aos consumidores livres, conforme dispõe esta Resolução, o livre acesso aos sistemas de
transmissão e de distribuição mediante pagamento dos encargos de uso, serviços e conexão envolvidos, calculados com base nas condições e regras estabelecidas em regulamentação específica.
§ 1º Os agentes envolvidos no livre acesso deverão celebrar ajuste estabelecendo as condições do
atendimento, bem como o fluxo de informações para fins de comercialização e operação do
sistema elétrico.
§ 2º Eventuais investimentos necessários nos sistemas de distribuição e de transmissão para atendimento de consumidor livre, são de responsabilidade integral de cada concessionário ou permissionário proprietário dos respectivos sistemas, exceto aqueles necessários à conexão nos
referidos sistemas, os quais são de responsabilidade integral do consumidor.
§ 3º Mediante acordo entre as partes, é facultada ao concessionário proprietário do sistema elétrico
a que a unidade do consumidor livre vier a se conectar, a execução, a operação e a manutenção
das instalações de conexão de uso exclusivo do consumidor, cabendo a este os encargos decorrentes.
Será de responsabilidade do concessionário ou permissionário, a cujo sistema elétrico a unidade do
consumidor livre estiver ou vier a ser conectada, o seguinte:
Ioperação e manutenção do seu sistema elétrico até o ponto de conexão;
II determinação dos padrões técnicos das instalações de entrada da unidade consumidora;
III - ligação da unidade consumidora;
IV - demais serviços acordados entre as partes;
V - manter níveis de qualidade adequados para prestação dos serviços de transmissão e de distribuição, de acordo com a regulamentação específica da ANEEL.
§ 1º Considera-se como ponto de conexão o ponto de ligação das instalações da unidade consumidora com o sistema elétrico do concessionário ou permissionário.
§ 2º O consumidor livre, que exercer as opções de compra de energia de outros fornecedores relacionados no art. 2º desta Resolução, não poderá sofrer discriminação do concessionário ou
permissionário a cujo sistema elétrico se conectar, especialmente quanto aos padrões técnicos
referidos no inciso II deste artigo.
§ 3º Nos casos em que a unidade consumidora vier a se conectar diretamente na Rede Básica, deverão ser observados os padrões técnicos definidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
- ONS.
DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS

Art. 7º
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A comercialização de energia elétrica a consumidores livres implicará celebração dos seguintes contratos:
Ide compra e venda de energia elétrica;
II de conexão com a rede elétrica entre o consumidor e o concessionário ou permissionário proprietário do sistema elétrico ao qual a unidade consumidora será conectada;
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III -

de uso do sistema elétrico de distribuição e/ou de transmissão, quando for o caso, nos termos
da legislação específica.
§ 1º O contrato de compra e venda de energia será livremente negociado entre as partes, devendo
dispor, entre outras coisas, sobre a suspensão do fornecimento por inadimplência do usuário.
§ 2º Nos contratos de uso e de conexão ao sistema elétrico deverão ser observadas a tarifa de uso,
os encargos de conexão e demais condições estabelecidas pela ANEEL.

Art. 8º

Os equipamentos de medição serão de propriedade do concessionário ou permissionário proprietário do sistema elétrico ao qual a unidade do consumidor livre será conectada, podendo, a critério do
consumidor ou agente comercializador, ser instalados equipamentos adicionais de propriedade dos
mesmos, visando garantir a confiabilidade das informações necessárias ao faturamento.
§ 1º Deverão ser estabelecidas nos contratos de compra e venda de energia, de uso e de conexão
aos sistemas, as especificações e as condições para aferição dos medidores e verificação da
leitura, de modo a assegurar os direitos do consumidor livre, do comercializador e dos proprietários dos sistemas de transmissão e de distribuição.
§ 2º Nos casos em que a unidade consumidora vier a se conectar diretamente no sistema de transmissão, as especificações dos equipamentos de medição serão definidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º

As omissões, dúvidas e casos não previstos nesta Resolução, serão submetidos e decididos pela
ANEEL.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 14.08.1998, seção 1, p. 10, v. 136, n. 155 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 14.08.1998.
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 264

DA MEDIÇÃO E DO FATURAMENTO

Resolução nº 265, de 13 de agosto de 1998
Estabelece as condições para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com Deliberação da Diretoria, e tendo em vista o disposto nos arts. 3º, inciso I, e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, combinado com o
art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e Decreto
nº 2.655, de 02 de julho de 1998, resolve:
Art. 1º

Estabelecer, na forma que se segue, as disposições relativas ao exercício das atividades de comercialização de energia elétrica no mercado de livre negociação.

Anexo I - Resolução ANEEL nº 265

DAS CONDIÇÕES PARA REQUERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO
Art. 2º
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A ANEEL autorizará o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica a pessoa jurídica
especialmente constituída para exercer tal atividade no mercado de livre negociação.
§ 1º Para obtenção da autorização a que se refere este artigo, o requerente deverá comprovar
capacidade jurídica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, apresentando os
seguintes documentos:
Ihabilitação jurídica:
- ato constitutivo da empresa e alterações posteriores devidamente registradas no
órgão competente;
- ata de designação da Diretoria em Exercício, no caso de sociedades civis, devidamente registrada no órgão competente;
- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente.
II regularidade fiscal:
- inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
- inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à
sede do requerente;
- certidões de regularidade relativas a obrigações perante à Fazenda Federal, Estadual
e Municipal do domicílio ou sede do requerente.
- prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia Por Tempo
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.
III - idoneidade econômico-financeira:
- certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede do requerente;
- demonstrações financeiras já exigíveis e apresentadas na forma da legislação em
vigor.
§ 2º A pessoa jurídica autorizada pela ANEEL, em conformidade com o caput deste artigo, para exercer a atividade de comercialização, será denominada “agente comercializador”.
o
§ 3 O Agente Comercializador que não participar do Mercado Atacadista de Energia Elétrica- MAE,
deverá apresentar, além do disposto no § 1º deste artigo, garantias através da contratação de
seguros ou fiança bancária de valor equivalente a, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do
volume de vendas anuais que estará autorizado a comercializar.
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Art. 3º

Art. 4º

Art. 5o

A comercialização de energia elétrica, no âmbito do mercado de livre negociação, poderá ser exercida
por:
Iagente comercializador;
II detentores de autorização para importar e exportar energia elétrica;
III - produtores independentes;
IV - concessionários e permissionários de serviços públicos de distribuição;
V - concessionários de geração.
A atividade de comercialização de energia elétrica, nos termos desta Resolução, compreende a compra, a importação, a exportação, e a venda de energia elétrica a outros comercializadores, ou a consumidores que tenham livre opção de escolha do fornecedor.
Os comercializadores de energia elétrica, nos termos desta Resolução, estão obrigados a:
Iencaminhar à ANEEL, nos prazos e condições que forem estabelecidos, as informações referentes à compra e venda de energia elétrica realizadas, individualmente, a outros comercializadores, a autorizados, a consumidores livres, e a consumidores cativos, quando se tratar de
concessionários e permissionários de serviço público de distribuição;
II recolher a Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, nas condições e prazos estabelecidos pela ANEEL;
III - observar a legislação atual e superveniente, aplicável à atividade de comercialização de energia elétrica;
IV - participar do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, nos termos da regulamentação
específica.
DA VIGÊNCIA DA REVOGAÇÃO E DAS PENALIDADES

Art. 6o

Art. 7o

A autorização da ANEEL para o Agente Comercializador vigorará pelo prazo de 20 (vinte anos), podendo ser revogada por solicitação deste ou por infringência às normas que lhe forem aplicáveis.
§ 1o Constitui motivo para revogação da autorização a permanência por mais de 24 (vinte e quatro)
meses contínuos sem operar no mercado ou a inexistência de contrato de compra e venda de
energia elétrica por igual período.
§ 2o A revogação da autorização concedida ao Agente Comercializador não acarretará à ANEEL
qualquer responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pelo autorizado.
O descumprimento das disposições estabelecidas nesta Resolução sujeitará os infratores às penalidades previstas na legislação e, ainda, àquelas que vierem a ser estabelecidas em resolução específica.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8o

Art. 9o

Para exercer a atividade de comercialização no País, o importador e o exportador de energia elétrica
deverão atender, além do disposto nesta Resolução, à regulamentação específica para importação e
exportação de energia.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 14.08.1998, seção 1, p. 11, v. 136, n. 155 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 14.08.1998.
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 265

DA ABRANGÊNCIA, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Resolução nº 318, de 06 de outubro de 1998
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, e com o disposto no inciso
X do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.648, de 27 de maio de 1998 e no art. 17 do Anexo I do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro
de 1997; e,
Considerando que compete à ANEEL, no âmbito de suas atribuições de fiscalização das instalações e serviços de energia elétrica, a apuração de infrações e aplicação de penalidades,
RESOLVE:

Anexo I - Resolução ANEEL nº 318

Art. 1º

Aprovar procedimentos para regular a imposição de penalidades aos agentes delegados de instalações e serviços de energia elétrica, referentes às infrações apuradas.
TÍTULO I
DAS PENALIDADES

Art. 2º

As infrações às disposições legais e contratuais relativas a prestação de serviços, implantação e operação de instalações de energia elétrica sujeitarão o infrator às penalidades de:
Iadvertência;
II multa;
III - embargo de obras;
IV - interdição de instalações;
V - suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como de impedimento de contratar com a ANEEL e de recebimento de autorização para os serviços e instalações de energia elétrica;
VI - revogação da autorização;
VII - intervenção administrativa; e,
VIII - caducidade da concessão ou da permissão.
CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

Art. 3º
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Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de advertência, o fato de:
Inão dar condições de funcionamento adequado ao Conselho de Consumidores;
II não manter à disposição dos consumidores, em locais acessíveis, nos escritórios de atendimento ao público, exemplares da legislação pertinente às condições gerais de fornecimento de
energia elétrica;
III - não prestar informações aos usuários, quando solicitado;
IV - não manter organizado e atualizado o cadastro relativo a cada unidade consumidora, com
informações que permitam a identificação do consumidor, sua localização, valores faturados,
histórico de consumo, bem como quaisquer outros dados exigidos por lei ou pelos regulamentos dos serviços delegados;
V - não manter organizado e atualizado o cadastro relativo a cada central geradora, com informações que permitam a identificação do quantitativo da energia gerada, bem como sua localização, seus equipamentos, sua paralisação ou desativação e quaisquer outros dados exigidos por
lei ou pelos regulamentos dos serviços;
VI - não manter atualizado junto à ANEEL o endereço completo, inclusive os respectivos sistemas
de comunicação que possibilitem fácil acesso à empresa;
VII - não encaminhar à ANEEL, nos prazos estabelecidos e segundo instruções específicas, dados
estatísticos sobre a produção, comercialização e consumo próprio de energia elétrica;
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Art. 4º

VIII - não remeter à ANEEL, nos prazos estabelecidos, as informações e os documentos solicitados
para a solução de divergências entre agentes e entre estes e seus consumidores; e,
IX - não prestar informações solicitadas pela ANEEL no prazo estabelecido.
Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo I, o fato de:
Inão informar aos usuários sobre os riscos existentes e os cuidados especiais que a energia elétrica requer;
II não restituir ao usuário os valores recebidos, indevidamente, nos prazos estabelecidos na legislação e no contrato;
III - não manter sistema de comunicação que possibilite fácil acesso dos consumidores à empresa,
observadas as peculiaridades regionais;
IV - não atender pedido de serviços nos prazos e condições estabelecidos na legislação e no contrato;
V - não proceder ao prévio aviso para a suspensão ou interrupção programada do fornecimento
nos casos previstos na legislação;
VI - não encaminhar à ANEEL, nos prazos estabelecidos e conforme previsto nos regulamentos
específicos, indicadores utilizados para a apuração da qualidade do fornecimento de energia
elétrica;
VII - não apurar e registrar, separadamente, os investimentos, as receitas e os custos por produção,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica;
VIII - não apresentar, nos prazos previstos e segundo as diretrizes da ANEEL, os Programas Anuais de
Incremento à Eficiência no Uso e na Oferta de Energia Elétrica, bem como os relativos à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico;
IX - não cumprir as normas de gestão dos reservatórios e das respectivas áreas de proteção;
X - não implantar e manter, nos termos da legislação, as instalações de observações hidrológicas;
XI - não enviar à ANEEL, no prazo estabelecido, os dados e as informações necessárias ao cálculo da
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos;
XII - não manter organizado e atualizado o Calendário de Leitura e Faturamento;
XIII - não enviar à ANEEL, quando solicitadas, informações empresariais relativas à composição acionária da empresa e de seus acionistas, em todos os níveis, e às relações contratuais mantidas
entre a empresa, seus acionistas e empresas controladas ou coligadas;
XIV - não dispor de pessoal técnico legalmente habilitado, próprio ou de terceiros, para a operação
e manutenção das instalações elétricas, de modo a assegurar a qualidade e a eficiência das
atividades, a segurança das pessoas e dos bens, assim como para o atendimento comercial;
XV não utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de
serviço adequado; e,
XVI - criar dificuldades, de qualquer natureza, à fiscalização da ANEEL.
Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo II, o fato de:
Inão instituir o Conselho de Consumidores;
II não manter registro atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotação da data e do motivo, bem como não informar ao interessado, no prazo definido nas normas
pertinentes e no contrato, as providências adotadas;
III - não realizar leitura e faturamento nos termos das disposições legais;
IV - não cumprir os prazos estabelecidos para início da operação de instalações e prestação de
serviços de energia elétrica;
V - não manter registro atualizado dos dados utilizados para apuração dos índices de qualidade
do fornecimento de energia elétrica, continuidade e conformidade, segundo definido nos regulamentos específicos, com a anotação, quando for o caso, das causas, dos períodos de duração e das providências adotadas para a solução do problema;
VI - não atender ao mercado consumidor, de forma abrangente nos termos da legislação e do contrato de concessão;
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VII -

Art. 6º

Art. 7º
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não submeter à prévia aprovação da ANEEL, nos casos exigidos pela legislação e pelo contrato,
projetos de obras e instalações de energia elétrica e suas eventuais modificações, assim como
não proceder à sua execução em conformidade com o projeto aprovado e nos prazos estabelecidos;
VIII - não efetuar, nos prazos estabelecidos, reparos, melhoramentos, substituições e modificações,
de caráter urgente, nas instalações;
IX - não comunicar, imediatamente, aos órgãos competentes, a descoberta de materiais ou objetos
estranhos às obras, que possam ser de interesse geológico ou arqueológico;
X - não acatar as regras e recomendações estabelecidas para a operação das instalações de geração e transmissão;
XI - não prestar contas da gestão dos serviços concedidos nos prazos legais e contratuais ou estabelecidos pela ANEEL;
XII - não instalar medidores de energia elétrica e demais equipamentos de medição nas unidades
consumidoras, salvo nos casos específicos excepcionados na legislação aplicável;
XIII - não manter registro, controle e inventário físico dos bens e instalações relacionados à atividade
desenvolvida e não zelar pela sua integridade, inclusive aqueles de propriedade da União em
regime especial de uso;
XIV - não manter adequadamente segurados os bens e as instalações que, por razões de ordem técnica, sejam essenciais à garantia e confiabilidade do sistema elétrico; e,
XV - não cumprir determinação da ANEEL no prazo estabelecido.
Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III, o fato de:
Iexecutar atividades de energia elétrica sem concessão, permissão ou autorização;
II não cumprir as disposições legais e contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços;
III - não implementar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor elétrico, como estipulado contratualmente;
IV - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e
operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes;
V - não fazer a contabilidade em conformidade com as normas, procedimentos e instruções específicas constantes do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica;
VI - efetuar cessão ou transferência de bens vinculados ao serviço, a qualquer título, bem como
dar em garantia estes bens ou a receita dos serviços de energia elétrica, sem prévia e expressa
autorização da ANEEL, observado o disposto na legislação, especialmente nos Decretos nos
41.019/57 e 2.003/96;
VII - não registrar, separadamente, os custos referentes aos contratos, acordos ou ajustes celebrados
com acionistas controladores, diretos ou indiretos, e empresas controladas ou coligadas; e,
VIII - não encaminhar à ANEEL, nos prazos estabelecidos, informações econômicas e financeiras definidas nas disposições legais e contratuais.
Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo IV, o fato de:
Iestabelecer medidas e procedimentos de racionamento de energia elé trica sem a prévia autorização;
II praticar valores de tarifas de energia elétrica superiores àqueles autorizados pela ANEEL, observado o disposto no § 2º do art. 15 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996;
III - cobrar dos usuários taxas de serviços não previstas na legislação, ou valores desses serviços
superiores aos estabelecidos em regulamento;
IV - não participar financeiramente nos custos de novas ligações e aumento de carga, nos termos
da legislação;
V - discriminar usuários da mesma classificação, atendidos em igual tensão de fornecimento,
quanto a cobrança de qualquer natureza, excetuando-se os consumidores livres;
VI - praticar tarifas de uso e conexão na transmissão e na distribuição não compatíveis com os critérios de acesso e valoração estabelecidos;
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não assegurar livre acesso, aos seus sistemas de transmissão e distribuição, a outros agentes do
setor de energia elétrica e a consumidores não sujeitos à exclusividade do fornecimento;
VIII - não efetuar, quando determinado pela ANEEL, os suprimentos de energia elétrica a outros
agentes, assim como as interligações que forem necessárias;
IX - não implementar as medidas objetivando o incremento da eficiência no uso e na oferta de
energia elétrica, como estipulado contratualmente;
Xnão submeter à prévia aprovação da ANEEL alteração do estatuto social, transferência de ações que
implique mudança de seu controle acionário, bem como reestruturação societária da empresa;
XI - fornecer informação falsa à ANEEL;
XII - não manter registro, em separado, das atividades não objeto da concessão, ou não constituir
outra sociedade para o exercício destas atividades, quando exigido; e,
XIII - não submeter, previamente, ao exame e aprovação da ANEEL, os contratos, acordos ou ajustes
celebrados com acionistas controladores, diretos ou indiretos, e empresas controladas ou coligadas, em especial os que versem sobre direção, gerência, engenharia, contabilidade, consultoria, compras, construções, empréstimos, venda de ações, bem como com pessoas físicas ou
jurídicas que façam parte, direta ou indiretamente, de uma mesma empresa controlada ou que
tenham diretores ou administradores comuns ao agente delegado.
CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 8º

Os valores das multas serão determinados mediante aplicação, sobre o valor do faturamento, nos casos de concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, ou
sobre o valor estimado da energia produzida, nos casos de autoprodução e produção independente,
correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do Auto de Infração, dos seguintes
percentuais:
Grupo I: até 0,01% (um centésimo por cento);
Grupo II: até 0,1% (um décimo por cento);
Grupo III: até 1% (um por cento);
Grupo IV: até 2% (dois por cento).
§ 1º Para fins do que trata este artigo, entende-se por valor do faturamento as receitas oriundas da
venda de energia elétrica e prestação de serviços, deduzidos o ICMS e o ISS.
§ 2º Para a determinação do valor estimado da energia será considerada a quantidade produzida,
multiplicada por valor de referência de geração, estabelecido pela ANEEL.
§ 3º No caso do tempo de operação ser inferior a doze meses ou de não funcionamento ou operação das instalações do infrator, o valor a ser aplicado, nos termos deste artigo, será determinado
com base na energia estimada para o período de doze meses, de acordo com o projeto aprovado pela ANEEL.
Art. 9º Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos
dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator e a existência de
sanção anterior nos últimos quatro anos.
Art. 10. Ocorrendo a reincidência, dentro do período de doze meses subseqüentes à la vratura do Auto de
Infração, proceder-se-á da seguinte forma:
Iaplicação da multa correspondente ao Grupo I, para os casos punidos com advertência;
II aplicação de acréscimo de cinqüenta por cento, limitado ao percentual de dois por cento de
que trata o art. 8º desta Resolução, para os casos punidos com multa.
Art. 11. Na hipótese da ocorrência concomitante de mais de uma infração serão aplicadas, simultânea e
cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma delas.
Art. 12. Sem prejuízo das penalidades de advertência e multa, constitui infração, sujeita às penalidades de
embargo ou interdição, respectivamente, a realização de obras ou a posse de instalações, sem a ne-
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VII -

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.
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Art. 16.

cessária autorização ou concessão da ANEEL ou que ponham em risco a integridade física ou patrimonial de terceiros.
Sem prejuízo das penalidades de advertência e multa, constitui infração, sujeita a penalidade prevista
no inciso V do art. 2º desta Resolução, a inexecução parcial ou total de obrigações legais e contratuais,
caracterizada, entre outras, por violação dos padrões de qualidade dos serviços, atraso da entrada em
operação das instalações e descumprimento de determinações da ANEEL.
Sem prejuízo das penalidades de advertência e multa, constituem infrações, sujeitas à penalidade de
revogação da autorização, aquelas previstas na legislação e nos atos autorizativos, conforme estabelecido no inciso V do art. 17 do Anexo I do Decreto no 2.335, de 6 de outubro de 1997.
A aplicação das penalidades de que tratam os arts. 12, 13 e 14 obedecerá o rito do processo administrativo punitivo de que trata esta Resolução, sendo inaugurado com a lavratura do Auto de Infração
(AI), devidamente instruído com o Termo de Notificação (TN) de que tratam os arts. 17 e seguintes.
Parágrafo único. Na hipótese da aplicação das penalidades de embargo de obras ou de interdição de
instalações, a defesa e o recurso serão recebidos sem o efeito suspensivo.
Independentemente da aplicação das penalidades de advertência e multa, a concessão e a permissão
estarão sujeitas à intervenção administrativa e à declaração de caducidade nos termos da legislação,
em especial da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
TÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS
CAPÍTULO I
DA AÇÃO FISCALIZADORA

Art. 17. A ação fiscalizadora será consubstanciada em relatório de fiscalização do qual se fará Termo de Notificação (TN), emitido em duas vias, contendo:
a)
identificação do órgão fiscalizador e respectivo endereço;
b)
nome, endereço e qualificação da notificada;
c)
descrição dos fatos levantados;
d)
determinação de ações a serem empreendidas pela notificada, com seus respectivos prazos;
e)
identificação do representante do órgão fiscalizador, com seu cargo, função, número da matrícula e assinatura;
f)
local e data da lavratura.
Parágrafo único. Uma via do TN será entregue, ou enviada, ao representante legal da notificada ou ao
seu procurador habilitado, para conhecimento, sempre acompanhada se existir do respectivo relatório de fiscalização.
Art. 18. A notificada terá o prazo de quinze dias, contado do recebimento do TN, para manifestar-se sobre o
objeto do mesmo, inclusive juntando os comprovantes que julgar convenientes.
§ 1º Decorrido este prazo, uma cópia do TN, acompanhada do relatório de fiscalização e de eventual
manifestação na notificada, será encaminhada para análise das Superintendências envolvidas
com os fatos levantados.
§ 2º Quando da análise da manifestação da notificada poderão ser solicitadas outras informações
julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados.
Art. 19. A decisão acerca da instrução do processo administrativo punitivo, de que tratam os Capítulos II e III
do Título II e, ainda, de outros procedimentos administrativos cabíveis, será proferida pelo Superintendente responsável pela ação fiscalizadora e comunicada à notificada no prazo de 45 dias, contado
da emissão do TN.
§ 1º O TN será arquivado nos seguintes casos:
Inão sendo confirmada a irregularidade;
II sendo consideradas procedentes as alegações da notificada; e,
III - sendo atendidas, no prazo, as determinações da ANEEL.
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§ 2º Será instituído o processo administrativo punitivo nos seguintes casos:
Isendo confirmada a irregularidade;
II não havendo manifestações da interessada;
III - não sendo consideradas satisfatórias as alegações apresentadas; e,
IV - não sendo atendidas, no prazo, as determinações da ANEEL.

Art. 20. O Auto de Infração (AI), emitido pelo Superintendente responsável pela ação fiscalizadora, iniciará o
processo administrativo punitivo, o qual será instruído com o TN e toda documentação que lhe deu
origem.
§ 1º Para a mesma ação fiscal será lavrado um só AI, em duas vias, apontando quantas forem as infrações cometidas.
§ 2º Quando a ação fiscalizadora envolver mais de uma Superintendência, o AI será assinado pelos
respectivos titulares.
§ 3º O AI poderá ser retificado de ofício pelo Superintendente responsável, desde que ocorra vício,
oportunidade em que se abrirá novo prazo ao autuado para o exercício da defesa.
§ 4º O processo administrativo punitivo será sigiloso até a decisão final, salvo em relação ao autuado ou seu procurador e no caso de realização de Audiência Pública.
Art. 21. O Auto de Infração será emitido em duas vias, contendo:
Io local, a data e a hora da lavratura;
II o nome, o endereço e a qualificação da autuada;
III - a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração;
IV - o dispositivo legal, regulamentar, ou contratual infringido e a respectiva penalidade;
V - o prazo de quinze dias para recolhimento da multa ou apresentação da defesa;
VI - as instruções para o recolhimento da multa em favor da ANEEL;
VII - a indicação do Diretor a quem deverá ser apresentada a defesa e o local para sua apresentação;
e,
VIII - a identificação do Superintendente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula.
Parágrafo único. Uma via do AI será remetida, ou entregue, para a citação, ao representante legal da
autuada, ou ao seu procurador habilitado, mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR)
ou outro documento que comprove o recebimento do AI.
Art. 22. Dentro do prazo estipulado no inciso V, do artigo anterior, a autuada apresentará defesa, sob pena de
revelia.
Parágrafo único. A defesa terá efeito suspensivo na parte em que impugnar o AI, observada a excepcionalidade contida no parágrafo único, do art. 15, desta Resolução.
Art. 23. A defesa oferecida será julgada pelo Diretor indicado no AI, que poderá ratificar as penalidades de
advertência e de multa, conforme o caso.
§ 1º A decisão acerca da defesa ou da revelia será proferida e publicada no Diário Oficial no prazo
de trinta dias, contado do recebimento da defesa ou da constatação da revelia.
§ 2º A autuada terá o prazo de dez dias, a partir da publicação da decisão no Diário Oficial, para
efetuar o recolhimento da multa em favor da ANEEL ou apresentar recurso.
Art. 24. Após o recolhimento da multa, a autuada deverá encaminhar uma via do respectivo comprovante,
devidamente autenticado e sem rasuras, à ANEEL, que procederá o encerramento do processo administrativo punitivo.
Art. 25. O não recolhimento da multa no prazo estipulado acarretará o imediato encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria-Geral da ANEEL, para inscrição em Dívida Ativa e respectiva
cobrança, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, procedendo-se, de imediato, a
inscrição do devedor no Cadastro de Inadimplentes do Ministério da Fazenda (CADIN).
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CAPÍTULO II
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO

CAPÍTULO III
DO RECURSO
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Art. 26. Das decisões do Diretor, quanto à defesa apresentada, caberá recurso à Diretoria da ANEEL.
§ 1º O recurso será dirigido por escrito ao Diretor-Geral, no prazo estipulado no § 2º do art. 23 desta
Resolução.
§ 2º O recurso será recebido com efeito suspensivo, excetuando-se a hipótese prevista no parágrafo
único, do art. 15, desta Resolução, e deverá ser examinado no prazo de trinta dias. Em caso de
decisão desfavorável, devolver-se-á o prazo de dez dias para o recolhimento da multa, a partir
da data da publicação da decisão no Diário Oficial.
Art. 27. A critério da Diretoria da ANEEL, poderá ser realizada Audiência Pública no intuito de ouvir as partes
interessadas no processo administrativo punitivo, determinando, se necessário, novas diligências processuais e novos prazos.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28. Em qualquer momento do processo administrativo punitivo, incluindo a fase recursal, será instada a
Procuradoria-Geral da ANEEL para emitir parecer no prazo de vinte dias.
Art. 29. Aplicam-se às permissões e autorizações de serviços e instalações de energia elétrica, no que couber,
as disposições desta Resolução.
Art. 30. Os órgãos estaduais e do Distrito Federal, conveniados com a ANEEL para a execução das atividades
descentralizadas, poderão aplicar as penalidades de advertência e multa previstas nesta Resolução.
§ 1º Quando da execução da ação fiscalizadora pelos órgãos conveniados serão aplicados os procedimentos de que tratam os Capítulos I e II do Título II, desta Resolução.
§ 2º Os procedimentos fixados nos Capítulos I e II do Título II, referidos no parágrafo anterior, poderão ser ajustados às peculiaridades de cada órgão conveniado, desde que sejam obedecidos os
prazos e as fases do processo, definidos nesta Resolução, de forma a possibilitar à autuada o seu
direito de defesa.
Art. 31. As defesas apresentadas em processos de aplicação de penalidades pelos órgãos conveniados deverão ser dirigidas aos mesmos, cabendo, da decisão denegatória proferida, recurso à ANEEL, nos
termos do Capítulo III, Título II, desta Resolução.
Art. 32. As multas aplicadas pelos órgãos conveniados serão recolhidas em favor da ANEEL, ressalvados os
casos explicitados sobre a matéria nos contratos de concessão.
Art. 33. Os prazos e demais disposições desta Resolução incidem, exclusivamente, nos procedimentos relativos à aplicação de penalidades aos concessionários, permissionários e autorizados dos serviços e
instalações de energia elétrica, permanecendo, para os demais procedimentos administrativos, o que
dispõe a Resolução nº 233, de 14 de julho de 1988.
Art. 34. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 07.10.1998, seção 1, p. 24, v. 136, n. 192 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 07.10.1998.
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Estabelece os procedimentos gerais para registro e aprovação dos estudos de inventário
hidrelétrico de bacias hidrográficas.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em exercício, no uso O
Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em exercício, no uso de suas
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n° 88-ANEEL, de 18 de novembro de 1998,
de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 3º da
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o que consta no Processo 48500.004077/98-95 e
considerando:
– que os potenciais hidráulicos são bens da União, e deverão ter garantida a sua plena
utilização em benefício da sociedade;
– a competência da ANEEL para definir o aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2º e
3º do art. 5º da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995, e para organizar e manter atualizado
o acervo das informações e dados técnicos relativos aos aproveitamentos de potenciais
hidráulicos;
– que a ANEEL pode autorizar terceiros a realizar os estudos técnicos necessários à definição de aproveitamento ótimo;
– o dever da ANEEL de articular-se com os Estados e o Distrito Federal, em conjunto com
outros órgãos, com vistas ao aproveitamento energético dos cursos d’água e a compatibilização com a Política Nacional de Recursos Hídricos;
– as contribuições recebidas dos diversos agentes e setores da sociedade através da Consulta Pública n° 008, realizada no período de 11 a 26 de novembro de 1998, resolve:
Art. 1º

Conceituar como inventário hidrelétrico a etapa de estudos de engenharia em que se define o potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica, mediante o estudo de divisão de quedas e a definição prévia
do aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 5º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º

Art. 3º

Art 4º

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL publicará anualmente o “Relatório do Potencial
Hidrelétrico Brasileiro - Inventários Propostos para o Biênio”, em consonância com o Planejamento
Indicativo do Setor Elétrico, apresentando a programação da Agência quanto aos inventários a serem
, preferencialmente, executados no período.
Parágrafo único. Outras bacias, não contempladas no Relatório referido neste artigo, poderão ter seus
estudos de inventário hidrelétrico realizados, por conta e risco dos empreendedores.
Os estudos de inventário hidrelétrico serão realizados diretamente pela ANEEL, ou por terceiros, após
o necessário registro, segundo os procedimentos estabelecidos nesta Resolução .
§1° Caso os aproveitamentos identificados nesses estudos vierem a integrar programa de licitações
de concessões, será assegurado ao autor dos estudos o ressarcimento dos respectivos custos
incorridos e reconhecidos pela ANEEL, pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas
no edital.
§2° A ANEEL regulamentará, em resolução específica, a forma e as condições de ressarcimento do
custo dos estudos aprovados.
A realização dos estudos de inventário hidrelétrico deverá observar as diretrizes estabelecidas em
norma técnica específica, a ser editada pela ANEEL.
Parágrafo único. Em bacias hidrográficas com vocação hidro-energética para aproveitamentos de,
no máximo, 50 MW, os estudos de inventário poderão ser realizados de forma simplificada, desde
que existam condições específicas que imponham a segmentação natural da bacia, cabendo, nestes
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Art. 5º

casos, ao interessado, a obrigação de submeter à ANEEL um relatório de reconhecimento fundamentando tecnicamente tal simplificação.
O disposto nesta Resolução aplica-se às pessoas físicas e jurídicas, suas controladoras, controladas ou
vinculadas.
CAPÍTULO II
DO REGISTRO DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO

Art. 6º
Art. 7º
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Art. 8°
Art. 9º

Art. 10.

Art. 11.
Art. 12.

Art. 13.
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O registro de realização dos estudos de inventário hidrelétrico será iniciado com a autuação do requerimento, sendo o seu comprovante o número de processo da ANEEL.
Os registros podem assumir duas condições, em relação à sua validade:
Iregistro ativo: são aqueles considerados válidos pela ANEEL, com acompanhamento contínuo
do andamento dos estudos;
II registro inativo: são aqueles considerados insubsistentes pela ANEEL.
A ANEEL divulgará, periodicamente, a relação dos registros ativos, assim como dos estudos de inventário aprovados e em execução.
Para que o registro dos estudos de inventário hidrelétrico seja considerado ativo, o interessado deverá apresentar as seguintes informações:
Iqualificação do interessado;
II denominação do curso d’água e o número da bacia e da sub-bacia hidrográfica;
III - objetivo do estudo pretendido;
IV - cópia de carta geográfica publicada por entidade oficial, com indicação do local do aproveitamento hidrelétrico;
V - cronograma e condições técnicas de realização dos estudos;
VI - existência de estudos anteriores e a sua utilização parcial ou total;
VII - previsão de dispêndio com os estudos de inventário, o qual será auditado pela ANEEL, no caso
de ressarcimento, com base nos seus custos finais.
Após o registro, a ANEEL informará ao interessado os prazos para apresentação dos relatórios de
andamento dos estudos de inventário, compatíveis com a complexidade da bacia hidrográfica, de
modo que o registro permaneça na condição de ativo.
§ 1º A não apresentação das informações e relatórios nos prazos determinados implicará declaração de abandono e transferência do registro para a condição de inativo.
§ 2º Exceto na hipótese devidamente fundamentada da necessidade de maiores investigações de
campo ou estudos especiais, não serão concedidas prorrogações dos prazos a que se refere o
caput deste artigo.
§ 3º Após trinta dias da passagem do registro para a condição de inativo, e não havendo nenhuma
manifestação do interessado, inclusive sobre a intenção de retirar a documentação eventualmente encaminhada à ANEEL, o processo será arquivado.
O titular de registro ativo pode comunicar à ANEEL, em qualquer fase dos estudos, sua desistência em
continuar desenvolvendo-os, podendo retirar as informações porventura apresentadas.
A autorização para a realização de levantamentos de campo será emitida mediante solicitação do
interessado e apresentação à ANEEL do recibo de depósito da caução.
§ 1º O valor da caução a ser depositado em conta específica da ANEEL corresponderá a 5 % (cinco
por cento) do dispêndio a que se refere o inciso VII do art. 9° desta Resolução.
§ 2º A caução será devolvida ao autorizado sessenta dias após o vencimento da autorização, mediante declaração da inexistência de ações judiciais indenizatórias, decorrentes da autorização.
Os titulares de registro de estudos de inventário deverão formalizar consulta aos órgãos ambientais
para definição dos estudos relativos aos aspectos ambientais e aos órgãos responsáveis pela gestão
dos recursos hídricos, nos níveis Estadual e Federal, com vistas à melhor definição do aproveitamento
ótimo e da garantia do uso múltiplo dos recursos hídricos.
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Art. 14. Examinado e aceito o primeiro estudo de inventário, a ANEEL informará aos demais interessados que
possuam registro ativo para o mesmo estudo de inventário, assinalando-lhes prazo de cento e vinte
dias dias para apresentação dos respectivos estudos de inventário.
§ 1° O prazo referido neste artigo não implica ampliação do cronograma apresentado pelos demais
interessados, relacionados ao mesmo inventário hidrelétrico, que tenham vencimento anterior
aos cento e vinte dias.
§ 2° Verificado pela ANEEL que os estudos e projetos do requerente estão inconclusos ou necessitam de detalhamento para seu exame, o pedido será indeferido sem a convocação dos demais
interessados, sendo comunicado ao requerente o prazo em que ele poderá reapresentá-lo, que
não será inferior a noventa dias.
§ 3° - A não apresentação dos estudos de inventário no prazo referido no caput deste artigo, será
considerado como desistência do interessado em concorrer à aprovação dos estudos.
Art. 15. Decorrido o prazo referido no art. 14, a ANEEL, com base nos estudos de inventário apresentados
pelo requerente e demais interessados, se houver, examinará a existência de condições tecnicamente
conclusivas para escolher a divisão de quedas que contemple o aproveitamento ótimo.
Parágrafo único. Apenas o estudo de inventário definido na forma deste artigo terá direito ao ressarcimento de custos, a que se refere os §§ 2° e 3° do art. 3° desta Resolução.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16. Será anulado o registro de estudos de inventário quando houver fundados indícios de que o seu
titular , direta ou indiretamente, vise apenas alcançar resultado que iniba ou desestimule a iniciativa
de outros interessados nos potenciais hidráulicos resultantes dos estudos de inventário ou objetive a
formação de reserva de potenciais para seu uso futuro.
Art. 17. No caso de registro feito por pessoa jurídica controlada direta ou indiretamente pelo poder público,
deverá o mesmo vir acompanhado de declaração de que os estudos de inventário têm os recursos
para sua realização assegurados no Plano Plurianual de Investimentos da organização.
Art. 18. Os registros de estudos de inventário, em tramitação na ANEEL, deverão ter sua documentação complementada para atender ao Capítulo II.
Parágrafo único. Serão considerados insubsistentes os registros que não tiverem as suas informações
complementadas no prazo de sessenta dias, contados da publicação desta Resolução.
Art. 19. Os titulares de autorizações para estudos de inventário ainda não concluídos, expedidas até a data de
publicação desta Resolução, deverão apresentar à ANEEL os cronogramas de execução dos estudos,
no prazo de sessenta dias da publicação desta Resolução.
§ 1º Os estudos que se encontrarem com os levantamentos topográficos e hidrológicos realizados
poderão ter a sua autorização revalidada pela ANEEL.
§ 2º Os estudos de inventário que não estiverem no estágio definido no parágrafo anterior serão
considerados insubsistentes e terão as respectivas autorizações revogadas.
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS
Publicado no D.O de 07.12.1998, seção 1, p. 44, v. 136, n. 234 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 07.12.1998.
Retificado no D.O de 10.03.1999, seção 1, p. 87, v. 137, n. 46-E.
(*) RETIFICAÇÃO
Na Resolução nº 393 de 04 de dezembro de 1998, publicada no DO de nº 234-E, de 07/12/98, página
44 seção I, no artigo 15º parágrafo único onde se lê: “ a que se refere os §§ 2º e 3º do art. 3º desta
Resolução....”leia-se: “os §§ 1º e 2º do art.3º desta Resolução...”
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CAPÍTULO III
DA ESCOLHA DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO

Anexo I - Resolução ANEEL nº 394

Resolução nº 394, de 04 de dezembro de 1998
Estabelece os critérios para o enquadramento de empreendimentos hidrelétricos na condição de pequenas centrais hidrelétricas.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -ANEEL, em exercício, no
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 88-ANEEL, de 18 de novembro de 1998, de acordo com Deliberação da Diretoria, e tendo em vista o disposto nos
incisos I, III e IV do art. 4° do Anexo I do Decreto nº 2.335, de 06 de outubro de 1997, o que
consta no Processo n° 48500.004076/98-22 e considerando:
– a necessidade de estabelecer condições, visando a estimular o desenvolvimento de estudos, projetos e construção de centrais hidrelétricas de potência igual ou inferior 30.000
kW, de conformidade com o previsto no art. 4º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998;
– a necessidade de revisar os antigos critérios, estabelecidos para Pequenas Centrais Hidrelétricas, pautados exclusivamente na potência instalada, sem levar em consideração
o impacto global da central ao meio ambiente e aspectos relacionados à segurança;
– as contribuições recebidas dos diversos agentes e setores da sociedade através da Consulta Pública n° 009, realizada no período de 11 a 26 de novembro de 1998, resolve:
Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
Art. 5º

Art. 6º

Aprovar, na forma que se segue, os critérios para o enquadramento de empreendimentos hidrelétricos na condição de pequenas centrais hidrelétricas, a serem observados pelos agentes do setor
elétrico brasileiro e sociedade em geral, interessados em realizar atividades relacionadas à geração
de energia elétrica.
Os empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW,
com área total de reservatório igual ou inferior a 3,0 km2, serão considerados como aproveitamentos
com características de pequenas centrais hidrelétricas.
Parágrafo único. A área do reservatório é delimitada pela cota d’água associada à vazão de cheia com
tempo de recorrência de 100 anos.
O empreendimento que não atender a condição de área máxima inundada poderá, consideradas
as especificidades regionais, ser também enquadrado na condição de pequena central hidrelétrica,
desde que deliberado pela Diretoria da ANEEL, com base em parecer técnico, que contemple, entre
outros, aspectos econômicos e sócio-ambientais.
Ficam revogadas as Portarias DNAEE nº 125, de 17 de agosto de 1984 e nº 136, de 6 de outubro de
1987.
São mantidos os direitos e obrigações dos titulares de concessões ou autorizações de aproveitamentos hidrelétricos outorgadas até a data de publicação desta Resolução, observado o disposto no § 4º
do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 9.648,
de 27 de maio de 1998.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS
Publicado no D.O de 07.12.1998, seção 1, p. 45, v. 136, n. 234-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 07.12.2002.
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Estabelece os procedimentos gerais para registro e aprovação de estudos de viabilidade e
projeto básico de empreendimentos de geração hidrelétrica, assim como da autorização
para exploração de centrais hidrelétricas até 30 MW e dá outras providências.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em exercício, no uso de
suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n° 88-ANEEL, de 18 de novembro de
1998, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto nos arts. 3º, 26 e 28
da Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada aos dois primeiros, pelo
art. 4º da Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, o que consta no Processo n° 48500.004078/9858 e considerando:
– a necessidade de estabelecer procedimentos para o registro de estudos e projetos de
que trata o art. 28 da Lei n.º 9.427 de 26 de dezembro de 1996;
– a competência da ANEEL para estabelecer restrições, limites e condições para a obtenção e transferência de concessões, permissões e autorizações, de forma a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e impedir a concentração econômica nas atividades
de energia elétrica;
– que a implantação de aproveitamentos hidrelétricos de potência superior a 1.000 kW e
igual ou inferior a 30.000 kW, caracterizados como Pequenas Centrais Hidrelétricas, depende de autorização da ANEEL;
– as contribuições recebidas dos diversos agentes e setores da sociedade através da Consulta Pública n° 010, realizada no período de 11 a 26 de novembro de 1998, resolve:
Art. 1º

Estabelecer, na forma desta Resolução:
Ios procedimentos gerais para registro, seleção e aprovação de estudos de viabilidade e projeto
básico de empreendimentos de geração hidrelétrica;
II autorização de exploração de potenciais hidráulicos até 30.000 kW;
III - emissão de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de geração de energia
elétrica;
IV - disciplinar a comunicação quanto à realização dos aproveitamentos hidrelétricos até 1.000
kW.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º

Art. 3º

A autorização para exploração de aproveitamentos hidrelétricos de potência superior a 1.000 kW e
igual ou inferior a 30.000 kW, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, com a redação dada pelo art. 4º da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, será outorgada após a
aprovação do projeto básico pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Parágrafo único. Os aproveitamentos referidos neste artigo que não atenderem o disposto na Resolução nº 394, de 04 de dezembro de 1998, que define as características de Pequena Central Hidrelétrica
- PCH, serão objeto de outorga de concessão mediante processo licitatório.
Os interessados em obter concessão para exploração de aproveitamentos hidrelétricos com potência
superior a 30.000 kW ou daqueles a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, previstos ou
não no Planejamento Indicativo do Setor Elétrico, deverão apresentar os estudos de viabilidade ou o
projeto básico à ANEEL, solicitando a sua inclusão no programa de licitação de concessões.
§ 1º Após análise da solicitação, a ANEEL expedirá comunicado ao interessado, informando sobre o
resultado do pleito, podendo solicitar informações adicionais que julgar necessárias.
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Resolução nº 395, de 04 de dezembro de 1998

§ 2º Caso o pleito seja considerado válido, após a aprovação do estudo de viabilidade ou do projeto
básico, a ANEEL iniciará o procedimento de licitação para outorga de concessão.
CAPÍTULO II
DOS REGISTROS DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E DO PROJETO BÁSICO

Anexo I - Resolução ANEEL nº 395

Art. 4º

Para efeito do que dispõe o art. 28 da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o registro de realização
de estudos e projetos será iniciado com a autuação do requerimento, específico para cada potencial
hidráulico, sendo seu comprovante o número do processo da ANEEL.
Art. 5º Os registros podem assumir duas condições, em relação à sua validade:
Iregistro ativo: são aqueles considerados válidos pela ANEEL, com acompanhamento contínuo
do andamento dos estudos;
II registro inativo: são aqueles considerados insubsistentes pela ANEEL.
Art. 6º A ANEEL divulgará, periodicamente, a relação dos registros ativos, assim como dos estudos de viabilidade e projetos básicos apresentados ou aprovados.
Art. 7º Para que o registro de estudo de viabilidade ou projeto básico seja considerado ativo, o interessado
deverá apresentar para cada potencial hidráulico as seguintes informações :
Iqualificação do interessado;
II denominação do curso d’água e o número da bacia e da sub-bacia hidrográfica;
III - denominação do aproveitamento, indicando município(s) e estado(s);
IV - coordenadas geográficas do aproveitamento;
V - potência estimada a ser instalada;
VI - regime de exploração da energia a ser produzida;
VII - cópia de carta geográfica publicada por entidade oficial, com indicação do local do aproveitamento pretendido;
VIII - cronograma e condições técnicas de realização indicando a data de término dos estudos de
viabilidade ou projeto básico;
IX - informação dos estudos de inventário hidrelétrico realizados, adotados como referência para
as características do aproveitamento;
X - relatório de reconhecimento do sítio onde se localiza o potencial;
XI - previsão do dispêndio com os estudos de viabilidade ou projeto básico, o qual será auditado
pela ANEEL, no caso de ressarcimento, com base nos seus custos finais.
Art. 8º Após o registro, a ANEEL informará ao interessado os prazos para apresentação dos relatórios de
andamento dos estudos de viabilidade ou do projeto básico, compatíveis com a sua complexidade e
com as articulações e licenças legais necessárias, de modo que o registro permaneça na condição de
ativo.
§ 1º A não apresentação das informações e relatórios nos prazos determinados implicará declaração de abandono e transferência do registro para a condição de inativo.
§ 2º Exceto na hipótese fundamentada da necessidade de maiores investigações de campo ou estudos especiais, não serão concedidas prorrogações dos prazos a que se refere o caput deste
artigo.
§ 3º Após trinta dias da passagem do registro para a condição de inativo, e não havendo nenhuma
manifestação do interessado, inclusive sobre a intenção de retirar a documentação eventualmente encaminhada à ANEEL, o processo será arquivado.
Art. 9º O titular de registro ativo pode comunicar à ANEEL, em qualquer fase dos estudos e projetos, sua desistência em continuar desenvolvendo-os, podendo retirar as informações porventura apresentadas.
Art. 10. A autorização para a realização de levantamentos de campo será emitida mediante solicitação do
interessado e apresentação à ANEEL do recibo de depósito da caução.
§ 1º O valor da caução a ser depositado em conta específica da ANEEL, corresponderá a 2 % (dois
por cento) do dispêndio de que trata o inciso XI do art. 7º desta Resolução.
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CAPÍTULO III
DA ESCOLHA DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE OU
PROJETOS BÁSICOS DE EMPREENDIMENTOS A SEREM LICITADOS
Art. 13. Examinado e aceito o primeiro requerimento para inclusão no programa de licitação de concessões,
com a apresentação do estudo de viabilidade ou projeto básico, a ANEEL informará aos demais interessados que possuam registro ativo para o mesmo aproveitamento, assinalando-lhes prazo de cento
e vinte dias para apresentação dos estudos e projetos.
§ 1° O prazo referido neste artigo não implica ampliação do cronograma apresentado pelos demais
interessados no empreendimento, que tenham vencimento anterior aos cento e vinte dias.
§ 2° O exame do requerimento para inclusão no programa de licitação de concessões será realizado
segundo metodologia descrita no art. 12 desta Resolução e a ANEEL somente iniciará o processo de convocação dos demais interessados caso considere concluídos os estudos e projetos
apresentados pelo requerente e adequados ao caso específico.
§ 3° Verificado pela ANEEL que os estudos e projetos do requerente estão inconclusos ou necessitam de detalhamento para seu exame, o pedido será indeferido sem a convocação dos demais
interessados, sendo comunicado ao requerente o prazo em que ele poderá reapresentá-lo, que
não será inferior a noventa dias.
§ 4° O não encaminhamento do estudo de viabilidade ou projeto básico à ANEEL, no prazo assinalado neste artigo, será considerado como desistência dos interessados na conclusão dos
estudos e projetos.
Art. 14. Ocorrendo o envio de outros estudos de viabilidade ou projetos básicos para o mesmo aproveitamento hidrelétrico, em condições de ser aprovados, todos serão colocados à disposição dos interessados para o processo de licitação.
Parágrafo único. Somente o estudo de viabilidade ou projeto básico escolhido pelo vencedor da licitação fará juz ao ressarcimento, de acordo com o respectivo edital.

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

465

Anexo I - Resolução ANEEL nº 395

§ 2º A caução será devolvida ao autorizado sessenta dias após expirado o prazo da autorização,
mediante declaração da inexistência de ações judiciais indenizatórias, decorrentes da autorização.
Art. 11. Será anulado o registro de estudos de viabilidade ou de projeto básico quando houver fundados
indícios que o seu titular, direta ou indiretamente, visa apenas alcançar resultado que iniba ou desestimule a iniciativa de outros interessados no mesmo potencial hidráulico, ou objetive a formação de
reserva de potenciais para seu uso futuro.
Art. 12. Os estudos de viabilidade e projetos básicos serão objeto de avaliação quanto aos seguintes aspectos:
Idesenvolvimento dos estudos ou projetos fundamentados em estudos básicos consistentes e
adequados à etapa e ao porte do empreendimento;
II atendimento à boa técnica em nível de projetos e soluções para o empreendimento, especialmente quanto às condições de atualidade, eficiência e segurança, e apresentação de custos
com precisão adequada às diversas etapas de desenvolvimento dos estudos, de modo a garantir uma correta definição do dimensionamento ótimo, de acordo com as normas técnicas e
procedimentos instituídos pela ANEEL;
III - articulação com os órgãos ambientais e de gestão de recursos hídricos, nos níveis Federal e
Estadual, bem como junto a outras instituições com interesse direto no empreendimento,
quando for o caso, visando a definição do aproveitamento ótimo e preservando o uso múltiplo
das águas;
IV - obtenção do licenciamento ambiental pertinente.
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CAPÍTULO IV
DAS AUTORIZAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE CENTRAIS
HIDRELÉTRICAS ATÉ 30 MW, COM CARACTERÍSTICAS DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA
Art. 15. O exame do requerimento para a autorização de que trata o inciso I do art. 26 da Lei n.º 9.427/96, com
a redação dada pelo art. 4º da Lei n.º 9.648/98, dependerá de ter o interessado promovido, na forma
desta Resolução, o prévio registro dos estudos e projetos, e de ser o pedido instruído com o projeto
básico do aproveitamento.
Parágrafo único. Sendo o requerente pessoa jurídica controlada direta ou indiretamente pelo poder
público, deverá o requerimento vir acompanhado de declaração que a implantação do aproveitamento hidrelétrico tem os recursos assegurados para a sua realização no Plano Plurianual de Investimentos da organização.
Art. 16. Para outorga de autorização serão desconsiderados os estudos e projetos que não atendam as características de Pequena Central Hidrelétrica, conforme exigido pelo inciso I do art. 26 da Lei n.º 9.427, de
26 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 4º da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998.
Art. 17. Examinado e aceito o primeiro requerimento de autorização, a ANEEL informará aos outros interessados que possuam registro ativo para o mesmo aproveitamento, assinalando-lhes prazo de noventa
dias para apresentação do projeto básico.
§ 1° O prazo referido neste artigo não implica ampliação do cronograma apresentado pelos demais
interessados no empreendimento, que tenham vencimento anterior aos noventa dias.
§ 2° O exame do requerimento para autorização será realizado segundo metodologia descrita no
art. 12 desta Resolução e a ANEEL somente iniciará o processo de convocação dos demais interessados, caso considere concluídos os estudos e projetos apresentados pelo requerente e
adequados ao caso específico.
§ 3° Verificado pela ANEEL que os estudos e projetos do requerente estão inconclusos ou necessitam de detalhamento para seu exame, o pedido será indeferido sem a convocação dos demais
interessados, sendo comunicado ao requerente o prazo em que ele poderá reapresentá-lo, que
não será inferior a noventa dias.
§ 4° A não apresentação do projeto básico no prazo referido no caput deste artigo, será considerado como desistência do interessado em concorrer à autorização do aproveitamento.
Art. 18. Decorrido o prazo previsto no art. 17 desta Resolução, e existindo, além do primeiro requerente, outros interessados no aproveitamento, com projetos em condições de ser aprovados, a ANEEL, visando
aumentar o número de agentes produtores de energia elétrica e assegurar maior competitividade
para a outorga de autorização, utilizará os seguintes critérios de seleção, pela ordem:
Iaquele que possuir participação percentual na produção de energia elétrica do sistema interligado inferior a 1% (um por cento);
II aquele que não seja agente distribuidor de energia elétrica na área de concessão ou subconcessão na qual esteja localizado o aproveitamento hidrelétrico objeto da autorização;
III - aquele que for proprietário ou detiver direito de livre dispor da maior área a ser atingida pelo
aproveitamento em questão, com base em documentação de cartório de registro de imóveis;
IV - aquele que possuir participação na comercialização de energia elétrica no território nacional
inferior ao volume de 300 GWh/ano.
Art.19. Findo o processo de seleção definido no artigo anterior, e após a publicação do seu resultado, a
ANEEL exigirá dos interessados a apresentação, em trinta dias, dos documentos que comprovem sua
regularidade jurídica e fiscal, bem como a sua qualificação técnica e capacidade de investimento para
execução do empreendimento.
§ 1º Os interessados deverão apresentar, a título de qualificação jurídica, os seguintes documentos:
Iato constitutivo da empresa, devidamente registrado no órgão competente;
II contrato de constituição de consórcio, quando for o caso, com a indicação da participação de cada empresa, sua condição na futura exploração do aproveitamento e a designação da líder do consórcio.
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CAPÍTULO V
DA OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Art. 21. Para obtenção de declaração de utilidade pública junto à ANEEL, conforme dispõe o art. 10 da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, com a redação dada pelo art. 3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,
para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa das áreas necessárias à implantação de instalações de geração de concessionários, permissionários ou autorizados de energia
elétrica, deverão ser encaminhados pelo interessado os seguintes documentos:
Ideclaração especificando a destinação das áreas a serem desapropriadas, com as suas extensões;
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§ 2º Os interessados deverão apresentar, a título de regularidade fiscal, os seguintes documentos:
Iinscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede
do interessado;
III - certificados de regularidade perante a Seguridade Social e o FGTS;
IV - certidões de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado.
§ 3º Deverão ser apresentados, a título de comprovação de qualificação técnica, os seguintes documentos:
Icomprovante de registro e regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, do interessado ou de empresas com as quais o mesmo
tenha firmado compromisso ou pré-contrato para execução das obras;
II comprovação de aptidão do responsável técnico, mediante atestado fornecido pelo
CREA, do interessado ou de empresas com as quais tenha firmado compromisso ou précontrato para execução das obras;
III - atestados fornecidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, devidamente
certificados pelo CREA, que comprovem a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com a obra e instalações
de implantação do objeto da autorização e a boa qualidade de obras e serviços de
engenharia similares, realizados pelo interessado ou por empresas com as quais tenha
firmado compromisso para a execução das obras.
§ 4º Os interessados deverão apresentar um demonstrativo de capacidade financeira para realização do empreendimento, incluindo:
Icertidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede do interessado ou, na hipótese de pessoa física, certidão negativa de protesto expedida pelo distribuidor do local de seu domicílio;
II balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis,
apresentados na forma da lei;
III - patrimônio líquido ou, na hipótese de pessoa física, patrimônio pessoal, constante da
última declaração do imposto de renda;
IV - quadro de usos e fontes dos recursos de investimento;
§ 5º A ANEEL examinará o histórico do interessado, quanto ao comportamento e penalidades acaso
imputadas, no desenvolvimento de outros processos de autorização e concessão dos serviços
de energia elétrica.
Art. 20. Somente após a comprovação exigida no art. 19 desta Resolução será outorgada a autorização.
§ 1º Caso o interessado não apresente as condições exigidas, será proclamado como novo vencedor o 2º colocado e, assim sucessivamente, até que um dos interessados apresente as condições exigidas.
§ 2º Caso nenhum dos interessados apresente as condições exigidas, será iniciado um novo processo de outorga de autorização.

II III IV VVI -

resumo contendo as extensões de áreas a serem declaradas de utilidade pública, por município;
demonstração da compatibilidade da solicitação com as licenças ambientais em vigor e demais entendimentos com os órgãos responsáveis;
planta topográfica, em escala adequada, para avaliação da solicitação, devidamente referida às
coordenadas geográficas ou UTM;
memorial descritivo contendo a descrição simplificada, porém inequívoca, dos limites da área
a ser declarada de utilidade pública;
breve relatório definindo a situação negocial da área no momento da solicitação, com especificação das parcelas porventura já adquiridas, daquelas em negociação ou já negociadas, dos
problemas detectados, das pendências jurídicas ou de qualquer ordem.
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CAPÍTULO VI
DA COMUNICAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS
HIDRELÉTRICOS COM POTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR A 1.000 KW
Art. 22. Os aproveitamentos hidrelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 kW deverão ser comunicados à ANEEL, conforme o art. 8º da Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995, de acordo com formulário a ser
disponibilizado pela ANEEL.
§ 1º O aproveitamento de potencial hidráulico de que trata este artigo, que vier a ser afetado por
aproveitamento ótimo de curso d’água, não acarretará ônus de qualquer natureza ao Poder
Concedente.
§ 2º A comunicação referida no caput deste artigo não exime o interessado das responsabilidades
quanto aos aspectos ambientais e de recursos hídricos.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 23. Esta Resolução se aplica aos registros de estudos de viabilidade e projetos básico e aos requerimentos de autorização para implantação de aproveitamentos hidrelétricos que se encontrem em tramitação na ANEEL.
Art. 24. Os registros de estudos de viabilidade e projeto básico, de que trata o Capítulo II, e os requerimentos
de autorização para exploração de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 kW e igual ou
inferior a 30.000 kW, referidos no Capítulo IV, em tramitação na ANEEL, deverão ter sua documentação
complementada no prazo de sessenta dias, contados da publicação desta Resolução, sendo considerados insubsistentes no caso de não atendimento deste prazo.
Art. 25. O disposto nos arts. 11 e 18 desta Resolução aplica-se ao interessado , ao seu controlador, às suas
controladas e coligadas ou vinculadas.
Art. 26. Para os fins desta Resolução, as definições de acionista controlador, de sociedades coligadas ou vinculadas, controladoras e controladas, são as expressas na Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
na Resolução ANEEL no 94, de 30 de março de 1998.
Art. 27. A ANEEL regulamentará, em resolução específica, a forma e as condições de ressarcimento do custo
dos estudos e projetos aprovados.
Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS
Publicado no D.O de 07.12.1998, seção 1, p. 45, v. 136, n. 234 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 07.12.1998.
(*)
Revogado o art. 21, pela RES ANEEL 259 de 09.06.2003, D.O de 10.06.2003, seção 1, p. 74, v. 140,
n. 110.
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Estabelece as condições para implantação, manutenção e operação de estações fluviométricas e pluviométricas associadas a empreendimentos hidrelétricos.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, em exercício,
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n° 88-ANEEL, de 18 de
novembro de 1998, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto nos
incisos V e XXXIII, do art. 4º, do anexo I, do Decreto 2.335, de 06 de outubro de 1997, o que
consta no Processo n° 48500.004635/98-12 e considerando:
– a obrigatoriedade da instalação e manutenção de estações fluviométricas, conforme
alínea “d” do art. 153 do Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934, complementado pela
alínea “d” do art. 104 do regulamento a que se refere o Decreto 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957;
– a necessidade de dados consubstanciados sobre os regimes de operação dos reservatórios, que subsidiem a tomada de decisão quanto às atividades de fiscalização, regulação
e mediação;
– as contribuições recebidas dos diversos agentes e setores da sociedade através da Audiência Pública n° 006, realizada no período de 20 a 27 de novembro de 1998, resolve:
Art. 1º

Estabelecer que, em todos os aproveitamentos hidrelétricos, os Concessionários e os Autorizados
ficam obrigadas a instalar, manter e operar estações fluviométricas e pluviométricas na região do
empreendimento, nas condições previstas nesta Resolução.
§ 1º Entende-se por estação fluviométrica o monitoramento limnimétrico contínuo em determinado local do curso d’água, apoiado por medições regulares de vazão, que permitam a manutenção atualizada de curva de descarga para o local.
§ 2º Entende-se por estação pluviométrica o monitoramento contínuo da precipitação num determinado local.
§ 3º O número de estações a serem instaladas será quantificado conforme a área de drenagem
incremental de cada aproveitamento, sendo esta entendida como a diferença entre a área de
drenagem do aproveitamento em questão e o somatório das áreas de drenagem dos aproveitamentos imediatamente à montante.
IDeverão ser instaladas estações fluviométricas e pluviométricas de acordo com as seguintes faixas:
Área de
Drenagem
incremental
Número de estações
fluviométricas
Número de estações
pluviométricas

II -

De 0 a
500 km²

De 501 a
5.000 km²

De 5.001 a
50.000 km²

De 50.001 a
500.000 km²

Acima de
500.000
km²

1

3

4

6

7

-

3

4

6

7

a) as estações referentes a aproveitamentos com área de drenagem incremental superior a 500 km² deverão ser telemetrizadas, com registro local de hora em hora, ou em
intervalo menor, e disponibilização das informações de, no mínimo, 3 vezes ao dia.
b) uma das estações fluviométricas deste inciso deverá ser instalada a jusante do aproveitamento, em local que permita a medição da vazão de jusante, compreendendo as
vazões vertidas e turbinadas.
Nos aproveitamentos com área inundada superior a 3,0 km², referida ao nível d’água
atingido pela cheia com tempo de recorrência de 100 anos, deverá, também, ser instala-
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Resolução nº 396, de 04 de dezembro de 1998

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

da uma estação fluviométrica telemetrizada junto ao barramento, com registro local, de
hora em hora, e disponibilização das informações de, no mínimo, 3 vezes ao dia.
Os concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica deverão manter atualizadas as
curvas de descarga das estações fluvimétricas associadas aos aproveitamentos hidrelétricos, informando à ANEEL essas atualizações, bem como as curvas Cota-Volume dos reservatórios dos aproveitamentos.
Fixar o prazo de 180 dias para que as concessionárias e autorizadas de geração abrangidas nesta Resolução ajustem com a ANEEL o programa de implantação ou adequação das estações mencionadas
e respectivos procedimentos operacionais.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS
Publicado no D.O de 07.12.1998, seção 1, p. 47, v. 136, n. 234 - E.
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Este texto não substitui o publicado no D.O de 07.12.1998.
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Art. 1º

Estabelece as condições gerais de contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
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
nos arts. 15, 16 e 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nos arts. 3º e 26 da Lei nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, nos arts. 3º, 4º e 9º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, nos arts.
3º e 5º do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, nos arts. 2º, 6º e 7º do Decreto n° 2.655,
de 2 de julho de 1998, e considerando que:
– compete à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nos termos do inciso I do art. 29
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e do art. 2º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos serviços de
energia elétrica concedidos, fiscalizando permanentemente a sua prestação;
– a legislação em vigor assegura aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso
aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário do serviço público de energia elétrica, mediante ressarcimento do custo do transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder concedente;
– de conformidade com o art. 9º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, a compra e venda
de energia elétrica entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, cabendo à ANEEL regular as
tarifas e estabelecer as condições gerais desta contratação;
– a regulamentação da contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão e de distribuição constitui instrumento básico à efetiva introdução
da competição nos segmentos de geração e comercialização de energia elétrica, possibilitando o exercício da opção dos consumidores livres e induzindo o incremento da oferta
ao mercado pelo produtores independentes e autoprodutores de energia elétrica;
– de conformidade com o art. 7º do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, as condições
gerais de contratação do acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição e as tarifas
correspondentes deverão:
I - assegurar tratamento não discriminatório aos usuários;
II - assegurar a cobertura de custos compatíveis com custos-padrão;
III - estimular novos investimentos na expansão dos sistemas elétricos;
IV - induzir a utilização racional dos sistemas elétricos;
V - minimizar os custos de ampliação ou utilização dos sistemas elétricos;
– o livre acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição possibilitará a comercialização direta entre produtores e consumidores, independente de suas localizações no
sistema elétrico interligado, contribuindo para a redução de custos e modicidade das
tarifas ao consumidor final, resolve:
Estabelecer, na forma que se segue, as condições gerais para contratação do acesso, compreendendo
o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.
DA ABRANGÊNCIA, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Art. 2º

As disposições desta aplicam-se à contratação do acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição pelos concessionários, permissionários e autorizados de serviços de energia elétrica, bem como
pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e aqueles
definidos no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998.
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Resolução nº 281, de 01 de outubro de 1999(*)
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Art. 3º

Art. 5º

Art. 5º

Art. 6º

472

Parágrafo único. O acesso aos sistemas de transmissão, associados aos montantes de demanda de
potência a serem contratados durante o período de transição, referido no art. 10 da Lei 9.648, de 27
de maio de 1998, será regido pela Resolução nº 247, de 13 de agosto de 1999.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, além das atribuições que lhe foram atribuídas pela Lei
nº 9.648, de 27 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, e pela
Resolução nº 351, de 11 de novembro de 1998, deverá:
Ielaborar as instruções e procedimentos para as solicitações e o processamento dos acessos aos
sistemas de transmissão;
II propiciar o relacionamento comercial com os usuários, no que tange ao uso das instalações de
transmissão componentes da Rede Básica, prestando as informações necessárias;
III - efetuar as avaliações de viabilidade técnica dos requerimentos de acesso aos sistemas de
transmissão, fornecendo aos interessados todas as informações a eles pertinentes;
IV - elaborar, em consonância com o planejamento da expansão da geração e dos sistemas de
transmissão, estudos de avaliação técnica e econômica dos reforços da Rede Básica, decorrentes das solicitações de acesso, e propor a ANEEL as expansões necessárias, e indicando os
orçamentos e os prazos para implantação;
V - estabelecer, em conjunto com as partes interessadas, as responsabilidades concernentes aos
acessos aos sistemas de transmissão;
VI - celebrar, em nome das empresas de transmissão, os contratos de uso dos sistemas de transmissão e firmar, como interveniente, os contratos de conexão, encaminhando os de uso para
homologação da ANEEL;
VII - efetuar, com base em informações mensais encaminhadas pelas concessionárias de transmissão, concessionárias e permissionárias de distribuição, o controle dos montantes de uso dos
sistemas de transmissão e os faturamentos de sua competência.
As concessionárias do serviço público de transmissão deverão:
Ipropiciar o relacionamento comercial com o usuário, relativo ao uso dos sistemas de transmissão e à conexão nas suas instalações, recebendo e encaminhando as solicitações ao ONS, e
prestando as informações necessárias ao interessado;
II negociar e celebrar, com interveniência do ONS, os Contratos de Conexão com os usuários que
venham conectar-se em suas instalações, encaminhando-os à ANEEL para homologação;
III - implementar as providências de sua competência, necessárias à efetivação do acesso requerido;
IV - efetuar o faturamento relativo ao acesso às suas instalações de transmissão;
V - informar mensalmente ao ONS os montantes medidos referentes aos usuários conectados
diretamente em suas instalações de transmissão.
As concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição deverão:
Ipropiciar o relacionamento comercial com o usuário, relativo ao uso dos sistemas de distribuição e à conexão nas suas instalações, e prestar as informações necessárias ao interessado;
II implementar as providências de sua competência, necessárias à efetivação do acesso requerido;
III - negociar e celebrar os Contratos de Conexão e Uso dos Sistemas de Distribuição, com os usuários que venham conectar-se às suas instalações de distribuição;
IV - efetuar a medição nos pontos de conexão do usuário e faturar os encargos decorrentes da
conexão e do uso dos sistemas de transmissão e distribuição, discriminando as parcelas referentes aos sistemas de transmissão e de distribuição;
V - contratar o acesso à Rede Básica de forma a assegurar o atendimento da demanda do seu
próprio mercado, dos consumidores livres e das unidades geradoras conectadas em suas instalações.
Os usuários dos sistemas de transmissão ou de distribuição deverão:
Isolicitar o acesso aos sistemas de transmissão ou de distribuição, de acordo com o estabelecido
no art. 7º desta Resolução.
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celebrar, conforme o caso, os contratos de conexão e de uso dos sistemas de transmissão ou de
distribuição;
efetuar os estudos, projetos e a execução das instalações de uso exclusivo e a conexão com o
sistema elétrico da concessionária ou permissionária onde será feito o acesso;
observar o disposto nos Procedimentos de Rede e nos Procedimentos de Distribuição.

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Os requisitantes do acesso aos sistemas de transmissão e distribuição deverão encaminhar suas solicitações acompanhadas dos dados e informações necessárias à avaliação técnica do acesso solicitado:
Iao ONS ou à concessionária de transmissão proprietária das instalações, no ponto de acesso
pretendido;
II à concessionária ou permissionária de distribuição, quando a conexão pretendida se fizer nas
suas instalações de distribuição.
As concessionárias, permissionárias e o ONS deverão, no prazo de até trinta dias, contados da data
do recebimento da solicitação de acesso, informar ao solicitante as condições contratuais, os prazos
para conexão e os respectivos encargos, disponibilizando ao requisitante as informações técnicas e
os parâmetros adotados nas avaliações.
Parágrafo único. Havendo necessidade de reforços nos sistemas de transmissão ou de distribuição
para atendimento ao acesso solicitado, o prazo de que trata este artigo será de até cento e vinte
dias.
As providências para implantação das obras e o próprio acesso aos sistemas de transmissão ou de
distribuição só poderão ser efetivadas após a assinatura dos respectivos contratos, em conformidade
com o estabelecido nos arts. 10 a 12 desta Resolução.
DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS

Art. 10. O acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição será regido pelos Procedimentos de Rede,
Procedimentos de Distribuição, pelos contratos celebrados entre as partes e pelas normas e padrões
específicos de cada concessionária ou permissionária.
§ 1º Para o acesso a instalações de transmissão componentes da Rede Básica, os usuários deverão
firmar o Contrato de Uso dos Sistemas de Transmissão com o ONS, estabelecendo as condições
técnicas e as obrigações relativas ao uso das instalações de transmissão, e o Contrato de Conexão com a concessionária de transmissão no ponto de acesso, estabelecendo as responsabilidades pela implantação, operação e manutenção das instalações de conexão e os respectivos
encargos.
§ 2º Para o acesso aos sistemas de distribuição, os usuários deverão firmar os contratos de Uso dos
sistemas de Distribuição e de Conexão com a concessionária ou permissionária local.
§ 3º As unidades geradoras despachadas centralizadamente pelo ONS, mesmo que estejam diretamente conectadas ao sistema de distribuição, ou por meio de instalações de uso exclusivo,
deverão firmar o Contrato de Uso dos Sistemas de Transmissão com o ONS.
§ 5º A concessionária ou permissionária de distribuição conectada a outra concessionária ou permissionária de distribuição celebrará, com esta, o Contrato de Uso dos Sistemas de Distribuição
e o Contrato de Conexão.
Art. 11. Os Contratos de Uso dos Sistemas de Transmissão e os de Distribuição deverão estabelecer as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as condições técnicas e comerciais a serem observadas, dispondo, no mínimo, sobre:
Ia obrigatoriedade da observância aos Procedimentos de Rede e aos Procedimentos de Distribuição;
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II -

a obrigatoriedade da observância à legislação específica e às normas e padrões técnicos de
caráter geral da concessionária ou permissionária proprietária das instalações;
III - os montantes de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição contratados nos horários
de ponta e fora de ponta, bem como as condições e antecedência mínima para a solicitação de
alteração dos valores de uso contratados;
IV - a definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados;
V - os índices de qualidade relativos aos serviços de transmissão e distribuição a serem prestados;
VI - as penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos aos serviços de transmissão e distribuição a serem prestados.
Art. 12. Os Contratos de Conexão às Instalações de Transmissão ou de Distribuição deverão estabelecer as
condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as condições comerciais a serem observadas,
dispondo, no mínimo, sobre:
Ia obrigatoriedade da observância aos Procedimentos de Rede e aos Procedimentos de Distribuição;
II a obrigatoriedade da observância à legislação específica e às normas e padrões técnicos de
caráter geral da concessionária ou permissionária proprietária das instalações;
III - a descrição detalhada dos pontos de conexão e das instalações de conexão, incluindo o conjunto de equipamentos necessários para a interligação elétrica das instalações do usuário ao
sistema de transmissão ou de distribuição, com seus respectivos valores de encargos;
IV - a capacidade de demanda da conexão;
V - a definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados;
VI - os índices de qualidade relativos às instalações de conexão;
VII - as penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos às instalações de conexão.
Parágrafo único. As condições técnicas da conexão, aplicadas pelas concessionárias ou permissionárias, não deverão conter exigências discriminatórias em relação àquelas aplicadas aos demais usuários.
DOS ENCARGOS DE USO
Art. 13. Os encargos de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição deverão ser suficientes para
a prestação destes serviços e serão devidos aos respectivos concessionários, permissionários e ao
ONS.
§ 1º Os encargos associados ao uso dos serviços de transmissão serão estabelecidos observando:
Ias receitas anuais permitidas para as empresas concessionárias de transmissão, determinadas pela ANEEL;
II a parcela do orçamento anual do ONS a ser coberta por estes encargos, conforme estabelecido no seu Estatuto e aprovada pela ANEEL;
III - a compensação de déficit ou superávit do exercício anterior, contabilizado anualmente
pelo ONS e aprovada pela ANEEL.
§ 2º Os encargos associados ao uso dos serviços de distribuição deverão ser propostos pelas concessionárias e permissionárias, com base nas suas atividades de distribuição, e aprovados pela
ANEEL.
§ 3º As perdas elétricas nos sistemas de transmissão serão tratadas no processo de contabilização e
liquidação do Mercado Atacadista de Energia - MAE, de acordo com as regras específicas.
Art. 14. Os encargos de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição serão devidos por todos os usuários, calculados com base nos montantes de uso contratados ou verificados, por ponto de conexão,
de conformidade com as fórmulas:
(*) Incluído o parág. 6º no art. 14, pela RES ANEEL 655 de 26.11.2002, D.O de 27.11.2002, seção 1, p. 103,
v. 139, n. 229.
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I-

Unidades geradoras:
Eg = Tg x Ug

II -

onde:
Eg - encargo mensal pelo uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, em R$;
Tg - tarifa de uso do sistema de transmissão ou de distribuição atribuída ao usuário, em R$/
kW;
Ug - montante do uso contratado pelo usuário, em kW;
Unidades consumidoras:

onde:
Ec - encargo mensal pelo uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, em R$;
Tp - tarifa de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição no horário de ponta, em R$/
kW;
Tfp - tarifa de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição fora do horário de ponta, em
R$/kW;
Up - montante do uso no horário de ponta, em kW;
Ufp - montante do uso fora do horário de ponta, em kW.
§ 1º O horário de ponta a ser considerado em cada caso será o mesmo estabelecido para a área de
concessão pela empresa distribuidora local.
§ 2º Os montantes de uso associados a unidades consumidoras e concessionárias ou permissionárias de distribuição, deverão ser determinados pelos maiores valores entre os contratados e os
verificados por medição, por ponto de conexão, em cada período tarifário.
§ 3º Os montantes de uso contratados pelas concessionárias e permissionárias de distribuição deverão ser informados por ponto de conexão e deverão ser os montantes máximos de potência
demandados no ponto de conexão, incluindo as cargas dos consumidores livres, autoprodutores e outras concessionárias ou permissionárias de distribuição conectadas em seus sistemas
de distribuição.
§ 5º Os montantes de uso associados a unidades geradoras deverão ser determinados pelas máximas potências injetáveis nos sistemas, calculadas pelas potências nominais instaladas, subtraídas dos consumos próprios e dos fornecimentos feitos diretamente de suas subestações ou
através de instalações de uso exclusivo de consumidores.
§ 5º Para o cálculo dos encargos mensais devidos a unidade geradora conectada a barramento com
tarifa negativa, o montante de uso deverá ser a potência média injetada na rede, verificada por
medição.
Art. 15. Será aplicada a parcela do uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição superior ao montante
contratado por ponto de conexão, a título de penalidade, uma tarifa de ultrapassagem de valor igual
a três vezes a tarifa de uso estabelecida para cada período, quando se verificar ultrapassagem superior a cinco por cento do montante contratado.
Parágrafo único. No caso de concessionária ou permissionária de distribuição, a parcela de ultrapassagem deverá ser computada pelo ONS, que para tanto deverá considerar as ocorrências de remanejamento de cargas, em montantes previamente acordados, bem como redespacho de geração ou
abertura de linhas, de forma a identificar o real valor ultrapassado.
Art. 16. As tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, em base mensal, serão determinadas
para todos os barramentos com tensão igual ou superior a 69 kV, de conformidade com a metodologia estabelecida no Anexo desta Resolução.
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§ 1º Os valores das tarifas de uso dos sistemas de transmissão componentes da Rede Básica serão
revistos anualmente pela ANEEL, de acordo com o disposto no § 1º do art. 13 desta Resolução
e com os montantes de uso contratados pelos usuários, para o mesmo período.
§ 2º Os valores das tarifas de uso dos sistemas de distribuição serão propostos pelas concessionárias ou permissionárias e aprovados pela ANEEL, de acordo com os encargos associados ao
serviço referido no § 2º do art. 13 desta Resolução, incorporando o uso dos sistemas de transmissão, nos casos aplicáveis a unidades consumidoras.
Art. 17. As tarifas de uso dos sistemas de distribuição, para os níveis de tensão inferiores a 69 kV, em base
mensal, serão propostas pelas concessionárias ou permissionárias de distribuição e aprovadas pela
ANEEL, por nível de tensão e tipo de consumidor, com base nos custos marginais de expansão, até
cada nível de tensão, incorporando o uso dos sistemas de transmissão, nos casos aplicáveis a unidades consumidoras.
Parágrafo único. Caberá a cada concessionária ou permissionária de distribuição desenvolver anualmente os estudos para determinação dos custos marginais de expansão, até cada nível de tensão, em
sua área de concessão, que servirão de base para a definição da estrutura tarifária a ser praticada.
DOS ENCARGOS DE CONEXÃO
Art. 18. Os encargos de conexão aos sistemas de transmissão ou de distribuição serão de responsabilidade
dos usuários.
§ 1º Os encargos de conexão serão objeto de negociação entre as partes e deverão cobrir os custos
incorridos com o projeto, a construção, os equipamentos, a medição, a operação e a manutenção do ponto de conexão.
§ 2º As instalações de conexão poderão ter seu projeto e execução contratado com empresa de
livre escolha do usuário, inclusive a própria concessionária ou permissionária, observadas as
normas técnicas e padrões da concessionária ou permissionária e os requisitos do usuário.
§ 3º Para unidade consumidora os equipamentos de medição, necessários à conexão, serão de
responsabilidade técnica e financeira da concessionária ou permissionária onde a mesma se
conecta.
DO FATURAMENTO DOS ENCARGOS
Art. 19. Os encargos de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição serão faturados:
Ipelas concessionárias de transmissão e pelo ONS contra todos os usuários caracterizados
como unidades consumidoras, inclusive as concessionárias ou permissionárias de distribuição,
conectados nas instalações da Rede Básica, na proporção das suas receitas permitidas pela
ANEEL;
II pelas concessionárias de transmissão e pelo ONS contra as unidades geradoras, na proporção
das suas receitas permitidas pela ANEEL;
III - pelas concessionárias ou permissionárias de distribuição contra todos os usuários caracterizados como unidades consumidoras, inclusive as concessionárias ou permissionárias de distribuição, conectadas nas suas instalações de distribuição, incorporando os valores correspondentes
ao uso dos sistemas de transmissão;
IV - pelas concessionárias ou permissionárias de distribuição contra as concessionárias e autorizadas de geração, conectadas nas suas instalações de distribuição, no que concerne exclusivamente aos encargos de uso dos sistemas de distribuição.
§ 1º O ONS deverá informar à ANEEL, mensalmente, a contabilização dos valores efetivamente arrecadados.
§ 2º Os valores resultantes das ultrapassagens tratadas no art. 15, serão faturados no mês subsequente à apuração, juntamente com os encargos de uso e, no próximo exercício, serão deduzidos dos encargos a arrecadar conforme dispõe o art. 13 desta Resolução.
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Art. 20. Os encargos de conexão serão faturados diretamente pelas concessionárias ou permissionárias detentoras das instalações acessadas, contra os respectivos usuários.
DA MEDIÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS
Art. 21. A medição dos montantes de uso dos serviços de distribuição e de transmissão será de responsabilidade da concessionária ou permissionária onde se conectarem os usuários, e deverá ocorrer com
intervalo de integralização de quinze minutos.
Parágrafo único. Os montantes do uso dos serviços de transmissão, verificados por medição, deverão
ser informados ao ONS conforme disposto nos Procedimentos de Rede.

Art. 22. Para cada aproveitamento de que trata o inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, a ANEEL estipulará, no
ato autorizativo, o percentual de redução não inferior a cinqüenta por cento, a ser aplicado aos valores dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, de forma a garantir competitividade à energia ofertada por estes empreendimentos.
§ 1º Para os empreendimentos de geração tratados neste artigo, com outorga de concessão ou de
autorização já publicada, a definição do percentual de redução deverá ser solicitada à ANEEL
pelo interessado.
§ 2º Para os empreendimentos que iniciarem a operação até 31 de dezembro de 2003, será estabelecido o percentual de desconto de cem por cento.
Art. 23. A unidade geradora que atenda, diretamente ou através de instalações de uso exclusivo, a unidade
consumidora, deverá celebrar Contrato de Uso dos Sistemas de Transmissão ou de Distribuição para
o atendimento eventual da carga quando de indisponibilidade da geração.
Parágrafo único. A ANEEL editará resolução específica disciplinando a forma de faturamento para os
casos que trata este artigo.
Art. 24. O acesso a instalações da Rede Básica, em tensão inferior a 230 kV, será autorizado desde que garantidas pelo ONS, a racionalidade e a otimização do uso dos sistemas de transmissão.
Parágrafo único. O acesso a instalações da Rede Básica de que trata este artigo deverá ser precedido
da celebração do Contrato de Conexão com a proprietária das instalações e do Contrato de Uso de
Transmissão com o ONS.
Art. 25. As contratações de acesso aos sistemas de transmissão ou de distribuição, ressalvados os casos de
que trata a Resolução nº 247, de 13 de agosto de 1999, celebradas em data anterior à publicação desta Resolução, deverão adequar-se às disposições ora estabelecidas, num prazo máximo de dois anos,
a contar da publicação desta Resolução.
Parágrafo único. Até a completa adequação às condições ora estabelecidas, os valores de receitas
advindos das contratações de que trata este artigo, serão considerados no exercício subsequente
para a valoração da receita permitida para as concessionárias de transmissão e concessionárias ou
permissionárias de distribuição envolvidas.
Art. 26. Novas regulamentações, de caráter geral, que vierem a ser estabelecidas pela ANEEL, aplicar-se-ão
imediatamente à contratação de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de que trata esta
Resolução.
Art. 27. Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação desta Resolução serão tratados e resolvidos
pela ANEEL.
Art. 28. Fica revogada a Portaria DNAEE n.o 459, de 10 de novembro de 1997.
Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Republicado no D.O de 27.06.2001, seção 1, p. 96, v. 139, n. 123-E.
Este texto não substitui o republicado no D.O 27.06.2001.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

(*) Incluído o parág. 6º no art. 14, pela RES ANEEL 655 de 26.11.2002, D.O de 27.11.2002, seção 1, p. 103,
v. 139, n. 229.
Art. 14
“§ 6º Os pontos de conexão a serem utilizados para a contratação dos montantes de uso de transmissão, pelas concessionárias de distribuição, são as fronteiras com a Rede Básica ou com as
demais instalações de transmissão compartilhadas entre concessionárias de distribuição, a
partir dos quais as mesmas demandem potência elétrica.”
(*) Alterado o art. 22, pela RES ANEEL 219 de 23.04.2003, D.O de 24.04.2003, seção 1, p. 106, v. 140, n.
78.
(*) Alterado o art. 22, pela RES ANEEL 219 de 23.04.2003, republicada no D.O de 29.04.2003, seção 1,
p. 37, v. 140, n. 81.
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ANEXO
METODOLOGIA PARA CÁLCULO DAS TARIFAS E ENCARGOS NODAIS
Introdução
– A metodologia para o cálculo das tarifas e encargos nodais, se baseia na estimativa de custos que os usuários impõem à rede nos períodos de exigência máxima, calculados a partir dos custos de investimento, operação e manutenção da rede mínima capaz de transportar os fluxos que se ocasionam em tais períodos.
– Os encargos são ajustados ao montante necessário para cobrir os custos de serviço do sistema de transmissão ou de distribuição, através de valor aditivo à tarifa de cada barra, de forma a preservar a relatividade dos
encargos entre os diversos agentes usuários.
Custos unitários e capacidades de transporte
– Para a determinação das tarifas e encargos nodais utilizam-se custos unitários para cada elemento do
sistema. Estes custos se determinam a partir dos custos de reposição, operação e manutenção típicos dos
sistemas de transmissão ou de distribuição.
– Para a obtenção dos custos unitários utiliza-se valores de capacidade de transporte das linhas de transmissão ou distribuição padronizados por nível de tensão. Para os transformadores são consideradas suas
potência nominais.
Encargos e tarifas nodais
– Denomina-se encargo de uso ao valor obtido do produto da tarifa pelo montante contratado ou verificado.
– Para a obtenção dos encargos dos usuários dos sistemas de transmissão ou de distribuição, determinamse, inicialmente, as tarifas nodais, mediante a solução do modelo que otimiza a rede de mínimo custo que
atende ao mercado representado.
– A solução analítica do modelo é obtida através da construção da matriz de sensibilidade que relaciona os
fluxos de potência nas diferentes linhas e transformadores com a potência injetada em cada barra do sistema.
– Esta matriz de sensibilidade é obtida a partir da matriz de impedâncias “Zbus” que se calcula como parte do
processo de solução do fluxo de carga linear. Cada sensibilidade tem a forma:

Onde:
- Lb é o fluxo incremental resultante na linha L devido ao incremento da demanda ou da geração na
barra b.
- FL é o fluxo de potência na linha L.
- Ib é a potência injetada ou retirada na barra b.
– Através destes coeficientes determinam-se os custos (ou benefícios) associados a uma unidade de incremento na demanda ou na geração em cada barra do sistema de acordo com a seguinte fórmula:
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Onde:
- b é a tarifa nodal da barra b
- Lb é a sensibilidade da linha L em relação à barra b
- CustL é o custo unitário da linha L
- CarrL é o fator de carregamento da linha L
– A formulação matemática completa é descrita no documento Metodologia para cálculo de tarifas nodais
integrante do processo que estabelece a Resolução de condições gerais de contratação do acesso aos sistemas de transmissão e distribuição.
– O documento de metodologia e o programa para cálculo de tarifas nodais, estão disponíveis, mediante
solicitação, na ANEEL.
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Resolução nº 282, de 01 de outubro de 1999
Estabelece as tarifas de uso das instalações de transmissão de energia elétrica, componentes da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado.
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
nos arts. 15, 16 e 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, arts. 3º e 26 da Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, arts. 3º e 4º, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, arts. 3º, 4º e
9º da Lei nº 9.648, de 28 de maio de 1998 e arts. 2º, 6º e 7º, do Decreto nº 2.655, de 2 de julho
de 1998, e considerando que :
– compete à Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, nos termos do inciso I do art. 29
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e do art. 2º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos serviços de
energia elétrica concedidos, fiscalizando permanentemente a sua prestação;
– a legislação em vigor assegura aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso
aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com
base em critérios fixados pelo Poder Concedente;
– a Resolução ANEEL no 281, de 01 de outubro de 1999, estabeleceu as “condições gerais
de contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica”, incorporando os aspectos metodológicos de
estabelecimento das tarifas de uso dos sistemas de transmissão;
– a Resolução ANEEL no 142, de 09 de junho de 1999, estabeleceu as receitas permitidas
vinculadas às instalações de transmissão de energia elétrica, em operação até 31 de
dezembro de 1999, a previsão orçamentária do Operador Nacional do Sistema Elétrico
- ONS e a provisão para compensação do déficit de receita autorizada de transmissão do
exercício de 1998;
– a atual indisponibilidade dos custos atribuíveis aos serviços prestados pelas instalações
de distribuição, bem como da proposição de tarifação do uso destas instalações, por
barramento, com tensão igual ou superior a 69 kV, a serem encaminhadas à ANEEL pelas
concessionárias de distribuição, resolve:
Art. 1º

480

Estabelecer, de conformidade com os quadros constantes dos anexos I e II desta Resolução, os valores
das tarifas de uso das instalações de transmissão de energia elétrica, componentes da Rede Básica do
Sistema Elétrico Interligado, atribuíveis às centrais geradoras e às unidades consumidoras, em cada
Unidade da Federação.
§ 1º Estes valores aplicam-se à contratação do acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição
pelos seus usuários, caracterizados pelos concessionários, permissionários e autorizados de
serviços de energia elétrica, bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e aqueles definidos no § 5º do inciso IV do art. 26 da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 9.648/98, excetuando-se os
casos associados às contratações de demanda de potência vinculada ao período de transição,
referido no art. 10 da Lei nº 9.648/98, regido por regulamentação específica.
§ 2º Os valores de tarifa de uso foram determinados, para cada barramento componente da Rede
Básica, em conformidade com a Resolução ANEEL nº 281/99, considerando os parâmetros e
critérios a seguir:
Irateio dos encargos de uso dos sistemas de transmissão na proporção de cinqüenta por
cento para as unidades geradoras e cinqüenta por cento para as unidades consumidoras;
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Art. 2º

Art. 3º

utilização dos percentuais de trinta por cento e sessenta por cento, correspondentes aos
valores mínimo e máximo do fator de ponderação, no cálculo das tarifas aplicáveis às
unidades geradoras;
III - utilização dos percentuais de quarenta por cento e oitenta por cento, correspondentes
aos valores mínimo e máximo do fator de ponderação, no cálculo das tarifas aplicáveis às
unidades consumidoras;
IV - tarifa nula para uso dos sistemas de transmissão nos horários fora da ponta;
V - caso base de operação do sistema elétrico interligado, considerando o despacho de todas as usinas geradoras de maneira proporcional às suas energias asseguradas, no caso
de hidrelétricas, e às suas potências instaladas nos demais casos.
§ 3º Os valores das tarifas de uso para as Unidades da Federação, foram calculados pela soma dos
encargos estabelecidos em cada barra de carga dividida pelo valor total do uso das instalações
de transmissão contratado na Unidade da Federação considerada.
§ 4º Os parâmetros de que tratam os incisos I, II e III do § 2º deste artigo poderão ser revistos, anualmente, a partir de dezembro de 2002, observando uma variação máxima de dez por cento a
cada revisão.
Fixar a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente da Itaipu Binacional, a ser aplicada aos
contratantes daquela energia, no valor de R$ 1.550,80 / MW (um mil quinhentos e cinqüenta reais e
oitenta centavos por megawatt).
Parágrafo único. Os valores decorrentes da aplicação da tarifa de transporte deverão ser pagos à Furnas Centrais Elétricas S.A., pelo uso das instalações de conexão dedicadas a Itaipu.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 04.10.1999, seção 1, p. 28, v. 137, n. 190-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 04.10.1999.
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II -

ANEXO I
TARIFAS DE USO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO COMPONENTES DA
REDE BÁSICA DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO INTERLIGADO, APLICÁVEIS A
UNIDADES GERADORAS
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CENTRAL GERADORA
UHE
UTE
UHE
UTE
UTE
PCH
PCH
UHE
UHE
UHE
PCH
UHE
UHE
UTE
UHE
UTE
UTE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UTE
PCH
PCH
PCH
PCH
UTE
UHE
UHE
UTE
UTE
PCH
PCH
UHE
UHE
UHE
PCH
UTE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
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Água Vermelha
Alegrete
Americana
Angra I
Angra II
Antas I
Areal
Bariri (A. S. Lima)
Barra Bonita
Boa Esperança (Castelo Branco)
Bugres
Cachoeira Dourada
Caconde
Camaçari
Camargos
Campo Grande
Campos
Canastra
Canoas I
Canoas II
Capivara
Capivari/Cachoeira (Parigot)
Carioba
Casca II
Casca III
Celso Ramos
Chaminé
Charqueadas
Chavantes
Corumbá I
CST
Cuiabá
Dourados
Eloy Chaves
Emborcação
Estreito (L.C.B. de Carvalho)
Euclides da Cunha
Fagundes
Figueira
Fontes Nova
Foz do Areia
Funil
Funil
Furnas

UF
MG
RS
SP
RJ
RJ
MG
RJ
SP
SP
MA
RS
GO
SP
BA
MG
MS
RJ
RS
SP
SP
SP
PR
SP
MT
MT
SC
PR
RS
SP
GO
ES
MT
SP
SP
MG
MG
SP
RJ
PR
RJ
PR
BA
RJ
MG

Tarifa (Tg)
R$/kW.mês
1,059
1,248
0,480
0,602
0,602
0,506
0,058
0,364
0,358
0,847
0,845
0,837
0,505
1,270
0,356
0,708
-0,009
0,845
0,979
0,899
1,185
1,078
0,481
-0,075
-0,075
0,719
0,749
1,087
0,928
0,964
-0,128
-0,075
0,545
0,502
0,958
0,851
0,505
0,058
1,042
0,207
1,567
0,055
0,276
0,810

CENTRAL GERADORA
PCH
PCH
PCH
UHE
PCH
UHE
UHE
UHE
UHE
UTE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
PCH
PCH
UTE
UTE
UTE
UHE
UHE
UHE
UHE
PCH
UHE
PCH
UHE
UHE
UHE
PCH
PCH
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
PCH
UHE

Gafanhoto
Garcia
Gavião Peixoto
Guaricana
Guarita
Guilman-Amorim
Henry Borden
Ibitinga
Igarapava
Igarapé
Ilha dos Pombos
Ilha Solteira
Itaipu setor de 50 Hz
Itaipu setor de 60 Hz
Itaparica (Luiz Gonzaga)
Itaúba
Itumbiara
Itutinga
Jacuí
Jaguara
Jaguari
Joasal
Jorge Lacerda A
Jorge Lacerda B
Jorge Lacerda IV
Juba I
Juba II
Jupiá
Jurumirim (A. A. Laydner)
Laranjeiras
Limoeiro (A. S. Oliveira)
Macabu
Marimbondo
Mascarenhas
Miranda
Morretes
Mourão 1
Moxotó (Apolônio Sales)
Nilo Peçanha
Nova Avanhandava
Nova Ponte
Paraibuna
Paranoá
Passo Fundo

UF
MG
SC
SP
PR
RS
MG
SP
SP
MG
MG
RJ
SP
PR
PR
BA
RS
MG
MG
RS
MG
SP
MG
SC
SC
SC
MT
MT
SP
SP
RS
SP
RJ
MG
ES
MG
PR
PR
AL
RJ
SP
MG
SP
DF
RS

Tarifa (Tg)
R$/kW.mês
0,493
0,775
0,532
0,749
0,862
0,482
0,741
0,705
0,754
0,408
0,070
1,087
1,017
1,586
1,497
1,253
1,093
0,356
1,321
0,844
0,316
0,528
1,262
1,262
1,262
-0,075
-0,075
1,062
0,730
1,185
0,504
0,008
1,017
-0,112
0,745
0,747
0,958
1,488
0,208
0,746
0,947
0,332
0,626
1,059
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UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
PCH
PCH
UTE
UHE
UHE
UTE
UHE
PCH
UHE
PCH
UHE
UHE
UHE

Passo Real
Paulo Afonso I, II e III
Paulo Afonso IV
Peixoto (Mascarenhas Moraes)
Pereira Passos
Piabanha
Piau
Piratininga
Porto Colômbia
Porto Primavera
Presidente Médici A/B
Promissão
Rio Bonito
Rosana
Salto
Salto Caxias
Salto Grande
Salto Grande (L. N. Garcez)

UF
RS
BA
BA
MG
RJ
RJ
MG
SP
SP
SP
RS
SP
ES
SP
MG
PR
MG
SP

Tarifa (Tg)
R$/kW.mês
1,247
1,418
1,532
0,755
0,203
0,058
0,504
0,726
0,551
1,166
1,244
0,728
-0,111
0,838
0,873
1,687
0,445
0,821

CENTRAL GERADORA
PCH
UHE
UHE
UHE
UTE
PCH
PCH
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE

Salto Mimoso
Salto Osório
Salto Santiago
Santa Branca
Santa Cruz
Santa Marta
Santa Rosa
São Simão
Segredo
Serra da Mesa
Sobradinho
Suíça
Taquaruçu
Três Irmãos
Três Marias
Tucuruí
Volta Grande
Xingó

UF
MS
PR
PR
SP
RJ
MG
RS
MG
PR
GO
BA
ES
SP
SP
MG
PA
MG
SE

Tarifa (Tg)
R$/kW.mês
0,722
1,471
1,687
0,243
0,188
0,927
0,950
1,085
1,680
1,016
1,393
-0,109
1,166
1,101
0,667
1,336
0,903
1,616
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CENTRAL GERADORA

ANEXO II
TARIFAS DE USO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO
COMPONENTES DA REDE BÁSICA DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
INTERLIGADO, APLICÁVEIS A UNIDADES CONSUMIDORAS
UNIDADE DA FEDERAÇÃO
ALAGOAS
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARAÍBA
PARANÁ
PERNAMBUCO
PIAUÍ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS
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Tarifa (Tp)
horário de ponta (R$/kW.mês)
1,201
1,270
1,822
1,548
1,784
1,527
1,396
1,617
1,338
1,422
1,714
1,641
1,190
1,335
1,577
1,617
1,903
1,079
1,238
1,385
1,326
1,220
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Resolução n° 286, de 1 de outubro de 1999
Estabelece as tarifas de uso dos sistemas de distribuição de energia elétrica.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
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
nos arts. 15, 16 e 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; arts. 3º e 26 da Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996; arts. 3º, 4º e 9º da Lei nº 9.648, de 28 de maio de 1998; arts. 3º e 4º do
Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997; arts. 2º, 6º e 7º do Decreto nº 2.655, de 2 de julho
de 1998, e, considerando que:
– compete à Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, nos termos do inciso I, do art. 29
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e do art. 2º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos serviços de
energia elétrica concedidos, fiscalizando permanentemente a sua prestação;
– a legislação em vigor assegura aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso
aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com
base em critérios fixados pelo Poder Concedente;
– a Resolução ANEEL no 281 de 1 de outubro de 1999, estabeleceu as “condições gerais de
contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão
e distribuição de energia elétrica”;
– a atual indisponibilidade de informações econômicas necessárias para a exata aferição
dos valores dos serviços prestados pelas instalações de distribuição;
– a estrutura da tarifa de fornecimento atualmente praticada pelas concessionárias, resolve:
Art. 1º
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Estabelecer os valores das tarifas de uso das instalações dos sistemas de distribuição de energia elétrica, de conformidade com o quadro anexo a esta Resolução.
§ 1º Estes valores aplicam-se à contratação do acesso aos sistemas de distribuição pelos seus
usuários, caracterizados pelos concessionários, permissionários e autorizados de serviços de
energia elétrica, bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074,
de 7 de julho de 1995, e aqueles definidos no §5º do inciso IV do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, com nova redação dada pelo art. 4º da Lei nº 9.648, de 28 de maio de
1998.
§ 2º Os valores das tarifas aplicáveis no cálculo dos encargos devidos por unidades consumidoras,
foram determinados em consonância com a estrutura tarifária atual de cada concessionária,
conforme seus contratos de concessão de distribuição, observando os parâmetros e procedimentos a seguir indicados:
Isimulação da atual receita de fornecimento por subgrupo tarifário, multiplicando-se os
mercados de demanda e energia pelas tarifas de fornecimento correspondentes;
II determinação da receita líquida por subgrupo tarifário, relativa aos serviços de distribuição e comercialização, retirando-se da receita de fornecimento as despesas com energia
comprada, encargos de acesso aos sistemas de transmissão e os demais encargos de
Conta de Consumo de Combustível –CCC, Reserva Global de Reversão – RGR, PIS e COFINS, mantendo-se a margem atribuível às perdas;
III - determinação da parcela da receita líquida atribuível ao serviço de distribuição retirando-se da receita líquida por subgrupo tarifário a margem relativa à atividade de comercialização de energia elétrica, arbitrada em um percentual médio de trinta por cento,
aplicado como a seguir definido:
a) Quinze por cento aplicados linearmente em todos os subgrupos tarifários;
b) Os restantes quinze por cento aplicados como segue:
1. quatro vírgula cinco por cento aplicado ao subgrupo A2
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Art. 2o

Art. 3o

sete vírgula cinco por cento aplicado ao subgrupo A3
dez vírgula cinco por cento aplicado ao subgrupo A3a
quinze por cento aplicado ao subgrupo As
O montante residual, para alcançar o montante total de trinta por cento de comercialização incidente sobre o conjunto de subgrupos tarifários estudados, aplicado
ao subgrupo A4.
IV - determinação do agregado da receita líquida atribuível ao serviço de distribuição somando-se as respectivas parcelas dos subgrupos acima citados;
V - Cálculo dos parâmetros representativos da estrutura tarifária da empresa;
VI - Determinação dos valores do uso específico das instalações de distribuição fazendo-se a
alocação do agregado da receita líquida atribuível ao serviço de distribuição, através dos
parâmetros representativos da estrutura, limitando a variação em torno da média a um
intervalo determinado;
VII - Adição aos valores determinados, para o período de ponta, da tarifa de uso das instalações de transmissão componentes da Rede Básica, vinculada ao respectivo Estado da
federação.
§ 3º Determinação dos valores das tarifas, aplicáveis no cálculo dos encargos devidos por unidades
geradoras, admitindo-se o menor valor de tarifa fora de ponta estabelecido para o uso específico das instalação de distribuição da concessionária, limitando a variação em torno da média a
um intervalo determinado.
§ 4º Os valores das tarifas de uso dos sistemas de distribuição, ora estabelecidos, serão considerados para o cálculo dos encargos correspondentes até a aprovação e publicação dos novos
valores, de conformidade com o disposto no art. 2º, desta Resolução.
§ 5º Os valores das tarifas de uso das instalações de transmissão não componentes da Rede Básica,
tratadas na Resolução no 142, de 9/06/99, como conexão das concessionárias de distribuição,
serão iguais às tarifas de uso das instalações de distribuição destas, no período enfocado no
parágrafo anterior, observado o nível de tensão correspondente.
§ 6o As solicitações de acesso às instalações abordadas no parágrafo anterior deverão ser tratadas
com a concessionária de distribuição, a quem caberá o faturamento dos encargos decorrentes,
devendo ser o Contrato de Uso firmado com a distribuidora local e o Contrato de Conexão celebrado com a concessionária proprietária das instalações no ponto de acesso.
Determinar que as concessionárias do serviço público de distribuição submetam no prazo máximo
de seis meses, à aprovação da ANEEL:
Iestudos e justificativas de fixação dos valores atribuíveis aos serviços de distribuição, em cada
segmento de tensão, tendo como base as suas tarifas de fornecimento e a separação das atividades de distribuição e comercialização;
II proposta de sinalização horária para a tarifa de uso dos sistemas de distribuição, estabelecendo
por nível de tensão a relação entre os horários de ponta e fora de ponta;
III - proposta de tarifação de uso das instalações de distribuição para os barramentos com tensão
entre 138 kV e 69 kV, com base na metodologia nodal, considerando as interligações com outros
sistemas de distribuição e as instalações de transmissão não componentes da Rede Básica;
IV - proposta de estrutura tarifária para as tarifas de uso nos demais níveis de tensão, observando
os diversos tipos de consumidores, com base nos custos marginais de expansão até cada nível
de tensão.
Parágrafo único. A ANEEL publicará novos valores de tarifas de uso dos sistemas de distribuição,
elevando os percentuais citados no inciso III do § 2o do art. 1º, nos casos de descumprimento das
disposições deste artigo.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação .
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 04.10.1999, seção 1, p. 29, v. 137, n. 190-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 04.10.1999.
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2.
3.
4.
5.
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ANEXO
REGIÃO/
EMPRESA
SUDESTE
BRAGANTINA
CAIUA
CATAGUAZES
CEMIG
CENF
CERJ
CESP
ELEKTRO
CPEE
CPFL
CSPE
DMEPC
ELETROPAULO
EBE
ESCELSA
JAGUARI
LIGHT
MOCOCA
NACIONAL
PARANAPANEMA
SANTA CRUZ
SANTA MARIA
NORTE
CEA
CEAM
CELPA
CELTINS
BOA VISTA
CER
CERON
ELETROACRE
MANAUS
CENTRO-OESTE
CEB
CELG
CEMAT
CHESP
ENERSUL
NORDESTE
CEAL
CELB
CELPE
CEMAR
CEPISA
COELBA
COELCE
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138-88kV
Tp
Tfp
3,88
0,57

69kV
Tp

Tfp
4,00

6,63
7,03

1,42
1,53

3,00

0,36

4,54
1,73
2,60

0,67
0,08
0,28

8,22

1,80

2,67

0,29

8,27

1,88

1,76
1,63
4,18
4,62
2,60

0,09
0,06
0,55
0,74
0,23

7,10

1,45

6,61

1,43

Tp

Tfp

Tp

Tfp

8,84

1,64

12,74

3,01

Tp
2,61
4,02
6,57

Tfp
0,24
0,57
1,14

11,86
Tp

3,24
Tfp

8,82

1,99

7,92
Tp

1,51
Tfp

7,55

1,45

11,52
Tp
9,94
8,77
8,81
7,72
9,60
10,43
10,10

2,78
Tfp
2,39
1,95
2,04
1,73
2,19
2,50
2,26

Tarifas de Uso (R$/kW)
44-30kV
25-2,3kV
Tp
Tfp
Tp
Tfp
12,61
3,75
11,35
3,32
8,95
2,52
9,28
2,62
10,08
2,89
10,54
3,04
7,50
1,97
7,88
2,09
11,11
3,17
11,21
3,20
11,24
3,29
9,64
2,75
13,07
3,90
10,63
3,08
10,98
3,20
10,72
3,11
9,77
2,80
11,66
3,42
8,86
2,48
10,13
2,92
10,75
3,12
9,89
2,84
10,11
2,91
10,36
2,86
9,52
2,58
10,91
3,18
12,60
3,74
10,54
2,98
10,80
3,06
9,05
2,56
9,47
2,70
16,07
4,91
10,19
2,93
7,35
1,99
10,42
3,01
10,40
3,01
8,65
2,42
8,28
2,16
Tp
Tfp
Tp
Tfp
13,04
4,34
13,55
4,51
14,34
4,21
13,23
4,01
11,73
3,50
12,29
4,09
11,04
3,68
11,70
3,90
11,42
3,81
13,58
4,52
Tp
Tfp
Tp
Tfp
8,75
2,40
9,80
2,75
10,53
3,01
11,15
3,21
13,26
3,89
13,25
3,87
11,36
3,28
13,67
4,12
12,63
3,76
Tp
Tfp
Tp
Tfp
12,99
3,93
11,33
3,23
11,39
3,35
10,40
3,01
12,17
3,59
8,69
2,38
11,18
3,20
11,99
3,58
11,45
3,39
11,87
3,35

Subterrâneo
Tp
Tfp

13,78

6,04

13,83

6,09

14,07

6,09

Tp

Tfp

Tp
11,94

Tfp
5,08

Tp

Tfp

Geradores
Tg
0,57
2,52
1,42
0,36
1,97
0,67
0,08
0,28
2,86
0,29
2,80
2,48
0,09
0,06
0,55
0,74
0,23
2,56
2,86
1,99
1,43
2,16
Tg
2,86
2,86
1,64
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
Tg
0,24
0,57
1,14
2,86
1,51
Tg
2,39
1,95
2,04
1,73
2,19
2,86
2,26

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

138-88kV
Tp
Tfp

69kV

Tp
4,93

Tfp
0,89

4,97

0,86

Tp
9,77
10,13
6,89
Tp
7,64
11,06
6,88

Tfp
2,31
2,32
1,52
Tfp
1,79
2,73
1,54

8,03

1,58

8,21

1,92

11,57

2,87

Tarifas de Uso (R$/kW)
44-30kV
25-2,3kV
Tp
Tfp
Tp
Tfp
11,84
3,50
11,45
3,27
11,41
3,36
Tp
Tfp
Tp
Tfp
12,64
3,85
11,51
3,47
9,33
2,70
10,29
3,02
12,43
3,76
7,47
2,09
11,17
3,33
10,79
3,20
7,33
2,08
7,80
2,24
14,20
4,34
6,64
1,80
7,88
2,27
7,08
1,97
7,39
2,07
7,61
2,17
13,28
4,08
13,09
4,00
7,05
1,99
10,70
3,15
8,46
2,41

Subterrâneo
Tp
Tfp

Tp

Tfp

13,74

6,19

11,09

4,84

Geradores
Tg
2,31
2,32
1,52
Tg
0,89
2,73
0,86
2,09
1,58
2,08
2,24
2,86
1,80
2,27
1,97
2,17
2,86
1,99
2,86
2,41

Alterado o art. 2º, pela RES ANEEL 076 de 31.03.2000, D.O de 03.04.2000, seção 1, p. 10, v. 138, n.
64-E.
Revogado o parág. único do art. 2º, pela RES ANEEL 171 de 31.05.2000, D.O. de 01.06.2000, seção
1, p. 30, v. 138, n. 105 - E.
Revogadas as tarifas estabelecidas para COELBA, pela RES ANEEL 675 de 27.12.2001, D.O de
28.12.2001, seção 1, p. 134, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CPFL, pela RES ANEEL 676 de 27.12.2001, D.O de
28.12.2001, seção 1, p. 135, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para Bandeirante Energia, pela RES ANEEL 677 de 27.12.2001,
D.O de 28.12.2001, seção 1, p. 135, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para ELEKTRO, pela RES ANEEL 678 de 27.12.2001, D.O de
28.12.2001, seção 1, p. 135, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para ELETROPAULO, pela RES ANEEL 679 de 27.12.2001, D.O
de 28.12.2001, seção 1, p. 135, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para LIGHT, pela RES ANEEL 680 de 27.12.2001, D.O de
28.12.2001, seção 1, p. 136, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CELPE, pela RES ANEEL 682 de 27.12.2001, D.O de
28.12.2001, seção 1, p. 136, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CEMIG, pela RES ANEEL 683 de 27.12.2001, D.O de
28.12.2001, seção 1, p. 137, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para COPEL, pela RES ANEEL 684 de 27.12.2001, D.O de
28.12.2001, seção 1, p. 137, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para ESCELSA, pela RES ANEEL 685 de 27.12.2001, D.O de
28.12.2001, seção 1, p. 137, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para Companhia Luz e Força Santa Cruz, pela RES ANEEL 686
de 27.12.2001, D.O de 28.12.2001, seção 1, p. 229, v. 138, n. 246.
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REGIÃO/
EMPRESA
NORDESTE
ENERGIPE
SAELPA
SULGIPE
SUL
AES-SUL
CEEE
CELESC
COCEL
COPEL
DEMEI
ELETROCAR
FORCEL
JOAO CESA
MUXFELDT
OESTE
PANAMBI
RGE
UENPAL
URUSSANGA
XANXERE

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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Revogadas as tarifas estabelecidas para Companhia Luz e Força Cataguazes - Leopoldina, pela
RES ANEEL 687 de 27.12.2001, D.O de 28.12.2001, seção 1, p. 229, v. 138, n. 246.
Revogadas as tarifas estabelecidas para AES Sul – Distribuidora Gaúcha de Energia, pela RES
ANEEL 688 de 28.12.2001, D.O de 29.12.2001, seção 1, p. 229, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CELESC, pela RES ANEEL 689 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 230, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para SAELPA, pela RES ANEEL 690 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 230, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para Rio Grande Energia, pela RES ANEEL 691 de 28.12.2001,
D.O de 29.12.2001, seção 1, p. 230, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CHESP, pela RES ANEEL 692 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 230, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CELG, pela RES ANEEL 693 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 231, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CAIUÁ, pela RES ANEEL 694 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 231, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CENF, pela RES ANEEL 695 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 231, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para ENERSUL, pela RES ANEEL 696 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 231, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de
Caldas, pela RES ANEEL 697 de 28.12.2001, D.O de 29.12.2001, seção 1, p. 232, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para Companhia Jaguari de Energia, pela RES ANEEL 698 de
28.12.2001, D.O de 29.12.2001, seção 1, p. 232, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para Empresa Elétrica Bragantina, pela RES ANEEL 702 de
28.12.2001, D.O de 29.12.2001, seção 1, p. 233, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CELB, pela RES ANEEL 703 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 233, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para COCEL, pela RES ANEEL 704 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 234, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CEEE, pela RES ANEEL 705 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 234, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CELPA, pela RES ANEEL 706 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 234, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CELTINS, pela RES ANEEL 707 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 234, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CEMAT, pela RES ANEEL 708 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 235, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para COELCE, pela RES ANEEL 709 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 235, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para COSERN, pela RES ANEEL 710 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 235, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CEPISA, pela RES ANEEL 711 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 235, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CNEE, pela RES ANEEL 712 de 28.12.2001, D.O de
29.12.2001, seção 1, p. 236, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema, pela RES
ANEEL 713 de 28.12.2001, D.O de 29.12.2001, seção 1, p. 236, v. 138, n. 246-B.
Revogadas as tarifas estabelecidas para CFLO, pela RES ANEEL 021 de 14.01.2002, D.O de
16.01.2002, seção 1, p. 67, v. 139, n. 11.
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(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Revogadas as tarifas estabelecidas para o DEMEI, pela RES ANEEL 022 de 14.01.2002, D.O de
16.01.2002, seção 1, p. 67, v. 139, n. 11.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a Empresa Força e Luz de Urussanga, pela RES ANEEL
023 de 14.01.2002, D.O de 16.01.2002, seção 1, p. 68, v. 139, n. 11.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a ELETROCAR, pela RES ANEEL 024 de 14.01.2002, D.O
de 16.01.2002, seção 1, p. 68, v. 139, n. 11.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a Empresa Força e Luz João Cesa, pela RES ANEEL 025
de 14.01.2002, D.O de 16.01.2002, seção 1, p. 68, v. 139, n. 11.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a HIDROPAN, pela RES ANEEL 026 de 14.01.2002, D.O de
16.01.2002, seção 1, p. 68, v. 139, n. 11.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a CEAL, pela RES ANEEL 074 de 14.02.2002, D.O de
15.02.2002, seção 1, p. 319, v. 139, n. 31.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a CEB, pela RES ANEEL 075 de 14.02.2002, D.O de
15.02.2002, seção 1, p. 319, v. 139, n. 31.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a CEMAR, pela RES ANEEL 076 de 14.02.2002, D.O de
15.02.2002, seção 1, p. 319, v. 139, n. 31.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a CERJ, pela RES ANEEL 077 de 14.02.2002, D.O de
15.02.2002, seção 1, p. 320, v. 139, n. 31.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a ELFSM, pela RES ANEEL 078 de 14.02.2002, D.O de
15.02.2002, seção 1, p. 320, v. 139, n. 31.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a ENERGIPE, pela RES ANEEL 079 de 14.02.2002, D.O de
15.02.2002, seção 1, p. 320, v. 139, n. 31.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a SULGIPE, pela RES ANEEL 080 de 14.02.2002, D.O de
15.02.2002, seção 1, p. 321, v. 139, n. 31.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a FORCEL, pela RES ANEEL 081 de 14.02.2002, D.O de
15.02.2002, seção 1, p. 321, v. 139, n. 31.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a Muxfeldt, Marin e Companhia , pela RES ANEEL 082 de
14.02.2002, D.O de 15.02.2002, seção 1, p. 321, v. 139, n. 31.
Revogadas as tarifas estabelecidas para a XANXERÊ , pela RES ANEEL 083 de 14.02.2002, D.O de
15.02.2002, seção 1, p. 321, v. 139, n. 31.
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(*)

Resolução nº 333, de 2 de dezembro de 1999

Anexo I - Resolução ANEEL nº 333

Estabelece as condições gerais para a implantação de instalações de energia elétrica de uso
privativo, dispõe sobre a permissão de serviços públicos de energia elétrica e fixa regras
para regularização de cooperativas de eletrificação rural.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, em conformidade com o
resultado dos estudos constantes do Processo no 48500.000431/98-21, em cumprimento
ao disposto no art. 23 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, ao amparo do art.3º da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, de acordo com o fixado no art. 3º, Anexo I, do Decreto nº
2.335, de 6 de outubro de 1997, e considerando que:
– segundo o princípio fixado no art. 16 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de
inviabilidade técnica ou econômica justificada previamente ao Edital de Licitação;
– a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos da Lei nº 8.987, de 1995, das demais normas pertinentes e do edital de
licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo
poder concedente;
– o disposto no art. 23 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, quanto aos procedimentos
vinculados à prorrogação das atuais concessões para distribuição de energia elétrica e à
faculdade do poder concedente promover a regularização da permissão às cooperativas
de eletrificação rural;
– os procedimentos que nortearam a Audiência Pública nº 003/1999 asseguraram a efetiva participação dos agentes e demais interessados, no período de 14/06 a 14/07/99,
oportunidade em que apresentaram e defenderem propostas para o estabelecimento
das condições de atuação no mercado e a fixação de regras para a regularização de cooperativas de eletrificação rural; e
– as cooperativas, em sua maioria denominadas como de eletrificação rural, desempenharam e continuam a desempenhar papel histórico no processo de interiorização dos
serviços de energia elétrica, cujo pioneirismo em áreas rurais, e até mesmo urbanas, de
várias regiões do País, levou-as a serem contemporâneas ou até precederem algumas
concessionárias de serviço público de energia elétrica, assim viabilizando o acesso a esse
serviço a mais de quinhentos mil consumidores de todas as classes de consumo, predominantemente instalados nas áreas rurais; resolve:
DO OBJETO
Art. 1º

Estabelecer, na forma que se segue, as condições gerais para a implantação de instalações de energia
elétrica por consumidores, para seu uso privativo, mediante autorização, e para a exploração de serviço público de energia elétrica, mediante permissão, bem como para a regularização de cooperativas
de eletrificação rural nos termos do art. 23 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
DA AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE USO PRIVATIVO

Art. 2º

490

Dependem de autorização, nos termos desta Resolução, a implantação de instalações de energia
elétrica por consumidores, pessoa física ou jurídica, individualmente ou associada, para seu uso privativo.
§ 1º As instalações de que trata este artigo poderão ser disponibilizadas, em caráter excepcional e
não comercial, para usuários cuja localização recomende, técnica e economicamente, que seu
atendimento seja efetuado por meio das mesmas.
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Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

DA PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Art. 8º

A exploração do serviço público de energia elétrica, a que se refere o art. 1º desta Resolução, compreende a distribuição e a comercialização a público indistinto.
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Art. 3º

§ 2º As instalações de que trata este artigo também poderão ser utilizadas por concessionária e
permissionária de distribuição, para possibilitar o atendimento de consumidores do serviço
público de energia elétrica cuja localização recomende, técnica e economicamente, a utilização
das mesmas, devendo tal uso ser objeto de acordo formal entre as partes.
§ 3º As instalações de que trata este artigo, quando operadas por concessionária ou permissionária
de serviço público de distribuição, independem de autorização.
§ 4º Os proprietários de instalações, referidas no “caput” deste artigo, já existentes na data da publicação desta Resolução, deverão providenciar a regularização perante a ANEEL, na forma do art. 3º.
A autorização para implantação de instalações de energia elétrica de uso privativo poderá ser outorgada a consumidor, pessoa física ou jurídica, individualmente ou associada, mediante requerimento
acompanhado de projeto do empreendimento, observadas, no que couber, as qualificações contidas
no Anexo I desta Resolução.
§ 1º A autorização de que trata esta Resolução não confere ao titular delegação de poder público e
nem lhe atribui direito de comercialização de energia elétrica.
§ 2º O titular da autorização de que trata este artigo se beneficia de todas as prerrogativas e se
submete a todas as condições e encargos inerentes aos consumidores do serviço público de
energia elétrica.
Aplica-se às cooperativas de eletrificação rural que detenham a propriedade e operem instalações de
energia elétrica de uso privativo de seus associados, cujas cargas instaladas se destinem ao desenvolvimento de atividade predominantemente rural, o disposto nos arts. 2º e 3º desta Resolução.
§ 1º A cooperativa que não preencher os requisitos para regularização como permissionária de serviço público poderá ter o respectivo ato de outorga convalidado, ou, em caso de inexistência
deste, receber autorização, em conformidade com o disposto nos arts. 2º e 3º desta Resolução.
§ 2º A convalidação ou outorga somente poderá ser concedida às cooperativas que, concomitantemente, detenham a propriedade e operem as instalações de energia elétrica.
§ 3º A cooperativa titular de autorização será classificada como consumidor rural, subclasse cooperativa de eletrificação rural, conforme a legislação.
Para fins de enquadramento como titular de autorização de que trata o artigo anterior, será estabelecida a área de atuação da cooperativa, com base nos dados e informações fornecidas pela interessada, conforme indicado no Anexo I desta Resolução, devidamente comprovadas pela ANEEL.
Parágrafo único. Durante a realização das diligências para comprovação da área de que trata este
artigo a ANEEL solicitará o pronunciamento da concessionária local.
A área de atuação da cooperativa, para fins de autorização, será estabelecida pela ANEEL em resolução específica.
§ 1º Uma vez estabelecida a área de atuação da cooperativa, as expansões das instalações elétricas
dentro dessa área estarão dispensadas de novas autorizações, bastando que sejam enviados os
projetos de expansão e de reforço das instalações elétricas à concessionária ou permissionária
à qual esteja conectada em cumprimento das “Condições Gerais de Fornecimento”.
§ 2º Para executar projetos de instalações elétricas fora de sua área de atuação, a cooperativa deverá solicitar nova autorização à ANEEL.
A cooperativa titular de autorização, na condição de consumidor, além de submeter-se às “Condições
Gerais de Fornecimento”, deverá manter à disposição da ANEEL:
Icadastro das instalações de energia elétrica;
II registros contábeis, em separado, dos valores vinculados às instalações de energia elétrica; e
III - registros em separado dos rateios, entre seus associados, das despesas diretas e indiretas com
a energia elétrica consumida.
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Parágrafo único. A distribuição e comercialização de energia elétrica a público indistinto caracterizase pelo atendimento amplo e não discriminatório das diversas classes e subclasses de consumidores
estabelecidas na legislação.
Art. 9º A permissão para exploração de serviço público de energia elétrica poderá ser outorgada a pessoa
física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, sem exclusividade, mediante licitação.
§1º Previamente ao edital de licitação, a ANEEL publicará no Diário Oficial da União ato justificando
a conveniência da outorga de permissão, o objeto da mesma, a área de abrangência e o prazo
máximo de duração.
§2º O edital de licitação para a outorga de permissão de serviços públicos de energia elétrica poderá conter outras condições, além das estabelecidas nesta Resolução.
§3º As cooperativas de eletrificação rural alcançadas pelo disposto no art. 23 da Lei nº 9.074, de
1995, poderão requerer a regularização nos termos desta Resolução.
Art. 10. A permissão será formalizada mediante cont rato de adesão, conforme previsto no art. 40 da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, o qual, além das cláusulas essenciais previstas no art. 23 da referida
lei, também disporá sobre as obrigações da permissionária quanto a:
Iobservar as condições de prestação de serviço adequado;
II praticar tarifas previamente homologadas pela ANEEL;
III - manter registro contábil, conforme estabelece o Plano de Contas do Serviço Público de Energia
Elétrica;
IV - celebrar contrato de uso e de conexão aos sistemas de transmissão e distribuição, conforme o
disposto em regulamentação específica;
V - manter contratos de compra e venda de energia elétrica que assegurem o atendimento do seu
mercado; e
VI - garantir o livre acesso ao seu sistema elétrico, nos termos da legislação e dos regulamentos
pertinentes.
Art. 11. A permissionária exercerá a exploração do serviço público de energia elétrica como função de utilidade pública prioritária, comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais mediante prévia autorização da ANEEL, conforme disposto no contrato de adesão.
Parágrafo único. A ANEEL determinará, no ato de outorga, as atividades passíveis de serem exercidas
pelas permissionárias e aquelas que deverão ser desvinculadas, com vistas no cumprimento do que
dispõe este artigo, em cujo ato será fixado o prazo para os casos de desvinculação.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE COOPERATIVAS
Art. 12. As cooperativas que, em 7 de julho de 1995, exploravam serviços e instalações de energia elétrica,
em situação de fato ou com base em autorização ou permissão anteriormente outorgadas, deverão
solicitar, no prazo de até noventa dias, a contar da publicação desta Resolução, conforme disposto no
art. 23 da Lei nº 9.074, de 1995, a instauração de processo administrativo, para fins de regularização,
nos termos desta Resolução.
Parágrafo único. A regularização somente poderá ser concedida às cooperativas que, concomitantemente, detenham a propriedade e operem as instalações de energia elétrica.
Art. 13. O processo administrativo será instaurado pela ANEEL mediante requerimento do interessado ou de
ofício, em conformidade com o que dispõe a Norma de Organização ANEEL - 001 (Resolução nº 233,
de 14 de julho de 1998).
§ 1º Autuado o requerimento, a ANEEL publicará no Diário Oficial aviso de instauração do processo
administrativo indicando o requerente e a área de atuação informada, abrindo às concessionárias locais e demais interessados o prazo comum de trinta dias corridos para as manifestações
que entenderem cabíveis.
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DA ÁREA DE ATUAÇÃO DAS COOPERATIVAS
PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO COMO PERMISSIONÁRIA
Art. 16. A área de atuação das cooperativas, para fins de compatibilização com as áreas concedidas às concessionárias de distribuição, visando a regularização como permissionária, será aquela caracterizada pela
existência de serviço de energia elétrica e instalações essenciais à prestação do serviço, implantadas
e operadas pela cooperativa, destinadas ao atendimento a público indistinto.
Parágrafo único. A compatibilização das áreas de atuação das cooperativas com as áreas de concessão das empresas distribuidoras é parte integrante do processo administrativo.
Art. 17. A delimitação da área de atuação das cooperativas dar-se-á mediante o estabelecimento de poligonal envolvente, traçada com referência às linhas e redes implantadas, de acordo com a documentação
e os dados informados pela interessada, conforme indicado no Anexo I desta Resolução, e devidamente constatado no curso do processo administrativo.
Parágrafo único. Durante a realização das diligências a ANEEL solicitará pronunciamento das concessionárias nas áreas onde as mesmas detiverem a titularidade da concessão.
Art. 18. Para fins de atribuição de responsabilidade de atendimento nos locais onde coexistirem instalações
de energia elétrica pertencentes à cooperativa e à concessionária, a primeira deverá apresentar, no
prazo de até noventa dias, a contar da abertura do respectivo processo administrativo, proposta para
demarcação dos locais de sua atuação.
§ 1º No caso da proposta de demarcação ser apresentada de comum acordo entre cooperativa e
concessionária, e atendidas as disposições da presente Resolução, a mesma será homologada
pela ANEEL.
§ 2º No caso da proposta de demarcação apresentada não ter sido objeto de acordo prévio entre as
partes, a ANEEL poderá, sucessiva ou alternativamente:
Iestabelecer prazo para que as partes envolvidas procedam negociações visando definir
os respectivos perímetros de atuação;
II solicitar às partes envolvidas a apresentação de relatório explicitando os pontos de convergência e de divergência, bem como as alternativas de solução encaminhadas; e/ou
III - estabelecer os procedimentos e as diligências julgadas necessárias para a conclusão da
demarcação do local de atuação e definição do agente responsável pelo atendimento.
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§ 2º Para instrução do processo administrativo o interessado deverá fornecer, no prazo de até
noventa dias, a contar da data de sua instauração, as informações indicadas no Anexo I desta
Resolução.
§ 3º Decorrido o prazo fixado no § 1º, a ANEEL promoverá as diligências que entender necessárias
à comprovação das alegações formuladas, requisitando da cooperativa os elementos, as informações e os esclarecimentos complementares indispensáveis à completa instrução processual.
§4º A falta de apresentação, no prazo fixado, dos elementos, informações e esclarecimentos complementares solicitados, implicará a adoção das providências necessárias, a critério da ANEEL,
visando suprir a omissão.
Art. 14. Constatado, no processo administrativo, o atendimento a público indistinto e respeitado o disposto
nesta Resolução, a ANEEL poderá promover a regularização da cooperativa como permissionária de
serviços públicos de energia elétrica.
Parágrafo único. Caso a conclusão do processo administrativo seja pela inviabilidade de regularização
da cooperativa como permissionária, a ANEEL deverá indicar, em cada situação, a alternativa que melhor preserve a prestação do serviço adequado.
Art. 15. A ANEEL poderá aprovar propostas de aquisição, cessão ou permuta de instalações ou de mercados
de energia elétrica, decorrentes de negociações entre cooperativas e concessionárias, realizadas a
qualquer tempo, respeitadas as respectivas áreas de concessão e de permissão.
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Art. 19. Na demarcação dos locais de atuação, a que se refere o artigo anterior, para definição do agente responsável pelo atendimento, serão observados critérios de racionalidade operacional e econômica,
visando minimizar as transferências de ativos entre os agentes envolvidos e satisfazer as condições
de atendimento quanto à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia e modicidade das tarifas.
Art. 20. Definido o agente responsável pelo atendimento de um determinado local, as partes deverão negociar a aquisição, permuta ou cessão das respectivas instalações elétricas, conforme cada caso, visando
firmar acordo quanto aos termos da indenização ou remuneração das mesmas.
§ 1º A existênc ia de padrões diferenciados referentes a projetos, manutenção ou procedimentos
de operação não poderá ser alegada, pelo agente responsável, para recusa do recebimento das
instalações de que trata o “caput” deste artigo.
§ 2º A assunção das instalações de que trata este artigo não poderá, em nenhuma hipótese, justificar qualquer pleito para elevação de níveis tarifários.
Art. 21. Na falta de acordo entre as partes quanto aos valores da indenização ou remuneração das instalações
de que trata o artigo anterior, serão adotados os seguintes procedimentos:
Ia indenização ao agente detentor da propriedade das instalações dar-se-á com base nos custos registrados, devidamente depreciados; e
II caso não haja registro dos custos das instalações, as partes envolvidas deverão contratar perícia técnica especializada para determinar os valores a serem atribuídos às mesmas.
Art. 22. Uma vez delimitadas, as áreas de atuação das cooperativas permissionárias serão caracterizadas em
resolução específica.
DAS CONDIÇÕES DE ACESSO, COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA
Art. 23. As condições de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, compreendendo o uso e a conexão, observarão o disposto na regulamentação específica.
Art. 24. As condições de compra de energia elétrica pelas permissionárias devem observar o disposto no
art. 10 da Lei nº 9.648, de 1998, devendo-se firmar, para o período de transição, os Contratos Iniciais
previstos, cujos montantes de energia e demanda de potência serão homologados pela ANEEL, que
regulará as correspondentes tarifas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo observará as condições constantes de contratos de concessão vigentes, ou decorrentes de compromissos fixados em editais de privatização, anteriores à data
de publicação da Lei nº 9.648, de 1998.
Art. 25. As cooperativas que forem enquadradas como permissionárias de serviço público de energia elétrica
deverão apresentar, em até quarenta e cinco dias após a publicação do ato de outorga de permissão,
proposta para estrutura e níveis de tarifas a serem praticadas em sua área de atuação, para as diversas
classes e subclasses de consumidores, conforme legislação e normas específicas.
§1º A proposta de que trata este artigo deverá conter níveis tarifários módicos, compatíveis com
um custo eficiente de serviço adequado e com uma razoável remuneração do investimento,
demonstrando o equilíbrio econômico-financeiro da permissão, segundo os procedimentos
adotados pela ANEEL.
§2º Deverá ser considerado na proposta o fornecimento à subclasse residencial baixa renda, contemplando toda a área de atuação da permissionária, explicitando o número de consumidores
desse segmento de mercado e o critério adotado para a classificação.
§3º A estrutura e os níveis tarifários aprovados serão homologados pela ANEEL no contrato de
adesão à permissão.
DAS PENALIDADES
Art. 26. Aplicam-se aos titulares de autorização e às permissionárias as penalidades prescritas na legislação
e normas de regência das instalações e serviços de energia elétrica, inclusive, para estas, as estabe494
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lecidas no contrato de adesão à permissão e em seu Anexo de Qualidade dos Serviços de Energia
Elétrica.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 27. A ANEEL estabelecerá, no prazo de até cento e oitenta dias, regulamentação específica definindo mecanismos compensatórios que considerem a dimensão e a estrutura dos mercados atendidos pelas
permissionárias, visando permitir a prestação de serviço adequado.
Art. 28. Até que seja concluído o processo administrativo de regularização da cooperativa, a expansão de
linhas e redes de distribuição, nos locais onde coincidirem serviços e instalações de concessionária e
cooperativa, fica condicionada ao estabelecimento de prévio acordo formal entre os dois agentes.
Parágrafo único. Enquanto não for estabelecido o acordo referido neste artigo, a expansão dos respectivos serviços e instalações fica condicionada à aprovação prévia e formal da ANEEL.
Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30. Revoga-se a Resolução nº 54, de 7 de abril de 1999.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 03.12.1999, seção 1, p. 56, v. 137, n. 231-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 03.12.1999.
Retificado no D.O de 24.03.2000, seção 1, p. 50, v. 138, n. 58-E.
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 333, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999
DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
1. Jurídica
a) cópia do ato constitutivo e do estatuto em vigor, devidamente registrados no órgão competente;
b) cópia da(s) ata(s) da(s) assembléia(s) que elegeu(ram) os diretores, devidamente registrada(s) no órgão
competente;
c) cópia da ata da assembléia que aprovou a decisão pelo enquadramento e regularização;
d) cópia do ato de autorização ou permissão anteriormente outorgada para a implantação das instalações de energia elétrica. (regularizações).
2. Técnica
a) descrição detalhada dos bens e instalações de energia elétrica em operação, e de obras em andamento,
com estimativa dos respectivos custos ou orçamentos;
b) descrição dos padrões técnicos adotados nas instalações de energia elétrica;
c) declaração de responsabilidade técnica pela operação e manutenção do sistema elétrico, pela obra e
projeto, firmada por profissional legalmente habilitado;
d) comprovação de capacidade técnica compatível com o porte do seu sistema elétrico e com o serviço
prestado, apresentando, para tanto, a composição do quadro técnico, bem como as normas e os procedimentos utilizados para tal fim;
e) memorial técnico e diagrama unifilar do seu sistema elétrico em operação, construção e projeto;
f ) planta eletrogeográfica, em escala 1: 20.000, ou maior, contendo:
§ os principais acidentes geográficos, as divisas municipais e a indicação de rodovias;
§ a representação da(s) rede(s) elétrica(s), da(s) conexão(ões) com o sistema de concessionária(s) e
outra(s) permissionária(s), do(s) ponto(s) de medição existente(s) ou previsto(s), do(s) ponto(s) de
fornecimento a seus consumidores;
§ a indicação da(s) linha(s) e rede(s) elétrica(s) de propriedade de outros agentes existentes na sua
área de atuação;
g) inventário físico dos ativos de energia elétrica em serviço, existentes em 07/07/95, bem como a comprovação da sua propriedade naquela data;
h) demonstração das mutações de tais ativos, ocorridas no período compreendido entre 07/07/95 e a
data da apresentação do requerimento do interessado;
i) descrição dos equipamentos, materiais e tecnologia empregados na manutenção do sistema elétrico e
para o restabelecimento das condições normais de fornecimento, nos casos de ocorrência de interrupção devido a defeito permanente na sua rede de distribuição de energia elétrica;
j) descrição do sistema de medição da energia elétrica fornecida aos consumidores e das sistemáticas
adotadas para o faturamento e cobrança das contas ou para rateio das despesas com energia elétrica
entre associados, assim como dos procedimentos para suspensão do fornecimento por falta de pagamento;
k) APENSO I: preenchimento das planilhas de números de 1 a 13, anexa.
3. Econômico-financeira
a) comprovação de regularidade quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica comprada;
b) demonstração contábil, relativa aos serviços e instalações de energia elétrica dos 3 (três) últimos exercícios sociais, composta dos seguintes documentos:
b.1 Balanço Patrimonial;
b.2 Demonstração do Resultado do Exercício;
b.3 Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
b.4 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
b.5 Parecer de Auditores Independentes.
d) demonstração das receitas auferidas com atividades atípicas ao serviço de energia elétrica, referentes
aos três últimos exercícios.
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DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO - PESSOA FÍSICA
1. Administrativa
a) nome e endereço completos;
b) cópia de termos de concordância de concessionária ou permissionária de serviço público referente à
conexão e uso de seu sistema elétrico;
c) cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
d) certidão negativa de protesto de títulos, expedida por cartório localizado na cidade onde se situa o
domicílio da requerente;
e) cópia do ato de autorização ou permissão anteriormente outorgada para a implantação das instalações de energia elétrica. (regularização).
2. Técnica
a) descrição detalhada dos bens e instalações de energia elétrica e de obras em andamento, com estimativa dos respectivos custos ou orçamentos;
b) descrição dos padrões técnicos adotados nas instalações de energia elétrica;
c) declaração de responsabilidade técnica pela operação e manutenção das instalações elétricas, pela
obra e projeto, firmada por profissional legalmente habilitado;
d) comprovação de regularidade quanto ao pagamento das contas de energia elétrica.
NOTA:

OS DADOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ECONÔMICO-FINANCEIRAS SOLICITADAS NESTE ANEXO
PODERÃO, TAMBÉM, SER APRESENTADOS EM MEIO MAGNÉTICO, CD-ROM OU DISQUETE, ESCLARECENDO O PROGRAMA UTILIZADO.
APENSO I - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PLANILHAS A SEREM PREENCHIDAS PELAS COOPERATIVAS.

1.

NÚMERO DE CONSUMIDORES URBANOS E RURAIS: / (1)
Categoria

AT ≥ 69kV

1 kV ≤ MT ≤ 69 kV

BT < 1kV

Totais

Urbana
Rural
Totais
AT: alta tensão

MT: média tensão
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BT: baixa tensão
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4. Administrativa
a) composição da diretoria;
b) cadastro de consumidores atendidos, informando suas atividades, sua classificação e a natureza do
serviço prestado;
c) cópia de contratos de compra e venda de energia elétrica destinada ao atendimento do mercado em
sua área de atuação;
d) descrição das atividades atípicas ao serviço de energia elétrica exercidas pela requerente.
5. Fiscal
a) cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) cópia da inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal;
c) certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;
d) prova de regularidade no recolhimento das contribuições relativas ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
e) certidão negativa de protesto de títulos, expedida por cartório da sede da requerente.

2.

DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMIDORES POR MUNICÍPIO DA ÁREA DE ATUAÇÃO
JULHO/95

Município

3.

Nº

/

(1)

Percentual

Nº

Variação 95/ _____
(%)

Percentual

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE CONSUMIDORES E ASSOCIADOS
Situação

JULHO 1995

________ / _______ (1)

nº. associados não consumidores
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nº associados consumidores
nº. consumidores não-associados
nº. ligações

4.

NÚMERO DE EMPREGADOS
Descrição

julho de 1995

/

(1)

Administrativos
Técnicos
Terceirizados

5.

CARACTERÍSTICAS DAS SUBESTAÇÕES
NOME:
Carga
Predominante
(2)

6.

Potência por
Transformador
(kVA)

Relação de
Tensão [kV/
kV]

Demanda
Máx. [MW] (3)

Condições
Técnicas
(4)

CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO
Circuito (5)
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Quantidade de
Transformadores

TIPO:

Tensão [kV]

Extensão [km]

Característica
Construtiva (6)

Condições
Técnicas (4)
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CARACTERÍSTICAS DA REDE PRIMÁRIA (MT)
Circuito
(5)

8.

Carga
Predominante
(2)

Extensão [km]

Condições
Técnicas
(4)

Característica
Construtiva (6)

Condições Técnicas (4)

Tensão [kV]

Tipo (3φ, 2φ, 1φ ou
MRT)

Qtde. de
Transformadores

GERAÇÃO PRÓPRIA
Usina (10)

11.

Característica
Construtiva
(6)

CARACTERÍSTICAS DOS TRANSFORMADORES
Potência Nominal
[kVA]

10.

Extensão
[km]

Tensão [kV]

CARACTERÍSTICAS DA REDE SECUNDÁRIA (BT)
Tensão [V]

9.

No. Fases
[3φ, 2φ, 1φ
ou MRT]
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7.

Potência
Instalada [MW]

Potência
Disponível [MW]

Energia Gerada
[GWh/ano]: ____
(7)

Demanda Máx.
[MW] (3)

SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PONTOS DE CONEXÃO
Valores medidos:
No. Ponto

Supridor

Tensão [kV]

Localização
(1)
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Demanda
média
(MW)

Energia
(GWh/ano)

/

(7)

No.
Consumidores
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12.

NÚMERO DE CONSUMIDORES POR CLASSE E SUBCLASSE
Classe e subclasse

JULHO de 1995
Consumidores

Proporção (%)

/ (1)

Consumidores

Proporção (%)

Residencial
Industrial
Comercial/Serviços
Rural Agropecuária
Rural irrigação
Rural agroindústria
Rural coletividade
Escola agrotécnica
Poder público
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Iluminação pública
Serviço público
Consumo próprio
Total

13.

CONSUMO MÉDIO MENSAL POR CLASSE E SUBCLASSE
agosto/94 a julho/95
Categoria

Energia (MWh)

Proporção (%)

/a

/ (7)

Energia
(MWh)

Proporção (%)

Residencial
Industrial
Comercial/Serviços
Rural Agropecuária
Rural irrigação
Rural agroindústria
Rural coletividade
Escola agrotécnica
Poder público
Iluminação pública
Serviço público
Consumo próprio
Total

LEGENDA:
1) mês e ano da prestação da informação;
2) urbana ou rural;
3) a maior demanda verificada até a data da informação;
4) boas, regulares ou ruins;
5) denominação;
6) aérea ou subterrânea;
7) valor acumulado referente aos últimos doze meses;
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8) fazer referência ao diagrama unifilar e mapa geográfico;
9) mês e ano da informação;
10) indicar se usina térmica ou hidráulica.
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(*)
RETIFICAÇÃO
Na Resolução ANEEL no 333, de 2 de dezembro de 1999, publicada no D.O. no 231-E, de 3 de dezembro de 1999, págs. 57/8, seção 1, no § 3º art. 13, onde se lê: “... decorrido o prazo fixado no § 1º, a ANNEL...” , leia-se: “... decorrido o prazo fixado no § 2º, a ANEEL...”
(*)
Prorrogados os prazos estabelecidos, pela RES ANEEL 057 de 01.03.2000, D.O. de 02.03.2000,
seção 1, p 33, v 138, n 44 - E.
(*)
Revogada pela RES ANEEL 012 de 11.01.2002, D.O de 14.01.2002, seção 1, p. 55, v. 139, n. 9.
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Resolução nº 350, de 22 de dezembro de 1999
Estabelece os procedimentos para composição da Conta de Consumo de Combustíveis CCC e respectivo gerenciamento.
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
nas Leis nºs 5.899, de 5 de julho de 1973; 8.631, de 4 de março de 1993; 9.648, de 27 de maio
de 1998, nos Decretos nºs 774, de 18 de março de 1993; 2.003, de 10 de setembro de 1996, e
2.655, de 2 de julho de 1998, e considerando que:
– em função da reestruturação do setor de energia elétrica e a extinção de colegiados
como o Grupo Coordenador para Operação Interligada - GCOI e o Comitê Coordenador
de Operações Norte/Nordeste - CCON, que determinavam procedimentos inerentes à
elaboração do planejamento da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC;
– existe a necessidade de procedimentos uniformes para o processamento da Conta de
Consumo de Combustíveis - CCC do Sistema Interligado e dos Sistemas Isolados, abrangendo a previsão de geração térmica, o controle dos estoques dos combustíveis, o rateio
das despesas e a respectiva homologação das quotas pela ANEEL;
– existe a necessidade de se estabelecer tais procedimentos, para orientar os agentes
quanto à expectativa de geração termelétrica no Sistema Interligado e nos Sistemas
Isolados, disciplinar o recolhimento das quotas de rateio da CCC, e fixar as atribuições de
responsabilidade de cada agente envolvido, visando atender à legislação vigente; e,
– o gerenciamento da CCC é de competência legal da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS; resolve:
Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os procedimentos para planejamento, composição e
gerenciamento da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, bem como as responsabilidades de
cada agente envolvido no processo.
O rateio do custo de consumo de combustíveis, para geração de energia elétrica, abrangerá, excluídos
quaisquer tributos estaduais e municipais incidentes sobre o valor base do combustível, a totalidade
das concessionárias distribuidoras, bem como as autorizadas, e será realizado por meio da CCC.
A CCC será desdobrada, para fins de melhor controle, em três subcontas distintas, que constituirão as
reservas financeiras para cobertura do custo a que alude o art. 2º, sendo estas nominadas e caracterizadas como:
ICCC do Sistema Interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste (CCC-S/SE/CO): destinada a cobrir o custo de combustíveis fósseis da geração térmica, indicado pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico - ONS, e terá como contribuintes todas as concessionárias que atendam a consumidores finais e cujos sistemas elétricos estejam, no todo ou em parte, conectados a este Sistema
Interligado;
II CCC do Sistema Interligado Norte/Nordeste (CCC-N/NE): destinada a cobrir o custo de combustíveis fósseis da geração térmica, indicado pelo ONS, e terá como contribuintes todas as
concessionárias que atendam a consumidores finais e cujos sistemas elétricos estejam, no todo
ou em parte, conectados a este Sistema Interligado; e
III - CCC dos Sistemas Isolados (CCC-ISOL): destinada a cobrir o custo de combustíveis da geração
térmica, indicado pelo Grupo Técnico Operacional da Região Norte - GTON, e terá como contribuintes todas as concessionárias do País que atendam a consumidores finais.
DETERMINAÇÃO DA GERAÇÃO TÉRMICA NO SISTEMA INTERLIGADO

Art. 4º
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Serão utilizados os resultados provenientes dos procedimentos do Planejamento da Operação Energética de Médio Prazo, do Planejamento da Operação Elétrica de Médio Prazo e do cálculo do custo
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Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

DETERMINAÇÃO DO CUSTO DE GERAÇÃO TÉRMICA NO SISTEMA INTERLIGADO
Art. 10. As concessionárias ou autorizadas devem encaminhar, nos respectivos prazos, os dados e as informações sob sua responsabilidade, sendo que o não cumprimento dos mesmos e o fornecimento de
dados e informações incompletas ou incorretas implicará a utilização de informações provenientes
de outras fontes, a critério do ONS, sem prejuízo de comunicação à ANEEL para que adote as providências cabíveis.
Art. 11. Para as usinas em operação, participantes da CCC , os preços de referência serão estimados pela
ELETROBRÁS. Para as usinas planejadas e em construção serão adotados os valores informados pelo
agente setorial do planejamento indicativo.
Art. 12. Para as usinas termelétricas, não participantes da CCC, o custo da geração a ser considerado nas simulações será o informado pela concessionária ou autorizada ou, na falta deste, o determinado a partir
das informações do planejamento indicativo. Para as demais usinas termelétricas, o custo de geração
será calculado a partir da composição dos consumos informados para despacho na base e dos preços
de combustíveis definidos nas etapas anteriores.
Art. 13. São de responsabilidade do ONS, dentre outras, as seguintes providências:
Isolicitar aos agentes envolvidos as informações e os dados necessários, nos formatos e prazos
definidos, para o cálculo do custo;
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Art. 5º

de geração termelétrica, todos do ONS, para a composição do requisito financeiro e cálculo do valor
das quotas dos agentes participantes da CCC.
São de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, dentre outras, as seguintes
providências:
Isolicitar às concessionárias ou autorizadas envolvidas as informações e os dados necessários,
na forma e prazo definidos, para o cálculo do valor das quotas;
II prover os dados necessários constantes do banco de dados do sistema;
III - executar simulações eletroenergéticas;
IV - considerar as restrições elétricas que impliquem despacho fora de mérito;
V - indicar a previsão de geração térmica anual e os cenários alternativos; e,
VI - encaminhar à ANEEL e ELETROBRÁS os dados e os resultados apurados.
É de responsabilidade das concessionárias ou autorizadas fornecer ao ONS, no prazo e forma definidos, os dados e as informações necessárias à realização dos cálculos, conforme descrito nos Procedimentos de Rede do Planejamento da Operação Energética de Médio Prazo e no Planejamento da
Operação Elétrica de Médio Prazo.
É de responsabilidade das autorizadas para a comercialização de energia elétrica, em transações internacionais, fornecer ao ONS, no prazo e forma definidos, os dados e as informações referentes aos
protocolos e contratos internacionais, necessários a correta representação dos mesmos nas simulações.
Nas simulações do Planejamento da Operação Elétrica de Médio Prazo, o ONS deverá considerar para
determinação da geração térmica na composição da CCC, as seguintes informações:
Idespacho mínimo de geração térmica necessário para atendimento à carga;
II montantes de geração térmica devidos ao despacho por razões elétricas; e,
III - montantes da geração térmica, devidos às necessidades de conservação dos equipamentos de
geração e garantia de estoque mínimo de carvão.
Com base no indicativo das curvas de permanência de geração térmica, obtidas a partir de simulações realizadas no Planejamento da Operação Energética de Médio Prazo, o ONS deverá informar à
ANEEL e ELETROBRÁS o montante previsto da geração, por usina termelétrica, para o cálculo da CCC,
levando em consideração os requisitos de segurança energética, confiabilidade e qualidade de atendimento da demanda, conservação de equipamentos, bem como a compra de combustíveis conforme contratos de fornecimento.

II -

Art. 14.
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Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

analisar e consolidar as informações e os dados recebidos, verificando sua conformidade com
as especificações exigidas pela ANEEL e com a legislação pertinente;
III - incorporar os dados e efetuar os cálculos do custos de geração;
IV - disponibilizar os dados e resultados apurados; e,
V - informar à ANEEL sobre ocorrências que possam prejudicar o desenvolvimento de suas atribuições, tais como: descumprimento dos prazos e/ou recebimento de informações incorretas ou
incompletas.
São de responsabilidade da ELETROBRÁS, dentre outras, as seguintes providências:
Ifornecer ao ONS, no prazo e forma definidos, os dados e as informações necessárias à realização
dos cálculos relativas ao preço de referência de combustíveis, primário e secundário, das usinas
térmicas em operação e participantes da CCC;
II analisar os dados e resultados do processo; e
III - especificar, para o ONS, as inconsistências identificadas.
São de responsabilidade das concessionárias ou autorizadas de geração, dentre outras, o fornecimento ao ONS, no prazo e forma definidos, dos dados e das informações necessárias à realização dos
cálculos, a saber:
Icusto de geração (R$/MWh) na base das usinas térmicas não participantes da CCC;
II consumo específico da geração na base das usinas participantes da CCC; e,
III - informações referentes a contratos de suprimento de combustíveis que impliquem inflexibilidade operativa.
São de responsabilidade das autorizadas de importação e exportação de energia elétrica, dentre
outras, o fornecimento ao ONS, no prazo e forma definidos, dos dados e das informações referentes
aos protocolos e contratos internacionais, necessárias à correta representação dos mesmos nas simulações, a saber:
Imontante mensal de energia disponível para o sistema; e,
II custo de geração e regime de operação.
São de responsabilidade do agente do planejamento indicativo, dentre outras, o fornecimento ao
ONS, no prazo e forma definidos, dos dados e das informações necessárias à realização dos cálculos, a
saber:
Iconsumo específico e preço de combustíveis das usinas, considerados no planejamento indicativo; ou
II custo de geração.
Após a realização dos cálculos do custo de geração das usinas despachadas centralizadamente, o
ONS disponibilizará à ANEEL e ELETROBRÁS, para o cálculo da CCC, as seguintes informações:
Idados de consumo específico das usinas térmicas em operação;
II custo dos combustíveis, primário e secundário, utilizado na determinação do custo de geração;
e,
III - custo de geração das usinas térmicas não despachadas centralizadamente pelo ONS.
O cálculo do custo de geração das usinas despachadas centralizadamente pode ser revisto, a critério
do ONS, em função de alterações significativas, tais como:
Ialteração no custo de combustíveis ou consumo das usinas;
II inclusão de novas termelétricas no elenco das usinas em referência;
III - adoção de novos contratos modelados como usinas térmicas; e,
IV - desativação de usinas participantes do sistema.
DETERMINAÇÃO DO CUSTO DE GERAÇÃO TÉRMICA NOS SISTEMAS ISOLADOS

Art. 20. A CCC-ISOL só reembolsará os dispêndios com combustíveis que excederem os montantes correspondentes ao respectivo custo da energia hidráulica equivalente, entendida esta como o montante
de geração hidráulica que poderia substituir a totalidade da geração térmica caso os sistemas estivessem completamente interligados.
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PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO DA CCC
Art. 22. A ELETROBRÁS deverá estabelecer, por meio do Plano Anual de Combustíveis do Sistema Interligado
e dos Sistemas Isolados, as quantidades de combustíveis necessárias ao atendimento da geração
termelétrica prevista e, com base nos quantitativos apontados, determinar o aporte financeiro necessário à cobertura das despesas em cada uma das subcontas.
Art. 23. Para elaboração do Plano a que se refere o artigo anterior deverá a ELETROBRÁS levar em consideração os dados e as informações básicas a seguir indicadas:
Iprevisão de geração térmica - informada pelo ONS para o Sistema Interligado e pelo GTON para
os Sistemas Isolados;
II consumo específico - valores médios calculados a partir de informações obtidas das empresas;
III - preços de referência dos combustíveis - valores obtidos por meio das Solicitações de Reembolso - SDR;
IV - percentual de rateio - obtido com base em informações de vendas diretas a consumidores
finais, referente ao ano anterior em que se está realizando o Plano; e,
V - parque térmico - composto pelos dados das autorizações emitidas pela ANEEL.
Art. 24. No caso de ocorrência de migração de um consumidor de energia elétrica de uma concessionária
ou autorizada para outra, no ano de elaboração do Plano, que venha a afetar o percentual de rateio
dessas empresas na composição da quota da CCC, deve ser considerada a transferência, parcial ou
total, da carga desse consumidor como sendo da nova concessionária ou autorizada, levando em
consideração o informado pelas envolvidas e a carga referente ao ano anterior.
Art. 25. O Plano elaborado pela ELETROBRÁS, especificando os montantes anuais de cada concessionária,
será o documento base para a resolução da ANEEL determinando as quotas de recolhimento à CCC
do Sistema Interligado S/SE/CO, do N/NE e dos Sistemas Isolados.
§ 1º. O Plano deverá ser enviado à ANEEL até 31 de outubro de cada ano.
§ 2º. As quotas mensais serão estipuladas com base na previsão anual, fazendo com que as mesmas
representem duodécimos, visando atingir o montante anual ao final do período de 12 meses.
Art. 26. Caso ocorra variação significativa no preço dos combustíveis, o custo dos mesmos poderá ser atualizado pela ELETROBRÁS, objetivando dar cobertura total às despesas realizadas na aquisição deste
insumo, com o conseqüente reflexo na quota mensal.
Art. 27. No caso de variação da geração térmica prevista, que venha a representar alteração no valor do orçamento anual da CCC, essa nova previsão de geração deverá ser considerada pela ELETROBRÁS em
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Parágrafo único. - Ficam excepcionados do disposto neste artigo os casos de substituição de geração
térmica ao amparo da Resolução n.º 245, de 11 de agosto de 1999, cujos empreendimentos devem
ser considerados quando do cálculo das quotas de rateio da CCC - ISOL.
Art. 21. As quotas de rateio da CCC-ISOL serão calculadas com base nos seguintes critérios:
Io Grupo Técnico Operacional da Região Norte - GTON deverá realizar um balanço energético
entre os requisitos de geração e as disponibilidades de recursos hídricos e térmicos, para cada
sistema isolado pertencente às concessionárias das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, utilizando, para tanto, os resultados das simulações provenientes do Planejamento
da Operação Energética de Médio Prazo;
II a ANEEL definirá, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao de referência, mediante resolução, a tarifa de energia que deverá valorizar a energia hidráulica equivalente para cada concessionária dos sistemas isolados; e,
III - a diferença entre o custo de geração térmica e o custo da energia hidráulica equivalente será
rateada entre todas as concessionárias que atendam a consumidores finais, com base na proporção da energia vendida aos respectivos consumidores no ano anterior ao da elaboração do
Planejamento da Operação Energética de Médio Prazo.

atualização do respectivo Plano, devendo tal alteração ser encaminhada à ANEEL, para homologação
de novo valor anual, na forma de uma revisão global.
Art. 28. No caso de variação decorrente de migração de consumidores finais, a ELETROBRÁS deverá ajustar os
percentuais de rateio da CCC das concessionárias afetadas, e encaminhar à ANEEL, para homologação
dos novos valores anuais, na forma de uma revisão específica

Anexo I - Resolução ANEEL nº 350

RECOLHIMENTO E REEMBOLSO DAS QUOTAS DA CCC
Art. 29. As concessionárias ou autorizadas deverão recolher à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS,
mensalmente, para crédito da CCC, o valor do duodécimo fixado em Resolução da ANEEL.
§ 1º A quota anual deverá ser liquidada em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento até o dia
10 (dez) do mês subseqüente ao de referência, conforme resolução a ser emitida mensalmente
pela ANEEL, oportunidade em que as mesmas serão atualizadas.
§ 2º Quando a data limite, fixada no § 1º deste artigo, coincidir com dia em que não haja expediente
bancário a liquidação deverá ser efetivada no dia útil seguinte.
§ 3º A atualização será realizada de acordo com a participação percentual dos combustíveis na
composição dos custos de cada subconta da CCC e a respectiva variação de preço em relação
aos valores previstos.
§ 4º A concessionária ou autorizada que não efetuar a liquidação da parcela da quota anual, na
forma e no prazo fixados, ficará sujeita ao pagamento de encargos financeiros correspondentes a correção de 1% (um por cento) ao mês “pró-rata dia”, acrescida de multa de 10% (dez por
cento).
Art. 30. O reembolso mensal das despesas com a aquisição de combustíveis será efetuado pela ELETROBRÁS
à débito da respectiva subconta da CCC.
Art. 31. Os dispêndios relativos ao consumo de combustíveis para geração de energia elétrica somente serão
considerados pela ANEEL quando tiverem sido previamente autorizados, ou, posteriormente, referendados pela ELETROBRÁS e pelo GTON.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a ELETROBRÁS e o GTON devem revisar, mensalmente, os
programas de produção de energia elétrica por central termelétrica e as quantidades de combustíveis que a concessionária ou autorizada poderá consumir no mês subseqüente, visando a homologação dos quantitativos consumidos no mês anterior.
Art. 32. A ELETROBRÁS deverá realizar o acompanhamento mensal do valor do saldo das subcontas da CCC
do Sistema Interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste, do Norte/Nordeste e dos Sistemas Isolados.
§ 1º A previsão das quotas de rateio, para o ano subseqüente, de cada Sistema Interligado e dos
Sistemas Isolados deverá considerar os saldos apurados nas respectivas subcontas no final de
cada exercício.
§ 2º No caso de qualquer das subcontas apresentar saldo negativo, a ELETROBRÁS deverá encaminhar à ANEEL o demonstrativo da situação e, em consequência, solicitar a revisão das quotas de
recolhimento de cada concessionária.
Art. 33. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 34. Revoga-se a Portaria DNAEE nº 218, de 5 de abril de 1993.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 23.12.1999, seção 1, p. 38, v. 137, n. 245-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 23.12.1999.
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Regulamenta a contratação e comercialização de reserva de capacidade por autoprodutor
ou produtor independente, para atendimento a unidade consumidora diretamente conectada às suas instalações de geração.
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 art. 9º da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, e considerando:
– a diretriz do Governo Federal de promover a racionalidade energética onde a instalação
de unidades de cogeração, em unidades industriais e no setor de serviços, eleva a confiabilidade dos sistemas de distribuição e reduz os investimentos e custo dos mesmos;
– que as transações de compra e venda de energia elétrica do sistema interligado serão
realizadas no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE; e,
– a necessidade de aplicação de regras que assegurem o equilíbrio entre os agentes envolvidos na negociação para a contratação de reserva de capacidade de energia elétrica,
resolve:
Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

Estabelecer as condições gerais para contratação e comercialização de reserva de capacidade, por autoprodutor ou produtor independente de energia elétrica que atenda, total ou parcialmente, unidade
consumidora diretamente conectada às suas instalações de geração por meio de rede elétrica de uso
exclusivo.
Parágrafo único. Reserva de capacidade é o montante de potência, em MW, requerido dos sistemas
de transmissão e distribuição quando da ocorrência de interrupções ou reduções temporárias na
geração de energia elétrica das usinas de autoprodutor ou produtor independente.
O autoprodutor ou produtor independente de energia é responsável pela instalação de medição
específica nas unidades geradoras, de acordo com os padrões definidos pelas concessionárias ou
permissionárias de distribuição de energia elétrica, para fins de contabilização e faturamento do uso
da reserva de capacidade.
A energia elétrica necessária durante o período de indisponibilidade ou redução de geração das unidades do autoprodutor ou produtor independente de energia elétrica, em MWh, poderá ser adquirida diretamente do MAE ou por meio de contratos bilatera is de compra de energia elétrica livremente
negociados.
§ 1º O autoprodutor ou produtor independente de energia elétrica que faça a opção pela compra
direta no MAE deve aderir ao Acordo de Mercado.
§ 2º Até a publicação, pelo MAE, dos preços de energia elétrica, devem ser consideradas as tarifas
de energia de curto prazo, no período de ponta e fora de ponta, publicadas mensalmente pela
ANEEL.
A reserva de capacidade deverá ser contratada, com duração mínima de um ano, entre autoprodutor
ou produtor independente e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica
que atue na área onde se localiza a unidade consumidora, devendo o contrato respectivo dispor,
entre outros aspectos, sobre o montante de reserva de capacidade requerido e o número de horas,
previsto em base anual, de uso dos sistemas de transmissão e distribuição.
Parágrafo único. A contratação de reserva de capacidade fica limitada ao montante de 30 MW.
O valor mensal a ser cobrado nos contratos de reserva de capacidade, pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição, será calculado pela multiplicação do fator de uso (D) pelo encargo de uso do
sistema de transmissão e de distribuição conforme estabelecido no art. 14 da Resolução ANEEL n o
281, de 1 de outubro de 1999.
§ 1º O fator de uso aplicável ao encargo será calculado conforme a seguinte fórmula:
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Resolução nº 371, de 29 de dezembro de 1999

Art. 6º
Art. 7º

onde:
D - fator de uso.
Hp - número de horas previsto, em base anual, de uso dos sistemas de transmissão e distribuição.
§ 2º Se, em determinado mês do período anual contratado, o número de horas acumulado de uso
dos sistemas de transmissão e distribuição for maior que o número de horas contratadas (Hp)
ou a freqüência de uso do sistema for maior que 12, o fator de uso (D) será igual a 1,20.
§ 3º Caso ocorra a ultrapassagem do valor, em MW, de reserva de capacidade, será imputável, à parcela excedente, uma tarifa de ultrapassagem descrita no art. 15 da Resolução ANEEL n o 281, de
1999.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Revoga-se a Portaria DNAEE nº 283, de 31 de dezembro de 1985.

Anexo I - Resolução ANEEL nº 371

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 30.12.1999, seção 1, p. 31, v. 137, n. 250-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 30.12.1999.
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Fixa os valores revisados das quotas anuais referentes aos dispêndios com combustíveis
para geração de energia elétrica, para crédito nas Contas de Consumo de Combustíveis CCC, relativos ao exercício de 2000.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -ANEEL , no uso de suas
atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria, com base no disposto no
inciso XLIII do art. 4º do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Lei nº 8.631, de 4 de
março de 1993 e seu regulamento, Decreto nº 774, de 18 de março de 1993, no art. 28 do
Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, na Portaria MME nº 314, de 27 de agosto de 1999, na
Resolução nº 350, de 22 de dezembro de 1999 e no que consta do Processo nº 48500.006788/
99-85 e, considerando reavaliações dos valores das quotas anuais da Conta de Consumo de
Combustíveis - CCC, Sul/Sudeste/Centro-Oeste e Norte/Nordeste e dos Sistemas Isolados
pela Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS baseadas na revisão da geração térmica
dos Sistemas Isolados realizada pelo GTON e a revisão das metas de geração térmica dos
Sistemas Interligados definida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, conforme
previsto na Resolução ANEEL nº 374, de 29 de dezembro de 1999, resolve:
Art. 1o

Art. 2o

Art. 3o

Art. 4o

Fixar os valores revisados das quotas anuais referentes aos dispêndios com combustíveis para geração de energia elétrica, conforme consta do processo supracitado, para o período de janeiro a dezembro de 2000, para crédito na Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, conforme tabela anexa.
As quotas de que trata o artigo anterior representam os valores da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis do Sistema Interligado Sul /Sudeste/Centro-Oeste (CCC-S/SE/CO), da Conta de Consumo
de Combustíveis Fósseis do Sistema Interligado Norte/Nordeste (CCC-N/NE) e da Conta de Consumo
de Combustíveis dos Sistemas Isolados (CCC-ISOL).
As quotas mensais a serem recolhidas pelas concessionárias até o dia 10 do mês subseqüente ao de
referência do consumo de combustíveis, serão fixadas, mensalmente, pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em resoluções ou despachos específicos.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O. de 20.07.2000, seção 1, p. 36, v. 138, n. 139 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 20.07.2000.
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Resolução nº 274, de 19 de julho de 2000

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº/2000, DE DE DE 2000
RATEIO DAS QUOTAS DE CCC
SISTEMAS INTERLIGADOS DAS REGIÕES SUL/SUDESTE/CENTRO-OESTE, NORTE/
NORDESTE E SISTEMAS ISOLADOS
ANO DE REFERÊNCIA: 2000
2ª REVISÃO EM REAIS (R$)
EMPRESAS

SISTEMAS
INTERLIGADOS

Anexo I - Resolução ANEEL nº 274

CCC-S/SE/CO

CCC-N/NE

TOTAL

CCC-ISOL

ELETROACRE

0,00

0,00

706.941,59

706.941,59

CEAM
CERON
CEA
CER
MANAUS ENERGIA
BOA VISTA ENERGIA
ELETRONORTE
CELPA
JARCEL CELULOSE
NORTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.082.576,43
4.025.399,31
0,00
20.107.975,74

755.798,47
2.261.481,51
880.071,33
69.764,37
5.305.053,69
535.267,12
26.874.347,94
7.432.467,76
53.624,19
44.874.817,97

755.798,47
2.261.481,51
880.071,33
69.764,37
5.305.053,69
535.267,12
42.956.924,37
11.457.867,07
53.624,19
64.982.793,71

CEMAR

0,00

3.255.033,71

5.440.116,84

8.695.150,55

CELPE
CEPISA
COELCE
COSERN
SAELPA
CEAL
ENERGIPE
SULGIPE
COELBA
CHESF
CELB
NORDESTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.474.479,01
1.780.664,08
7.470.524,20
3.493.980,12
2.680.572,51
2.507.738,98
2.296.148,32
204.062,92
12.499.098,56
9.461.741,06
623.477,59
55.747.521,06

15.833.448,24
2.974.613,19
12.479.568,75
5.836.720,95
4.477.917,22
4.189.197,45
3.835.733,62
340.888,70
20.881.486,92
15.805.911,99
1.041.524,16
93.137.128,03

25.307.927,25
4.755.277,27
19.950.092,95
9.330.701,07
7.158.489,73
6.696.936,43
6.131.881,94
544.951,62
33.380.585,48
25.267.653,05
1.665.001,75
148.884.649,09

CEMIG

200.205.763,11

0,00

81.331.062,34

281.536.825,45

CFLCL
DME/PC

5.032.569,34
1.423.244,97

0,00
0,00

2.044.417,73
578.175,29

7.076.987,07
2.001.420,26

MOCOCA

938.703,95

0,00

381.336,62

1.320.040,57

3.063.324,44
33.666.396,44
1.471.894,47
134.918.665,98
39.250.182,03
1.658.722,26
106.039.780,25
200.202.883,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.244.436,86
13.676.548,29
597.938,53
54.809.003,81
15.944.890,66
673.834,96
43.077.321,27
81.329.892,56

4.307.761,30
47.342.944,73
2.069.833,00
189.727.669,80
55.195.072,69
2.332.557,22
149.117.101,52
281.532.776,12

EEB
ESCELSA
ELFSM
LIGHT
CERJ
CENF
CPFL
METROPOLITANA
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CESP
ELEKTRO
CLFSC
CAIUÁ
CJE
CSPE
EEVP
CNEE
FURNAS
CBA
SUDESTE
CELESC
JOÃOCESA
URUSSANGA
XANXERÊ
COPEL
COCEL
FORCEL
CFLO
CEEE
AESSUL
RGE
ELETROCAR
HIDROPAN
UENPAL
DEMEI
MUXFELDT
SUL
CELTINS
CELG
CHESP
CEB
CEMAT
ENERSUL
CENTRO-OESTE
BRASIL

SISTEMAS
INTERLIGADOS
CCC-S/SE/CO
CCC-N/NE
8.466.675,53
0,00
58.155.828,94
0,00
3.784.365,44
0,00

SISTEMAS
ISOLADOS
CCC-ISOL
3.439.479,99
23.625.070,90
1.537.350,66

TOTAL
11.906.155,51
81.780.899,84
5.321.716,10

4.063.315,90

0,00

1.650.670,76

5.713.986,66

1.702.606,79
1.746.188,52
3.330.156,80
2.021.339,57
527.300,01
2.701.084,21
934.109.106,35
60.741.816,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

691.662,50
709.367,03
1.352.834,14
821.143,67
214.208,97
0,00
378.372.743,80
24.675.595,87

2.394.269,29
2.455.555,54
4.682.990,94
2.842.483,24
741.508,98
2.701.084,21
1.312.481.850,14
85.417.412,81

41.147,82

0,00

16.715,78

57.863,60

245.367,17

0,00

99.677,31

345.044,48

595.717,84

0,00

242.002,85

837.720,69

89.850.072,37
758.995,04
92.636,87
978.691,95
31.152.991,31
35.579.273,06
28.583.954,93
588.530,39
272.191,52
218.417,11
443.673,15
83.781,12
250.227.258,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36.503.488,16
308.332,15
37.632,56
397.581,24
12.771.542,55
14.453.630,25
11.611.870,63
239.083,04
110.574,37
88.729,19
180.236,61
34.035,02
101.770.727,58

126.353.560,53
1.067.327,19
130.269,43
1.376.273,19
43.924.533,86
50.032.903,31
40.195.825,56
827.613,43
382.765,89
307.146,30
623.909,76
117.816,14
351.997.986,18

636.042,93

637.521,57

1.333.792,72

2.607.357,22

33.279.091,56
339.906,60
19.616.838,03
14.354.544,78
13.331.459,80
81.557.883,70
1.265.894.248,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637.521,57
76.493.018,37

13.519.210,58
138.082,76
7.969.092,66
6.256.486,23
5.820.606,30
35.037.271,25
653.192.688,63

46.798.302,14
477.989,36
27.585.930,69
20.611.031,01
19.152.066,10
117.232.676,53
1.995.579.955,64

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Anexo I - Resolução ANEEL nº 274

EMPRESAS

511

Anexo I - Resolução ANEEL nº 278

Resolução nº 278, de 19 de julho de 2000
Estabelece limites e condições para participação dos agentes econômicos nas atividades do
setor de energia elétrica.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
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 art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 4º da Lei
nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e considerando:
– o contínuo ingresso de novos agentes econômicos no setor, em decorrência dos processos de desverticalização e privatização de empresas de energia elétrica, da licitação de
novas concessões para o aproveitamento de potencial hidráulico e das autorizações de
novas usinas térmicas e pequenas centrais hidrelétricas;
– a necessidade de adoção, pela ANEEL, de procedimentos que garantam o controle da
participação dos agentes econômicos durante a atual fase de transição do mercado de
energia elétrica;
– a competência da ANEEL em estabelecer restrições, limites ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e transferência de concessões,
permissões e autorizações, à concentração societária e à realização de negócios entre si,
com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a impedir a concentração
econômica nos serviços e atividades de energia elétrica;
– a interligação entre os sistemas elétricos das regiões Norte/Nordeste e Sul/Sudeste/
Centro-Oeste; e
– a necessidade de estabelecer limites para a participação do agente comercializador, instituído pelo art. 4º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, para efetuar compras e vendas
de energia elétrica no mercado de livre negociação, resolve:
Art. 1o

Art. 2o
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Estabelecer, na forma que se segue, limites e condições para participação de agentes econômicos nas
atividades do setor de energia elétrica.
Parágrafo único. As disposições desta Resolução não se aplicam aos agentes econômicos submetidos ao Programa Nacional de Desestatização, conforme disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro
de 1997, e no art. 5º da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, até a conclusão de suas reestruturações
societárias.
Estabelecer, para fins desta Resolução, as seguintes definições e conceitos básicos:
IEmpresa do Setor: É a titular de concessão, autorização ou permissão para atuar no setor de
energia elétrica como empresa de geração, de transmissão ou de distribuição ou como agente
comercializador. No caso específico da geração, quando a concessão for outorgada a um consórcio de empresas, todas as signatárias do acordo de consórcio são consideradas empresas do
setor;
II Agente Econômico: É qualquer empresa do setor, bem como as pessoas jurídicas ou físicas que,
direta ou indiretamente, participam de seu capital como acionistas, no caso de sociedades anônimas, ou como quotistas, no caso de sociedades limitadas;
III - Grupo de Controle de uma Empresa do Setor: É o grupo de agentes econômicos que tem o
poder de dirigir, de forma direta ou indireta, as atividades sociais ou o funcionamento da empresa;
IV - Fator de Ponderação: É o número que expressa a participação do agente econômico em uma
empresa de energia elétrica. No caso de sociedades anônimas, para um agente que integre o
grupo de controle, o fator de ponderação é a razão entre a quantidade de ações ordinárias que
o agente econômico possui na empresa do setor elétrico e a quantidade de ações ordinárias
em posse de todos os membros que formam o grupo de controle da empresa. Para um agente
que não integre o grupo de controle, o fator de ponderação é considerado nulo. No caso de um
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas
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único agente deter o controle da empresa, o seu fator de ponderação é considerado igual a 1,0
(um). No caso de sociedades limitadas, o fator de ponderação corresponde ao percentual de
participação do agente no capital social da empresa;
V - Empresas Vinculadas: São empresas coligadas, controladas ou controladoras que possuem
em comum um ou mais acionistas que detêm, direta ou indiretamente, isoladamente ou em
conjunto, participação igual ou superior a 10% (dez por cento) do capital votante. No caso de
sociedades limitadas, tal participação corresponde ao capital social da empresa;
VI - Capacidade Instalada de um Sistema: É o somatório das potências instaladas, concedidas ou
autorizadas, das usinas de geração de energia elétrica em operação localizadas no sistema,
definidas conforme legislação específica da ANEEL, e das capacidades autorizadas de importação de energia localizadas no sistema. Nesse somatório, não deve ser considerada a potência
instalada relativa à Itaipu Binacional;
VII - Capacidade Instalada de uma Empresa em um Sistema: É o somatório das potências instaladas,
concedidas ou autorizadas, das usinas de geração de energia elétrica em operação localizadas
no sistema, definidas conforme legislação específica da ANEEL, ponderadas pelas respectivas
participações da empresa nestas usinas. No caso de a empresa deter autorizações para importação de energia elétrica, devem também ser consideradas as capacidades autorizadas de
importação;
VIII - Capacidade Instalada de um Agente em um Sistema: É o somatório das capacidades instaladas
das empresas do sistema nas quais o agente econômico participa, direta ou indiretamente,
multiplicadas pelos respectivos fatores de ponderação;
IX - Energia Distribuída por uma Empresa: É a energia entregue aos consumidores conectados à
rede elétrica da empresa de distribuição, acrescida da energia entregue, através desta rede, a
outras concessionárias ou permissionárias de distribuição, em um período de 12 meses;
X - Energia Distribuída em um Sistema: É a energia entregue aos consumidores localizados no
sistema, em um período de 12 meses;
XI - Energia Distribuída por um Agente em um Sistema: É o somatório das energias distribuídas
pelas empresas de um sistema nas quais o agente participa, direta ou indiretamente, multiplicadas pelos respectivos fatores de ponderação;
XII - Comercialização Final de uma Empresa: É a energia comercializada pela empresa com todos os
seus consumidores, em um período de 12 meses;
XIII - Comercialização Final do Setor: É o somatório da comercialização final de todas as empresas do
setor de energia elétrica;
XIV - Comercialização Final de um Agente: É o somatório da comercialização final das empresas do
setor nas quais o agente econômico participa, direta ou indiretamente, multiplicados pelos
respectivos fatores de ponderação;
XV - Comercialização Intermediária de uma Empresa: É o somatório da energia associada aos contratos bilaterais de venda de energia elétrica para outras empresas do setor, em um período de
12 meses. Não deve ser considerado o repasse das quotas de Itaipu Binacional;
XVI - Comercialização Intermediária do Setor: É o somatório da comercialização intermediária de
todas as empresas do setor de energia elétrica;
XVII - Comercialização Intermediária de um Agente: É o somatório da comercialização intermediária
das empresas do setor nas quais o agente econômico participa, direta ou indiretamente, multiplicados pelos respectivos fatores de ponderação;
XVIII - Participação de um Agente na Capacidade Instalada de um Sistema: É o percentual da capacidade instalada do agente econômico em um sistema em relação à capacidade instalada deste
sistema;
XIX - Participação de um Agente na Energia Distribuída em um Sistema: É o percentual da energia
distribuída pelo agente econômico em um sistema em relação à energia distribuída neste sistema;
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XX - Participação de um Agente na Comercialização Final: É o percentual da comercialização final do
agente econômico em relação à comercialização final do sistema elétrico nacional;
XXI - Participação de um Agente na Comercialização Intermediária: É o percentual da comercialização intermediária do agente econômico em relação à comercialização final do sistema elétrico
nacional.
Fixar, na forma que se segue, os limites de participação de um agente econômico na capacidade instalada no âmbito do setor elétrico:
Ium agente econômico não poderá deter participação na capacidade instalada do sistema elétrico nacional superior a 20% (vinte por cento);
II um agente econômico não poderá deter participação na capacidade instalada do sistema elétrico das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste superior a 25% (vinte e cinco por cento);
III - um agente econômico não poderá deter participação na capacidade instalada do sistema elétrico das regiões Norte e Nordeste superior a 35% (trinta e cinco por cento).
Parágrafo único. Será admitida participação superior aos limites estabelecidos neste artigo quando
corresponder à potência instalada em uma única usina de geração de energia elétrica.
Fixar, na forma que se segue, os limites de participação de um agente econômico na energia distribuída no âmbito do setor elétrico:
Ium agente econômico não poderá deter participação na energia distribuída do sistema elétrico das regiões Norte e Nordeste superior a 35% (trinta e cinco por cento);
II um agente econômico não poderá deter participação na energia distribuída do sistema elétrico nacional superior a 20% (vinte por cento);
III - um agente econômico não poderá deter participação na energia distribuída no sistema elétrico das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste superior a 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo único. Será admitida participação superior aos limites estabelecidos neste artigo quando
decorrer somente de crescimento do montante de energia distribuída a taxas superiores às médias
nacional ou regional.
Fixar, na forma que se segue, os percentuais máximos de participação de um agente econômico nas
comercializações final e intermediária no setor de energia elétrica:
Ium agente econômico não poderá deter participação na comercialização final do sistema elétrico nacional superior a 20% (vinte por cento);
II um agente econômico não poderá deter participação na comercialização intermediária do
sistema elétrico nacional superior a 20% (vinte por cento);
III - um mesmo agente econômico não poderá ter a soma aritmética de seus percentuais de participação nas comercializações final e intermediária do sistema elétrico nacional superior a 25%
(vinte e cinco por cento).
O agente econômico que não se enquadre nos limites estabelecidos nos artigos 3º, 4º e 5º não poderá adquirir novas participações em controles societários ou ativos de empresas do setor de energia
elétrica que venham a ampliar seus percentuais de participação na capacidade instalada, energia
distribuída, comercialização final e comercialização intermediária.
No âmbito do sistema interligado nacional, uma empresa concessionária ou permissionária de distribuição somente poderá adquirir energia elétrica de empresas a ela vinculadas ou destinar energia
por ela mesma produzida para atendimento de seus consumidores cativos até o limite de 30% (trinta
por cento) da energia comercializada com esses consumidores.
(*) Acrescentado o parág. 5º no art. 7º, pela RES ANEEL 486 de 29.08.2002, D.O de 30.08.2002, seção 1,
p. 107, v. 139, n. 168.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos montantes de energia associados aos contratos iniciais, bem como à energia proveniente de pequenas centrais hidrelétricas, de fontes alternativas de geração e de centrais cogeradoras qualificadas assim definidas pela ANEEL.
§ 2o A limitação de auto-suprimento de que trata este artigo não se aplica às concessionárias e permissionárias de distribuição com energia distribuída até 300 GWh/ano.
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Até 2012, o montante de energia elétrica produzido por usinas termelétricas que iniciem sua
operação em 2001 ou 2002 não será considerado no limite de auto-suprimento das empresas
de distribuição de que trata este artigo.
§ 4o Até 2012, o montante de energia elétrica produzido por usinas hidrelétricas cujo início de operação, conforme atos específicos de outorga da ANEEL, ocorra após 31 de dezembro de 2002 e
que seja antecipado para 2001 ou 2002 não será considerado no limite de auto-suprimento das
empresas de distribuição de que trata este artigo.
Art. 8o Todas as empresas do setor deverão enviar à ANEEL informações atualizadas relativas à sua composição societária, identificando o seu grupo de controle e explicitando todas as participações societárias
diretas e indiretas de seus controladores, além de outras informações que a ANEEL julgar necessárias
à aplicação desta Resolução.
o
Art. 9
A ANEEL divulgará, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada trimestre civil, as participações dos agentes econômicos de que trata esta Resolução.
Parágrafo único. Serão considerados a capacidade instalada correspondente ao último dia do trimestre civil anterior e os montantes de energia distribuída e de comercialização realizados nos últimos
doze meses anteriores ao trimestre civil em curso.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogadas as Resoluções ANEEL nos 094, de 30 de março de 1998, e 216, de 8 de junho de
2000.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O. de 21.07.2000, seção 1, p. 40, v. 138, n. 140 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 21.07.2000.

Art. 7º

(*) Acrescentado o parág. 5º no art. 7º, pela RES ANEEL 486 de 29.08.2002, D.O de 30.08.2002, seção 1,
p. 107, v. 139, n. 168.
Fls. 6 da Resolução no de de de 2000.
“§ 5º Até 31 de dezembro de 2014, o montante de energia elétrica produzido por usinas termelétricas integrantes do Programa Prioritário de Termeletricidade – PPT, instituído pelo Decreto nº
3.371, de 24 de fevereiro de 2000, que iniciarem sua operação até 31 de dezembro de 2004, não
será considerado no limite de auto-suprimento das empresas de distribuição de que trata este
artigo”.
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Resolução nº 290, de 3 de agosto de 2000
Homologa as Regras do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE e fixa as diretrizes
para a sua implantação gradual.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
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
nos arts. 12, § 3º, e 14, da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no art. 12, § 4º, do Decreto no
2.655, de 2 de julho de 1998, o que consta do Processo nº 48500.004645/98-76 e considerando que:
– compete à Aneel a homologação do Acordo de Mercado, bem como as suas alterações;
– a Assembléia-Geral do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, realizada em 29 de
fevereiro de 2000, aprovou as regras a serem praticadas pelo referido mercado, conforme
consta do Processo nº 48500.004645/98-76;
– a ANEEL realizou a Audiência Pública AP-002/2000, com o objetivo de obter subsídios
e informações adicionais para o aprimoramento das Regras do Mercado Atacadista de
Energia Elétrica - MAE, em função da qual as inúmeras contribuições foram incorporadas
ao documento que definirá as aludidas regras, inclusive as propostas constantes dos pareceres de especialistas de universidades brasileiras e estrangeiras; e
– a consolidação do MAE, por meio do estabelecimento das Regras do Mercado, é condição fundamental para a introdução da competição no setor elétrico brasileiro, resolve:
Art. 1o
Art. 2o

Art. 3o
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Homologar as Regras do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (Regras do MAE) e fixar as diretrizes
para a sua implantação gradual, na forma estabelecida nesta Resolução.
As Regras do MAE devem ser implantadas de acordo com as etapas e datas a seguir estabelecidas:
IImplantação da 1ª etapa: até 1º de setembro de 2000;
II Implantação da 2ª etapa: até 1º de julho de 2001; e
III - Implantação da 3ª etapa: até 1º de janeiro de 2002.
§ 1o A 1ª etapa se caracteriza pela definição, pelo MAE, do preço ex-ante de energia em base mensal
ou semanal.
§ 2o A 2ª etapa se caracteriza pelo início da dupla contabilização, com preços e quantidades calculados ex-ante e ex-post, em base semanal.
o
§ 3 A 3ª etapa se caracteriza pelo início da definição de preços e quantidades em intervalos de uma
hora, no máximo, mantida a dupla contabilização.
O MAE deve enviar à Aneel a documentação complementar às Regras do Mercado, incorporando os
ajustes necessários decorrentes das diretrizes estabelecidas nesta Resolução.
§ 1o O MAE também deve enviar o cronograma de implementação, até 15 dias após a publicação
desta Resolução, contendo o plano de desenvolvimento, a validação dos modelos computacionais e o plano de implantação da medição, necessários para a operacionalização das Regras do
Mercado, observando as datas estabelecidas no art. 2o.
§ 2o Para permitir o entendimento de todos os interessados nas Regras do MAE, deve ser elaborado
um documento descritivo contendo a visão geral das aludidas regras, inclusive refletindo os
conceitos básicos contidos no mesmo.
§ 3o As Regras Algébricas e os Procedimentos de Mercado, para cada etapa de implantação, deverão ser encaminhados à Aneel antes do início de cada etapa.
§ 4o As Regras do MAE deverão conter os critérios para adesão de agentes ao Acordo do MAE, bem
como para eventual saída, observando que os novos agentes não deverão ser onerados com os
custos de implantação já realizados.
§ 5o Deverá ser submetida à homologação da Aneel a forma de provimento de recursos para a operação e administração da Administradora de Serviços do MAE - ASMAE, a ser aplicada a partir
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Art. 4o

da 2ª etapa, ficando as despesas de implantação e operação sendo custeadas por contribuições dos agentes até o início da referida etapa.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e o MAE devem firmar Acordo Operacional visando a
garantir o fluxo adequado de informações entre ambos e a harmonização de procedimentos e modelos.
Parágrafo único. O Acordo Operacional deverá ser submetido à homologação da Aneel até 15 dias
após a publicação desta Resolução.
O Capítulo 2 das Regras do MAE, relativo a provisão de dados de entrada, fica homologado incorporando as alterações decorrentes das seguintes diretrizes:
IO ONS deverá definir, até 25 de agosto de 2000, as fronteiras atuais dos quatro submercados,
definidos como sendo Norte, Nordeste, Sul e Sudeste/Centro-Oeste, que vigorarão até 31 de
dezembro de 2005;
II O ONS e o MAE deverão estabelecer, até 31 de dezembro de 2000, os critérios e a periodicidade
para definição e alteração de submercados, contemplando mecanismo de transição para os
contratos bilaterais já firmados;
III - Os contratos bilaterais a serem celebrados entre agentes, para serem registrados no MAE, deverão ser discriminados por período de apuração e ajustados ao ponto de referência do submercado do comprador;
IV - Nas 1ª e 2ª etapas de implantação das Regras do MAE os fatores de perdas, por período de apuração e por submercado, aplicáveis à geração e ao consumo verificados, deverão ser calculados
utilizando o mesmo procedimento adotado na definição dos contratos iniciais;
V - O MAE e o ONS deverão submeter à homologação da Aneel, para implantação a partir da 3ª
etapa, a metodologia de definição do ponto de referência de cada submercado e o respectivo
mecanismo para cálculo dos fatores de perdas, aplicáveis à geração e ao consumo verificados,
considerando os aspectos locacionais;
VI - A discriminação mensal dos valores anuais dos contratos iniciais e das quotas parte de Itaipu
deverá observar os critérios vigentes nesta data no MAE;
VII - Para a operação do MAE, a partir de 1o de janeiro de 2001, os agentes de geração deverão
informar, até 15 dias antes do início do respectivo ano civil, os montantes mensais de energia
assegurada de suas usinas, observando os montantes mensais de seus contratos;
VIII - O MAE deverá submeter à homologação da Aneel, para implantação a partir da 3ª etapa, a regra
de discriminação mensal dos valores anuais da energia assegurada dos agentes de geração;
IX - As Regras do MAE deverão estabelecer a freqüência de submissão das declarações de preço,
disponibilidade e inflexibilidade das usinas termelétricas;
X - As declarações referidas no inciso anterior serão de responsabilidade dos agentes de geração
e deverão incluir no preço todos os componentes de custo;
XI - As declarações dos preços e da inflexibilidade das usinas térmicas participantes da Conta de
Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC serão reguladas pela ANEEL e limitadas aos valores
utilizados na definição das quotas desta conta;
XII - O MAE deverá implementar, até o início da 2ª etapa, mecanismo de monitoramento do mercado que permita à Aneel acompanhar as condutas competitivas dos agentes;
XIII - Na 1ª etapa, a previsão de carga por submercado e por período de apuração, utilizada na definição do preço ex-ante, será informada pelo ONS ao MAE; e
XIV - A partir da 2ª etapa, a previsão de carga por submercado e por período de apuração, utilizada
na definição do preço ex-ante, será baseada na declaração dos agentes, ajustada ao ponto de
referência do submercado.
O Capítulo 3 das Regras do Mercado, relativo ao cálculo do preço do MAE, fica homologado incorporando as alterações decorrentes das seguintes diretrizes:
IO estabelecimento dos preços do MAE deverá ser feito por modelos suficientemente documentados, validados pela ANEEL, MAE e ONS;
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II -

Os preços do MAE deverão ser obtidos diretamente dos modelos computacionais, sem necessidade de ajustes adicionais;
III - Na 1ª etapa de implantação das Regras do MAE, o preço deverá ser estabelecido mensalmente
ou semanalmente, em três patamares de carga por submercado, calculado ex-ante, utilizandose um modelo de otimização hidrotérmica a médio prazo;
IV - Na 2ª etapa o preço deverá ser estabelecido semanalmente, em três patamares de carga por
submercado, calculado ex-ante e ex-post, utilizando-se, além do modelo da 1o etapa, um modelo de otimização hidrotérmica a curto prazo; e
V - Na 3ª etapa o preço deverá ser estabelecido em período de apuração de no máximo uma hora,
por submercado, calculado ex-ante e ex-post, utilizando-se, além dos modelos da 2ª etapa, um
modelo de programação da operação.
o
Art. 7
O Capítulo 5 das Regras do MAE, relativo às penalidades, fica homologado com a inserção da diretriz
de que as penalidades deverão ser aplicadas, no que couber, de acordo com as etapas de implementação estabelecidas nesta Resolução.
o
Art. 8
O Capítulo 6 das Regras do MAE, relativo aos Encargos de Serviços de Sistema - ESS, fica homologado
com a diretriz de que os mesmos deverão ser aplicados, no que couber, de acordo com as etapas de
implementação estabelecidas nesta Resolução.
o
Art. 9
O Capítulo 7 das Regras do MAE, relativo ao Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, fica homologado incorporando as alterações decorrentes das seguintes diretrizes:
IDeverá ser mantido, até 31 de dezembro de 2000, o procedimento vigente no âmbito do MAE
para alocação da energia gerada excedente à energia assegurada total do sistema;
II A partir de 1º de janeiro de 2001, a alocação da energia referida no inciso anterior deverá ser
feita na proporção das energias asseguradas, do respectivo período de apuração, das usinas
participantes do MRE;
III - Na 1ª etapa as indisponibilidades de máquinas não deverão ser consideradas no cálculo do
MRE;
IV- As indisponibilidades das usinas, acima dos valores da taxa de saída forçada (TEIF) e manutenção programada (IP), considerados para as usinas no cálculo de suas energias asseguradas, não
serão cobertas pelo MRE, devendo o MAE submeter à homologação da Aneel um procedimento de verificação mensal baseado no desempenho de cada usina nos últimos doze meses de
operação, para implantação a partir da 2ª etapa;
V - A energia assegurada das usinas em fase de motorização, que ainda não atingiram capacidade
suficiente para gerá-la, deverá ser considerada igual à energia gerada; e
VI - O MAE deverá submeter à homologação da Aneel, para implantação a partir da 2ª etapa, procedimento de devolução à Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC, por todos os
geradores participantes do MRE, de parcela dos gastos com geração térmica relacionada com
a produção de energia acima da energia assegurada total do sistema.
Art. 10. O Capítulo 8 das Regras do MAE, relativo à alocação do excedente financeiro, fica homologado incorporando as alterações decorrentes das seguintes diretrizes:
IA alocação do excedente financeiro e das exposições positivas dos agentes deverá ser destinada para o alívio de eventuais perdas financeiras dos agentes causadas por diferenças de preços
entre submercados nas seguintes transações:
a)
realocações de energias asseguradas no MRE;
b)
contratos iniciais entre submercados;
c)
contratos de Itaipu;
d)
parcela dos contratos de compra e venda de energia importada, assinados até 12 de
agosto de 1998, considerada nos contratos iniciais; e
e)
os direitos de autoprodutores e concessionários de serviço público de geração em consórcios estabelecidos com base no Decreto nº 915, de 6 de setembro de 1993, ou em
concessões outorgadas até 12 de agosto de 1998, com base na Lei nº 8.987, de 13 de
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Art. 11.

fevereiro de 1995, ou prorrogadas com base no art. 20 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de
1995.
II Eventual saldo positivo do excedente financeiro e das exposições positivas dos agentes deverá
ser destinado inicialmente para a compensação de eventual saldo negativo do mês anterior e,
permanecendo o saldo positivo, para a redução dos encargos dos serviços do sistema, sem a
formação de fundo de reserva;
III - O MAE deverá submeter à homologação da Aneel, até 30 de junho de 2001, para implantação
a partir de 1º de janeiro de 2006, um mecanismo competitivo de distribuição dos direitos de
alocação do excedente financeiro para os agentes interessados; e
IV - Os recursos provenientes do mecanismo definido no inciso anterior deverão ser utilizados na
redução dos encargos de uso da rede básica de transmissão.
O Capítulo 9 das Regras do MAE, relativo à contabilização, fica homologado incorporando as alterações decorrentes das seguintes diretrizes:
INa 1ª etapa a contabilização da energia verificada deverá ser feita com o preço ex-ante;
II A partir da 2ª etapa deverão ser feitas duas contabilizações, uma ex-ante e outra ex-post;
III - A contabilização ex-ante considerará as declarações de carga, de disponibilidade de geração e
os contratos bilaterais;
IV- A contabilização ex-post considerará as redeclarações de disponibilidade, a disponibilidade verificada das usinas, ambas informadas pelo ONS, os montantes verificados de energia requerida
do sistema e os compromissos resultantes da contabilização ex-ante; e
V - O MAE deverá encaminhar à ANEEL os certificados de auditoria do sistema de contabilização, e
de suas eventuais revisões, antes da primeira liquidação financeira que utilize nova versão.
O Capítulo 10 das Regras do MAE, relativo às interconexões internacionais, deverá ser adaptado de
modo a se sujeitar às regulamentações de caráter geral que venham a ser estabelecidas em conjunto
com os órgãos reguladores dos países fronteiriços.
Parágrafo único. O disposto nos itens 10.3, 10.4 e 10.5 das Regras do MAE deverá ser aplicado pelo
MAE, em caráter provisório, até que estejam homologadas as regras referentes às interconexões internacionais.
A forma de cálculo do encargo de capacidade, objeto do Capítulo 11 das Regras do MAE deverá refletir as premissas constantes do “Documento Básico para o Estabelecimento das Regras do Mercado”,
devendo ser submetida pelo MAE à homologação da ANEEL visando possibilitar a sua implantação a
partir da 3a etapa.
A forma de discriminação dos valores mensais por período de apuração - modulação - dos contratos
iniciais e das energias asseguradas, objeto do Capítulo 12 das Regras do MAE, deverá observar as seguintes diretrizes:
INa 1a etapa a modulação dos contratos iniciais deverá ser feita segundo os critérios vigentes
nesta data no MAE;
II O MAE deverá submeter à homologação da ANEEL regras de modulação ex-ante dos contratos
iniciais, para implantação a partir da 2ª etapa, observados os limites da demanda e do montante mensal de energia contratados;
III - Até 31 de dezembro de 2000, a modulação dos montantes de energia assegurada das usinas
deverá ser feita segundo os critérios vigentes nesta data no MAE;
IV - A partir de 1º de janeiro de 2001, a modulação dos montantes de energia assegurada, por
período de apuração das usinas, deverá ser informada pelos agentes de geração, com a antecedência requerida pelo MAE, limitada à potência disponível e respeitado o montante da energia
assegurada mensal;
V - A partir de 1º de janeiro de 2001, a modulação dos montantes de energia vinculada às quotas
parte de Itaipu, por período de apuração, deverá ser informada pelos detentores dessas quotas
parte, com a antecedência requerida pelo MAE, limitados à potência contratada e respeitado o
montante mensal da energia vinculada; e

VI -
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Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.
Art. 18.

O MAE deverá submeter à homologação da Aneel, para implantação a partir da 3a etapa, a
regra de modulação da energia assegurada dos agentes de geração.
O provimento de potência adicional ao sistema, em caráter excepcional, deverá observar as seguintes
diretrizes:
IO ONS deverá encaminhar à ANEEL relatório contendo os montantes de potência adicional e
os períodos de geração necessários ao adequado atendimento do sistema;
II A ANEEL encaminhará ao MAE a necessidade de potência adicional, estabelecendo os limites
de preços fixo e variável a serem considerados no pagamento dessa geração;
III - O MAE deverá estabelecer um processo competitivo para seleção das ofertas de geração de
modo a suprir as necessidades de potência adicional;
IV - O pagamento da potência adicional deverá garantir os preços pactuados no processo competitivo, utilizando-se, para isso, o Encargo de Serviços do Sistema (ESS), obedecendo os seguintes
critérios:
a)
quando o preço do MAE for igual ou superior ao preço total pactuado (fixo e variável), a
remuneração será ao preço total do pacto, devendo a diferença em relação ao preço do
MAE ser revertida para o ESS;
b)
quando o preço do MAE for inferior ao preço total e superior ao preço variável, a usina
será despachada e a diferença entre o preço total e o preço do MAE será coberta pelo
ESS; e
c)
quando o preço do MAE for inferior ao preço variável, a usina não será despachada e o
preço fixo será coberto pelo ESS.
Os capítulos 1 e 4 das Regras do Mercado, relativos às definições e interpretações, e à agregação de
dados de medição, ficam homologadas incorporando as adequações necessárias decorrentes das
diretrizes apresentadas nesta Resolução.
Revoga-se, a partir de 1º de setembro de 2000, a Resolução nº 222, de 30 de junho de 1999.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O. de 04.08.2000, seção 1, p. 43, v. 138, n. 150 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 04.08.2000.
(*)
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Revogados o inciso III e parág. 3º do art. 2º; parág. 5º do art. 3º; inciso VIII do art. 5º; inciso VI do
art. 14 e o art. 15 pela RES ANEEL 446 de 22.08.2002, D.O de 23.08.2002, seção 1, p. 56, v. 139, n.
163
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Define a sistemática de fixação da “potência instalada” para todos os fins de regulação, fiscalização e outorga dos serviços de geração de energia elétrica.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria constante do Processo n.º
48500.004114/00-14, tendo em vista o disposto no art. 3º, inciso IV e nos arts. 12 e 13 da Lei
n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nos incisos I, IV, XXXI e XLII do art. 4º, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, no art. 3º do Decreto nº 2.410, de 28 de novembro
de1997, e considerando:
– a necessidade de se firmar e esclarecer conceitos concernentes à regulação do setor
elétrico brasileiro;
– que a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica é diferenciada em função da
modalidade e proporcional ao porte do serviço concedido, permitido ou autorizado; e
– as contribuições decorrentes da Audiência Pública no 004/2000, mediante o intercâmbio
de documentos, resolve:
Art. 1o

Art. 2o

Art. 3o
Art. 4o

Art. 5o

Art. 6o

Definir o termo “potência instalada” e a sistemática de fixação da referida potência, para todos os fins
de regulação, fiscalização e outorga dos serviços de geração de energia elétrica.
Parágrafo único. Para os fins desta regulamentação os termos “potência instalada” e “potência nominal instalada” são equivalentes.
A potência elétrica ativa nominal de uma unidade geradora (em kW) é definida pelo produto da
potência elétrica aparente nominal (em kVA) pelo fator de potência nominal do gerador elétrico, considerado o regime de operação contínuo e as condições nominais de operação.
A potência instalada de uma central geradora (em kW) é definida, em números inteiros, pelo somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da central.
Deverão constar nos dados de placa das unidades geradoras, estando sujeitos à fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a potência elétrica aparente nominal (em kVA ) e o fator de
potência nominal do gerador elétrico, considerado o regime de operação contínuo e as condições
nominais de operação.
As unidades geradoras de emergência devem ser excluídas do somatório da potência elétrica ativa,
mencionado no art. 3º, desde que o período de operação destas não exceda a 176 (cento e setenta
e seis) horas por ano e que o somatório das potências elétricas ativas destas unidades seja inferior a
três por cento do somatório das potências elétricas ativas das demais unidades da respectiva central
geradora.
Nas centrais geradoras em que a diferença entre a potência elétrica ativa máxima, medida nos bornes
de conexão do gerador, da unidade geradora operando em regime contínuo, e a potência instalada
definida de acordo com o art. 2º, for superior a cinco por cento, seja por motivos climáticos, repotenciação, distorções técnicas ocorridas durante a aquisição dos equipamentos geradores ou limitação
das condições nominais do equipamento motriz, esta deverá ser formalmente declarada e justificada
à ANEEL para fins de regularização.
§1o A diferença apurada em função do que se refere o “caput” deverá ser justificada mediante relatório técnico-operacional que apresente as razões fundamentadas em resultados de ensaios
específicos, estando estes sujeitos à fiscalização da ANEEL.
o
§2
Os detentores de concessão ou autorização para exploração de centrais geradoras que tenham
a potência elétrica nominal ativa de suas unidades geradoras repotenciada, em valor inferior ao
limite que se refere o “caput”, poderão solicitar à ANEEL a regularização de sua potência instalada..
§3o Os detentores de concessão ou autorização para exploração de centrais geradoras que apresentem diferença superior a cinco por cento entre a potência descrita no seu ato de outorga
e a potência verificada segundo os critérios fixados nos arts. 2º, 3º e 5º, deverão solicitar for-
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 407

Resolução nº 407, de 19 de outubro de 2000

Art. 7o

Art. 8o

malmente, regularização junto à ANEEL, no prazo de noventa dias contados a partir da data de
publicação desta Resolução.
Os detentores de concessão ou autorização para exploração de centrais geradoras em implementação, ampliação ou repotenciação deverão solicitar regularização da potência instalada, quando for
o caso, conforme o disposto nesta Resolução, respeitado, se aplicável, o limite mínimo da potência
instalada definida no Contrato de Concessão ou no respectivo Edital de Licitação.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 20.10.2000, seção 1, p. 46, v. 138, n. 203-E.

Anexo I - Resolução ANEEL nº 407

Este texto não substitui o publicado no D.O de 20.10.2000.
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Fixa os valores da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE e o valor do beneficio econômico anual, relativos ao exercício de 2001, para os concessionários de serviço
público, autoprodutores e produtores independentes de energia elétrica.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
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
na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e nos Decretos nºs 2.335, de 6 de outubro de
1997 e 2.410, de 28 de novembro de 1997, o que consta do Processo nº 48500.006913/99-75,
e considerando que:
– a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE, instituída pela Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, constitui receita básica para a operacionalização das atividades da ANEEL;
– a instituição da TFSEE não impõe novo ônus para os consumidores finais, sendo vedada
qualquer majoração tarifária em função da cobrança da mesma;
– em cumprimento ao estabelecido no parágrafo único, art. 3º, do Decreto nº 2.410, de 28
de novembro de 1997, o valor do beneficio econômico anual, que compõe a fórmula
de cálculo aplicável aos autoprodutores e produtores independentes, foi calculado com
base nos dados integrantes dos contratos iniciais das empresas geradoras, resolve:
Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 5º

§ 1º

§ 2º
Art. 5o
Art. 6º

Fixar os valores anuais da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE, relativos ao
exercício 2001, para os concessionários de serviço público, autoprodutores e produtores independentes de energia elétrica, conforme anexos I, II e III desta Resolução.
O valor do benefício econômico anual, definido para compor a fórmula do cálculo da TFSEE, aplicável
aos autoprodutores e produtores independentes, para o ano de 2001, fica fixado em R$ 173,23 (cento
e setenta e três reais e vinte e três centavos) por kW instalado.
A TFSEE referente aos autoprodutores e produtores independentes, cujas usinas não constaram das
Resoluções anteriores e que as mesmas estavam operando desde 1 de dezembro de 1997, foi calculada proporcionalmente, considerando a data de entrada em operação comercial e o valor em atraso
agregado ao montante fixado para o ano de 2001.
Os valores anuais da TFSEE serão recolhidos em duodécimos, única e exclusivamente, ao Banco do
Brasil S.A., com vencimento no dia 15 de cada mês, por meio de ficha de compensação bancária enviada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL aos respectivos Agentes, sendo vedado o uso
de quaisquer outras formas de pagamento.
A parcela relativa ao mês de janeiro de 2001 terá vencimento no dia 15 de fevereiro de 2001 e assim
sucessivamente, sendo facultado o recolhimento do valor integral na data do primeiro vencimento,
desde que solicitado pelo Agente.
O recolhimento após o prazo fixado acarretará a incidência de encargos de 1% (um por cento) ao mês
“pro-rata tempore” a título de juros de mora, além de multa de 2% (dois por cento).
As pessoas físicas ou jurídicas produtoras de energia elétrica, cujas usinas não constam das relações
anexas a esta Resolução, deverão comunicar-se com a ANEEL para fins de cadastramento.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 29.12.2000, seção 1, p. 104, v. 138, n. 250-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 29.12.2000.

(*) Revogados os valores da TFSEE de dezembro de 2001, para a SULGIPE, pela RES ANEEL 546 de 12.12.2001,
D.O de 13.12.2001, seção 1, p. 225, v. 138, n. 237.
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Resolução nº 582, de 28 de dezembro de 2000

Anexo I - Resolução ANEEL nº 582

(*) Extinto o valor fixado para a Bandeirante Energia S.A - EBE, referente de outubro a dezembro, pelo DSP SRE
/ ANEEL 891 de 31.10.2001, D.O de 01.11.2001, seção 1 , p. 161, v. 138, n. 210.
(*) Revogados os valores da TFSEE de novembro e dezembro, para a LIGHT, pela RES ANEEL 476 de 06.11.2001,
D.O de 07.11.2001, seção 1, p. 109, v. 138, n. 213.
(*) Revogados os valores da TFSEE de novembro e dezembro de 2001, para a CEA, pela RES ANEEL 514 de
28.11.2001, D.O de 29.11.2001, seção 1, p. 17, v. 138, n. 228.
(*) Revogados os valores da TFSEE de novembro e dezembro de 2001, para a CERON, pela RES ANEEL 515 de
28.11.2001, D.O de 29.11.2001, seção 1, p. 17, v. 138, n. 228.
(*) Revogados os valores da TFSEE de novembro e dezembro de 2001, para a ELETROACRE, pela RES ANEEL 519
de 28.11.2001, D.O de 29.11.2001, seção 1, p. 19, v. 138, n. 228.
(*) Revogado o valor da TFSEE de dezembro de 2001, para a UHENPAL, pela RES ANEEL 590 de 21.12.2001, D.O
de 27.12.2001, seção 1, p. 133, v. 138, n. 245.
(*) Revogado os valor da TFSEE de dezembro de 2001, para a CERJ, pela RES ANEEL 588 de 21.12.2001, D.O de
28.12.2001, seção 1, p. 132, v. 138, n. 246.
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ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº ,de

de dezembro de 2000.

Valores da TFSEE para os Concessionários de Serviço Público de Energia Elétrica. Valores expressos em R$

101 CERON
111 ELETROACRE
121 CEAM
131 CER
132 BOA VISTA
141 CELPA
151 CEA
161 CELTINS
191 ELETRONORTE
192 MANAUS ENERGIA
Região Norte
201 CEMAR
211 CEPISA
221 COELCE
231 COSERN
241 SAELPA
242 CELB
251 CELPE
261 CEAL
271 ENERGIPE
272 SULGIPE
281 COELBA
291 CHESF
Região Nordeste
301 CEMIG
303 CAT-LEO
304 POÇOS DE CALDAS
307 SEMESA
321 ESCELSA
322 SANTA MARIA
331 LIGHT
333 CERJ
334 CENF
337 ELETRONUCLEAR
323 ROSAL
341 CESP
342 ELEKTRO
343 CPFL - Distribuição
346 CPFL - Geração
345 BRAGANTINA
347 CAIUÁ

TFSEE
TFSEE
ANUAL 2001 MENSAL 2001
397.779,58
33.148,30
136.117,68
11.343,14
177.156,39
14.763,03
18.061,20
1.505,10
193.731,94
16.144,33
1.671.723,58
139.310,30
136.601,80
11.383,48
413.274,85
34.439,57
5.587.435,78
465.619,65
1.075.186,79
89.598,90
9.807.069,59
817.255,80
760.217,01
63.351,42
412.765,04
34.397,09
2.203.796,70
183.649,72
928.623,93
77.385,33
642.556,82
53.546,40
121.617,70
10.134,81
2.115.828,66
176.319,06
570.388,54
47.532,38
482.284,94
40.190,41
57.846,84
4.820,57
3.562.923,95
296.910,33
9.531.118,51
794.259,88
21.389.968,64
1.782.497,40
13.104.789,53
1.092.065,79
378.910,66
31.575,89
109.927,53
9.160,63
809.226,81
67.435,57
1.664.086,72
138.673,89
72.443,59
6.036,97
8.097.330,60
674.777,55
2.598.615,41
216.551,28
109.184,86
9.098,74
1.112.756,63
92.729,72
23.950,82
1.995,90
6.319.552,59
526.629,38
3.287.802,93
273.983,58
6.662.645,00
555.220,42
109.750,00
9.145,83
185.310,01
15.442,50
215.814,00
17.984,50
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348 CTEEP
350 JAGUARI
351 MOCOCA
353 CPEE
354 SANTA CRUZ
356 CSPE
357 VALE PARANAPANEMA
358 NACIONAL
359 ELETROPAULO
360 EBE
361 EPTE
362 EMAE
391 FURNAS
Região Sudeste
401 COPEL
403 COCEL
404 FORCEL
405 CFLO-OESTE
421 CELESC
423 URUSSANGA
424 XANXERÊ
425 JOÃO CESA
441 CEEE
442 AES-SUL
443 RGE
444 ELETROCAR
445 PANAMBI
446 NOVA PALMA
447 DEMEI
448 MUXFELDT
449 CGTEE
491 ELETROSUL
Região Sul
501 ENERSUL
511 CEMAT
521 CELG
522 CHESP
525 CDSA
531 CEB
Região Centro-Oeste
TOTAL CONCESSIONÁRIO

TFSEE
TFSEE
ANUAL 2001 MENSAL 2001
1.811.736,75
150.978,06
110.933,34
9.244,45
59.146,59
4.928,80
82.996,97
6.916,41
233.050,07
19.420,84
118.498,00
9.874,83
238.505,92
19.875,49
148.829,97
12.402,50
11.349.330,65
945.777,55
3.459.652,48
288.304,37
1.452.456,35
121.038,03
825.052,16
68.754,35
11.528.198,62
960.683,22
76.280.485,56
6.356.707,04
8.295.076,93
691.256,41
45.250,88
3.770,91
7.951,65
662,64
61.283,28
5.106,94
2.800.311,20
233.359,27
13.230,66
1.102,55
35.575,78
2.964,65
3.055,83
254,65
3.281.439,43
273.453,29
2.089.242,57
174.103,55
1.898.088,58
158.174,05
37.706,15
3.142,18
19.293,82
1.607,82
9.646,60
803,88
30.249,81
2.520,82
5.939,23
494,94
672.929,91
56.077,49
935.936,35
77.994,70
20.242.208,66
1.686.850,74
955.030,24
79.585,85
1.331.603,94
110.966,99
1.848.046,08
154.003,84
22.900,72
1.908,39
831.233,51
69.269,46
1.138.414,27
94.867,86
6.127.228,76
510.602,39
133.846.960,05
11.153.913,34
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ANEXO II À RESOLUÇÃO Nº

,de

de dezembro de 2000.

Valores da TFSEE para os Autoprodutores de Energia Elétrica. Valores expressos em R$

Anexo I - Resolução ANEEL nº 582

POTÊNCIA INSTALA DA TFSEE 2001
AUTOPRODUTOR

EMPREENDIMENTO

Acesita - Cia. de Aços Especiais Itabira
Aço Minas Gerais S/A
Açúcar Guarani S/A
Açucareira Bortolo Carolo S/A
Açucareira Corona S/A
Açucareira Zillo Loreuzetti S/A
Adelino Castaman e Filhos Ltda
Adelino Castaman e Filhos Ltda
Alcan Alumínio do Brasil S/A
Alcan Alumínio do Brasil S/A
Alcan Alumínio do Brasil S/A
Alcan Alumínio do Brasil S/A
Alcan Alumínio do Brasil S/A
Alcan Alumínio do Brasil S/A
Aprovale - Assoc.de Prod. Rurais do
Vale do Centro
Aracruz Celulose S/A
Atlas Frigorífico S/A
Bacell S/A
Bahia Sul Celulose S/A
Cadam - Caulim da Amazônia S/A
Cassol Industrial Com. de Mat. Ltda
Cassol Industrial Com. de Mat. Ltda
Coop. Agrária Mista Entre Rios CERTHIL
Coop. de E.E. Sta. Maria de
Responsabilidade
Copersucar - Coop. dos Prod; Cana
,Açúcar, e Álcool Est.
Coop. de Eletrificação Rural das Missões
CELPAV -Celulose e Papel Ltda
CELPAV -Celulose e Papel Ltda
Celulose Irani S/A
Celulose Irani S/A
Celulose Irani S/A
Celulose Nipo Brasileira S/A - Cenibra
Champion - Papel e Celulose Ltda
Cimento Rio Branco S/A
Companhia Açucareira Vale do Rosário
Companhia Brasileira de Alumínio
Companhia Brasileira de Alumínio
Companhia Brasileira de Alumínio
Companhia Brasileira de Alumínio
Companhia Brasileira de Alumínio
Companhia Brasileira de Alumínio

UHE Sá Carvalho
UTE Açominas
UTE Guarani-Cruz Alta
UTE Bortolo Carolo
UTE Corona
UTE São José
UHE Castaman I
UHE Castaman III
UHE Brecha
UHE Brito
UHE Caboclo
UHE Funil
UHE Cachoeira dos Prazeres
UHE Salto
UHE Provale
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kW

ANUAL
2001

TOTAL
MENSAL DIFERENÇA MENSAL MENSAL
2001
ANTERIOR DIF. ANT. 2001
5.702,15
0,00
0,00
5.702,15
2.983,89
0,00
0,00
2.983,89
750,66
22.890,88
1.907,57
2.658,24
577,43
0,00
0,00
577,43
1.068,25
0,00
0,00
1.068,25
649,61
0,00
0,00
649,61
133,10
0,00
0,00
133,10
88,64
0,00
0,00
88,64
895,02
0,00
0,00
895,02
209,32
0,00
0,00
209,32
300,27
0,00
0,00
300,27
259,85
0,00
0,00
259,85
129,92
0,00
0,00
129,92
306,04
0,00
0,00
306,04
92,39
2.817,34
234,78
327,17

79.000
41.340
10.400
8.000
14.800
9.000
1.844
1.228
12.400
2.900
4.160
3.600
1.800
4.240
1.280

68.425,85
35.806,64
9.007,96
6.929,20
12.819,02
7.795,35
1.597,18
1.063,63
10.740,26
2.511,84
3.603,18
3.118,14
1.559,07
3.672,48
1.108,67

142.900
5.310
13.600
92.000
20.100
2.700
3.000
1.400

123.772,84
4.599,26
11.779,64
79.685,80
17.409,62
2.338,61
2.598,45
1.212,61

10.314,40
383,27
981,64
6.640,48
1.450,80
194,88
216,54
101,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.314,40
383,27
981,64
6.640,48
1.450,80
194,88
216,54
101,05

PCH Alto Benedito Novo

2.170

1.879,55

156,63

4.776,27

398,02

554,65

UTE Área II

6.000

5.196,90

433,08

13.090,38

1.090,87

1.523,94

3.600
63.480
32.600
4.800
2.360
1.800
100.000
50.500
1.500
32.000
72.000
40.400
29.500
36.400
55.000
7.200

3.118,14
54.983,20
28.236,49
4.157,52
2.044,11
1.559,07
86.615,00
43.740,58
1.299,23
27.716,80
62.362,80
34.992,46
25.551,43
31.527,86
47.638,25
6.236,28

259,85
4.581,93
2.353,04
346,46
170,34
129,92
7.217,92
3.645,05
108,27
2.309,73
5.196,90
2.916,04
2.129,29
2.627,32
3.969,85
519,69

451,44
0,00
0,00
(100,32)
(406,30)
(50,16)
127.308,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37,62
0,00
0,00
(8,36)
(33,86)
(4,18)
10.609,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

297,47
4.581,93
2.353,04
338,10
136,48
125,74
17.826,97
3.645,05
108,27
2.309,73
5.196,90
2.916,04
2.129,29
2.627,32
3.969,85
519,69

UTE Aracruz
UTE Atlas I
UTE Bacell
UTE Bahia Sul
UTE Cadam
UHE Cabixi
UHE S. Luzia D’Oeste
UHE Buricá

UTE Ijuizinho
UTE Celpav IV (Pap.Simão)
UTE Celpav II
UHE Flor do Mato
UHE Salto Cristo Rei
UHE São Luiz
UTE Belo Oriente
UTE Champion
PCH Santa Cruz (Sto.Gde.)
UTE Vale do Rosário
UHE Alecrim
UHE Barra
UHE Franca
UHE Fumaça
UHE Itupararanga
UHE Jurupará
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Companhia Brasileira de Alumínio
Companhia Brasileira de Alumínio
Companhia Cimento Portland Itaú
Companhia Cimento Portland Itaú
Companhia Energética Santa Elisa
Companhia Fiação Tec. Cedro Cachoeira
Companhia Fiação Tec. São Pedro
Companhia Geral Melhor. Pernambuco
Companhia Ind. Aliança
Bondespachense
Companhia Industrial Belo Horizonte
Companhia Industrial Pirapama
Companhia Industrial Fluminense
Companhia Minas da Passagem
Companhia Nacional de Estamparia
Cianê
Companhia Nitro Química Brasileira
Companhia Níquel do Brasil
Companhia Paraibuna de Metais
Companhia Paulista de Ferro-Ligas
Companhia Paulista de Ferro-Ligas
Companhia Paulista de Ferro-Ligas
Companhia Paulista de Ferro-Ligas
Companhia Siderúrgica Belgo Mineira
Companhia Siderúrgica Belgo Mineira
Companhia Siderúrgica Belgo Mineira
Companhia Siderúrgica Belgo Mineira
Companhia Siderúrgica de Tubarão
Companhia Siderúrgica Nacional
Companhia Suzano de Papel e Celulose
Companhia Tecidos Santanense
Companhia Tecidos Santanense
Dedini S.A. Agro Indústrial
Destilaria Andrade S/A
Destilaria Lago Azul Ltda.
Destilaria Galo Bravo S/A
Eloi Brunetta
Elekeiroz S/A
Fábrica de Papel Primo Tedesco
Fazenda Pilar
Fazenda Pilar
Fazenda Pilar
Ferlig Ferro Liga Ltda
Ferro Ligas Piracicaba Ltda
Ferro Ligas Piracicaba Ltda
Ferro Ligas Piracicaba Ltda
Fertilizantes Fosfatados S/A
Fertilizantes Serrana S/A

EMPREENDIMENTO
UHE Salto Iporanga
UHE Serraria
UHE Monte Alto
UHE São João
UTE Santa Elisa
UHE P. Mascarenhas
PCH São Pedro
UHE Pau Sangue
UHE João de Deus

kW

TOTAL
MENSAL DIFERENÇA MENSAL MENSAL
2001
ANTERIOR DIF. ANT. 2001
2.661,25
154,07
12,84
2.674,09
1.732,30
0,00
0,00
1.732,30
531,24
0,00
0,00
531,24
230,97
0,00
0,00
230,97
2.093,20
0,00
0,00
2.093,20
219,71
0,00
0,00
219,71
155,91
4.754,26
396,19
552,10
160,53
0,00
0,00
160,53
113,18
0,00
0,00
113,18

36.870
24.000
7.360
3.200
29.000
3.044
2.160
2.224
1.568

31.934,95
20.787,60
6.374,86
2.771,68
25.118,35
2.636,56
1.870,88
1.926,32
1.358,12

5.600
1.826
1.842
1.560
1.600

4.850,44
1.581,59
1.595,45
1.351,19
1.385,84

404,20
131,80
132,95
112,60
115,49

0,00
4.019,11
0,00
0,00
838,60

0,00
334,93
0,00
0,00
69,88

404,20
466,72
132,95
112,60
185,37

12.000
1.320
60.000
1.805
1.500
7.987
2.560
1.800
2.880
71.400
9.000
196.200
235.200
25.500
1.400
1.600
6.000
7.200
2.000
9.000
1.200
5.192
2.080
2.704
1.392
1.310
1.200
1.300
3.000
3.600
24.400
10.700

10.393,80
1.143,32
51.969,00
1.563,40
1.299,23
6.917,94
2.217,34
1.559,07
2.494,51
61.843,11
7.795,35
169.938,63
203.718,48
22.086,83
1.212,61
1.385,84
5.196,90
6.236,28
1.732,30
7.795,35
1.039,38
4.497,05
1.801,59
2.342,07
1.205,68
1.134,66
1.039,38
1.126,00
2.598,45
3.118,14
21.134,06
9.267,81

866,15
95,28
4.330,75
130,28
108,27
576,50
184,78
129,92
207,88
5.153,59
649,61
14.161,55
16.976,54
1.840,57
101,05
115,49
433,08
519,69
144,36
649,61
86,62
374,75
150,13
195,17
100,47
94,55
86,62
93,83
216,54
259,85
1.761,17
772,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.634,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326,04
0,00
0,00
0,00
0,00
15.847,53
4.402,09
0,00
2.641,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.923,77
0,00
4.025,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320,63
366,84
0,00
220,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,31
0,00
335,45

866,15
95,28
4.330,75
130,28
108,27
576,50
654,34
129,92
207,88
5.153,59
649,61
14.161,55
17.003,71
1.840,57
101,05
115,49
433,08
1.840,32
511,20
649,61
306,72
374,75
150,13
195,17
100,47
94,55
86,62
93,83
216,54
920,16
1761,17
1.107,76

UHE C. A Teixeira
PCH Pirapama
UHE Carandaí
UHE Bicas
UHE Nova ( Nº 2)
UHE Nitro Química
UHE Barulho
UHE Sobragi
UHE Chapecozinho
UHE S. Paraopeba
UHE Voltão
PCH Ilhéus
UHE Amorim
UHE Dona Denise
UHE G. Amorim (51%)
UHE Piracicaba
UTE CST
UTE CTE II
UTE Cia Suzano P.Cel
UHE Bento Lopes
UHE Carioca
UTE São Luiz
UTE Destilaria Andrade
PCH Lago Azul
UTE Galo Bravo
UHE Água Suja
UTE Elekeiroz
UHE Rio Tigre
UHE Batista
UHE Jorda Flor
UHE Pilar
UHE Dorneles
UHE Luiz de Queiroz
UHE Tatuhy
PCH San Juan
UTE Fosfértil
UTE Serrana

ANUAL
2001

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

527

Anexo I - Resolução ANEEL nº 582

AUTOPRODUTOR

POTÊNCIA INSTALA DA TFSEE 2001

Anexo I - Resolução ANEEL nº 582

AUTOPRODUTOR
Us. Barra Grande de Lençóis (Gr.Zil.
Lor.)
Ibema - Cia. Brasileira de Papéis
Ibema - Cia. Brasileira de Papéis
Igaras Papel e Embalagens
Orsa Cel. Papel e Embalagens (Ind.
Com. Cult. Mad. Sguário)
Orsa Cel. Papel e Embalagens (Ind.
Com. Cult. Mad. Sguário)
Italmagnésio Nordeste S/A
INSAM - Industrial Mad. Santa Maria
Ltda
Irmãos Biagi S.A Açúcar e Álcool
Itamarati Norte S.A. - Agropec.
Itamarati Norte S.A. - Agropec.
Klabin Ind. Klabin S/A
Klabin Fabr. de Papel e Celulose
Madeireira Faxinal
Maringá S.A Cimento e Ferro-LIga
Maringá S.A Cimento e Ferro-Liga
Maringá S.A Cimento e Ferro-LIga
Maringá S.A Cimento e Ferro- Liga
Mineração Morro Velho Ltda.
Mineração Morro Velho Ltda.
Mineração Morro Velho Ltda.
Mineração Morro Velho Ltda.
Mineração Morro Velho Ltda.
Mineração Morro Velho Ltda.
Mineração Rio do Norte
Mineração Taboca S/A
Nardini Agroindustrial Ltda.
Nelson Ricardo da Cruz
O Globo Emp. Jornalística Brasil Ltda
OLVEPAR - S/A Indústria e Comércio
Ometto Pavan S/AAçúcar e Álcool
Petróleo Brasileiro - Petrobrás
Ref. Alb. Pasqualini - Petrobrás
Ref. Duque de Caxias - Petrobrás
Ref. Getúlio Vargas - Petrobrás
Ref. Henrique Lajes - Petrobrás
Ref. Landulpho Alves - Petrobrás
Ref. Paulínia - Petrobrás
Ref. Presid. Bernardes - Petrobrás
Ref. Manaus Petrobrás Rieger Agro. Pecuária Ltda
Rio Grande -Companhia Celulose do
Sul
Ripasa S/A -Celulose e Papel
S/A Indústrias Votorantin
528

EMPREENDIMENTO
UTE Barra Gde. Lençóis
UHE Boa Vista
UHE Cachoeira
UTE Igaras
UHE Flor do Brasil

kW
9.000

TOTAL
MENSAL DIFERENÇA MENSAL MENSAL
2001
ANTERIOR DIF. ANT. 2001
7.795,35
649,61
0,00
0,00
649,61

ANUAL
2001

1.192
2.920
31.100
2.960

1.032,45
2.529,16
26.937,27
2.563,80

86,04
210,76
2.244,77
213,65

2.623,65
6.427,05
0,00
0,00

218,64
535,59
0,00
0,00

304,67
746,35
2.244,77
213,65

UHE Catas Altas

4.500

3.897,68

324,81

4.168,07

347,34

672,15

UHE Água Branca
UHE Três Capões

4.000
1.625

3.464,60
1.407,49

288,72
117,29

8.804,18
0,00

733,68
0,00

1.022,40
117,29

UTE Usina da Pedra
UHE Juba I
UHE Juba II
UTE Celucat (P.C.Catar.)
UHE Salto Mauá
UHE Faxinal I
PCH Barra
PCH Capote
PCH Poço Preto
PCH Santa Maria
UHE Codorna
UHE Geradora F
UHE Geradora E Nova
UHE Geradora E
UHE Geradora D
UHE Geradora G
UHE Rio do Norte
UHE Pitinga
UTE Nardini
PCH Santa Cruz
UTE Globo
UHE Salto Claudelino
UTE Ometto Pavan
UTE Alto do Rodrigues
UTE REFAP
UTE REDUC
UTE REPAR
UTE REVAP
UTE RELAM
UTE REPLAN
UTE RPBC
UTE REMAN
UHE RIEGER
UTE Riocell

15.000
42.000
42.000
12.500
19.550
2.788
2.000
1.723
3.200
2.600
1.944
3.972
2.744
1.400
1.360
1.440
40.000
24.960
6.400
3.970
5.160
2.400
11.400
6.500
18.000
40.800
32.000
30.000
29.500
60.500
24.500
6.400
5.400
47.000

12.992,25
36.378,30
36.378,30
10.826,88
16.933,23
2.414,83
1.732,30
1.492,38
2.771,68
2.251,99
1.683,80
3.440,35
2.376,72
1.212,61
1.177,96
1.247,26
34.646,00
21.619,10
5.543,36
3.438,62
4.469,33
2.078,76
9.874,11
5.629,98
15.590,70
35.338,92
27.716,80
25.984,50
25.551,43
52.402,08
21.220,68
5.543,36
4.677,21
40.709,05

1.082,69
3.031,53
3.031,53
902,24
1.411,10
201,24
144,36
124,36
230,97
187,67
140,32
286,70
198,06
101,05
98,16
103,94
2.887,17
1.801,59
461,95
286,55
372,44
173,23
822,84
469,16
1.299,23
2.944,91
2.309,73
2.165,38
2.129,29
4.366,84
1.768,39
461,95
389,77
3.392,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(30,59)
0,00
0,00
731,33
1.494,27
1.032,29
526,68
511,63
541,73
0,00
0,00
0,00
8.738,15
0,00
0,00
0,00
14.306,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.210,24
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2,55)
0,00
0,00
60,94
124,52
86,02
43,89
42,64
45,14
0,00
0,00
0,00
728,18
0,00
0,00
0,00
1.192,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267,52
0,00
0,00

1.082,69
3.031,53
3.031,53
902,24
1.411,10
201,24
144,36
121,82
230,97
187,67
201,26
411,22
284,08
144,94
140,80
149,08
2.887,17
1.801,59
461,95
1.014,73
372,44
173,23
822,84
1.661,40
1.299,23
2.944,91
2.309,73
2.165,38
2.129,29
4.366,84
1.768,39
729,47
389,77
3.392,42

UTE Ripasa
UHE Santa Helena

12.000
2.240

10.393,80
1.940,18

866,15
161,68

0,00
0,00

0,00
0,00

866,15
161,68
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Samarco Mineração S/A
Samarco Mineração S/A
Santa Cândida Açúcar e Álcool Ltda.
Santa Clara Industrial de Cartões
Santa Clara Ind. de Pasta e Papel
Santa Maria Companhia Papel e
Celulose
Santa Maria Companhia Papel e
Celulose
Sengés de Papel e Celulose Ltda
Sengés de Papel e Celulose Ltda
Sengés de Papel e Celulose Ltda
Solvay Indupa do Brasil S/A
Usina Açucareira de Jaboticabal
Usina Açucareira Ester S/A
Usina Alta Mogiana Açúcar e Álcool
Usina Bazan S/A
Usina Colombo S/A
Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool
Usina da Barra S/A
Usina de Açúcar e Álcool MB Ltda
Usina Maracaí S/A Açúcar e Álcool
Usina Santa Adélia S/A
Usina Santa Lydia S/A
Usina Santo Antônio
Usina São Martinho S/A
Usina São João Açúcar e Álcool S/A
Trombine Pap. E Embalagens
Valesul Alumínio S/A
Valesul Alumínio S/A
Valesul Alumínio S/A
Valesul Alumínio S/A
Virgulino O. Catanduva S/A -A.e Álcool
Virgulino O. Catanduva S/A -A.e Álcool
TOTAL APE

EMPREENDIMENTO

kW

ANUAL
2001

UHE G. Amorim (49%)
UHE Muniz Freire
UHE Santa Cândida
UHE Salto R. Branco
UHE Candói
UHE Salto Curucaca

68.600
25.000
5.600
2.400
1.800
7.342

59.417,89
21.653,75
4.850,44
2.078,76
1.559,07
6.359,27

UHE Salto São Pedro

3.472

3.007,27

UHE Jaguaricatu II
UHE Jaguaricatu I
UHE Luís José Sguário
UTE Solvay
UTE São Carlos
UTE Ester
UTE Alta Mogiana
UTE Usina Bazan
UTE Colombo
UTE Barra Bonita
UTE Barrálcool
UTE MB
UTE Maracaí
UTE Santa Adélia
UTE Santa Lydia
UTE Santo Antônio
UTE São Martinho
UTE São João
PCH Barra
UHE Glória
UHE Ituerê
UHE Mello
UHE Nova Maurício
UTE N.S. Aparecida
UTE Catanduva

2.400
2.200
8.302
11.000
6.800
7.700
8.000
7.600
12.500
15.800
11.600
9.400
11.000
10.400
5.300
6.800
19.000
12.000
5.200
14.500
4.040
10.000
32.100
5.800
9.000
2.878.500

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

TOTAL
MENSAL DIFERENÇA MENSAL MENSAL
2001
ANTERIOR DIF. ANT. 2001
4.951,49
0,00
0,00
4.951,49
1.804,48
0,00
0,00
1.804,48
404,20
12.325,86
1.027,15
1.431,36
173,23
0,00
0,00
173,23
129,92
0,00
0,00
129,92
529,94
0,00
0,00
529,94
250,61

0,00

2.078,76
173,23
1.905,53
158,79
7.190,78
599,23
9.527,65
793,97
5.889,82
490,82
6.669,36
555,78
6.929,20
577,43
6.582,74
548,56
10.826,88
902,24
13.685,17
1.140,43
10.047,34
837,28
8.141,81
678,48
9.527,65
793,97
9.007,96
750,66
4.590,60
382,55
5.889,82
490,82
16.456,85
1.371,40
10.393,80
866,15
4.503,98
375,33
12.559,18
1.046,60
3.499,25
291,60
8.661,50
721,79
27.803,42
2.316,95
5.023,67
418,64
7.795,35
649,61
2.493.212,78 207.767,73

0,00
0,00
0,00
24.211,50
0,00
0,00
0,00
16.727,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.445,44
0,00
88,04
0,00
0,00
0,00
0,00
339.229,13

0,00

250,61

0,00
173,23
0,00
158,79
0,00
599,23
2.017,63
2.811,60
0,00
490,82
0,00
555,78
0,00
577,43
1.394,00
1.942,56
0,00
902,24
0,00
1.140,43
0,00
837,28
0,00
678,48
0,00
793,97
0,00
750,66
0,00
382,55
0,00
490,82
0,00
1.371,40
0,00
866,15
953,79
1.329,12
0,00
1.046,60
7,34
298,94
0,00
721,79
0,00
2.316,95
0,00
418,64
0,00
649,61
28.269,09 236.036,83
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AUTOPRODUTOR

ANEXO III À RESOLUÇÃO Nº ,

de

de dezembro de 2000.

Valores da TFSEE para os Produtores Independentes de Energia Elétrica. Valores expressos em R$

Anexo I - Resolução ANEEL nº 582

POTENCI A INSTALA DA TFSEE 2001
PRODUTOR
INDEPENDENT E

EMPREENDIMENTO

Capuava Energy Ltda.
Cat-Leo Energia Ltda.
Cat-Leo Energia Ltda.
Celtins Energética S/A
Celtins Energética S/A
Celtins Energética S/A
CODESP
Columbian C. Brasil S/A
Consórcio Simareli/Mazutti
Consórcio Canoas - CBA
Consórcio Canoas - CGEEP
Consórcio Igarapava
Consórcio Costa Rica
Energético
Companhia Energética de
Minas Gerais-CEMIG
Companhia Ind. Agrícola
Ometto
Companhia Petroquímica
do Sul
Companhia Petroquímica
do Nordeste
Companhia Geração Energia
Elétrica. Tietê - CGEET
Centrais Geradoras do Sul
do Brasil - GERASUL
Duke Energy Internacional,
Geração Paranapanema
El Paso Amazonas Energia
S/A
El Paso Amazonas Energia
S/A
El Paso Amazonas Energia
S/A
El Paso Rio Negro Energia
Ltda.
ELETRAM
ELETRON
Eletrossol - Centrais Elet.
Cassol Ltda
Energyworks do Brasil Ltda
Energyworks do Brasil Ltda
EPE-Emp. Produtora de En.
Ltda
Grandview do Brasil Ltda.
Guascor do Brasil Ltda
Guascor do Brasil Ltda

UTE Capuava
UHE Guary
UHE Anna Maria
UHE Diacal
UHE Dianopólis
UHE Sobrado
UHE Itatinga
UTE Negro do Fumo
UHE Rio da Prata
UHE Canoas I, II
UHE Canoas I, II
UHE Igarapava
UHE Costa Rica

530

17.000
5.400
1.560
5.040
5.500
4.820
15.000
25.000
2.135
71.997
82.503
210.000
16.000

14.724,55
4.677,21
1.351,19
4.365,40
4.763,83
4.174,84
12.992,25
21.653,75
1.849,23
62.360,20
71.459,97
181.891,50
13.858,40

1.227,05
389,77
112,60
363,78
396,99
347,90
1.082,69
1.804,48
154,10
5.196,68
5.955,00
15.157,63
1.154,87

7.461,30
0,00
0,00
0,00
1.034,55
906,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

621,78
0,00
0,00
0,00
86,21
75,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
MENSAL
2001
1.848,82
389,77
112,60
363,78
483,20
423,46
1.082,69
1.804,48
154,10
5.196,68
5.955,00
15.157,63
1.154,87

ANUAL
2001

kW

MENSAL
2001

DIFERENÇA MENSAL
ANTERIOR DIF. ANT.

UHE Machado
Mineiro
UTE Iracema

3.050

2.641,76

220,15

1.529,88

127,49

347,64

14.000

12.126,10

1.010,51

0,00

0,00

1.010,51

UTE Copesul

74.400

64.441,56

5.370,13

0,00

0,00

5.370,13

UTE Copene

258.400

223.813,16

18.651,10

0,00

0,00

18.651,10

UHE Conc. nº 92/99

2.651.350

2.296.466,80

191.372,23

0,00

0,00

191.372,23

UHE Res.304/98,
Dec./98
UHE Conc. nº 76/99

3.812.600

3.302.283,49

275.190,29

0,00

0,00

275.190,29

2.151.510

1.863.530,39

155.294,20

0,00

0,00

155.294,20

UTE Mauá A

50.400

43.653,96

3.637,83

0,00

0,00

3.637,83

UTE Mauá B

120.000

103.938,00

8.661,50

0,00

0,00

8.661,50

UTE D

121.000

104.804,15

8.733,68

0,00

0,00

8.733,68

UTE Rio Negro

166.360

144.092,71

12.007,73

0,00

0,00

12.007,73

10.700
4.400
4.000

9.267,81
3.811,06
3.464,60

772,32
317,59
288,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

772,32
317,59
288,72

9.800
13.080
167.400

8.488,27
11.329,24
144.993,51

707,36
944,10
12.082,79

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

707,36
944,10
12.082,79

3.880
8.500
12.760

3.360,66
7.362,28
11.052,07

280,06
613,52
921,01

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

280,06
613,52
921,01

UHE Braço Norte II
UHE Alta Floresta
UHE Monte Belo
UTE Kaiser-SP
UTE Brahma
UTE Cuiabá
UHE Itaipava
UTE Guajará-Mirim
UTE Cruzeiro do Sul
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Guascor do Brasil Ltda
Indústrias Klabin
Itá Energética S/A
Jarcel Celulose S/A
Jarcel Celulose S/A
Jarcel Celulose S/A
Messer Grieshem
S.A Usina Coruripe Açúcar
e Álcool
Usina Moema Açúcar e
Álcool Ltda
Usina Térmica Ipatinga S/A
Usina São Domingos Açúcar
e Álcool S/A
Usina São José da Estiva S/A
Açúcar e Álcool
Univalem S/A Açúcar e
Álcool
Wobben
Windpower Ind. e Comércio
Ltda.
Termo Norte Energia Ltda.
TOTAL PIE

UTE Breves
UTE Klabin
UHE Itá
UTE Jari Celulose
UTE Monte Dourado
UTE Munguba
UTE Pananco - Spal
UTE Iturama

5.070
48.850
870.000
55.000
5.730
8.752
8.000
13.000

4.391,38
42.311,43
753.550,50
47.638,25
4.963,04
7.580,54
6.929,20
11.259,95

365,95
3.525,95
62.795,88
3.969,85
413,59
631,71
577,43
938,33

0,00
107.521,09
218.196,00
0,00
0,00
0,00
2.006,40
28.613,60

0,00
8.960,09
18.183,00
0,00
0,00
0,00
167,20
2.384,47

TOTAL
MENSAL
2001
365,95
12.486,04
80.978,88
3.969,85
413,59
631,71
744,63
3.322,80

UTE Moema

12.000

10.393,80

866,15

19.113,17

1.592,76

2.458,91

UTE Ipatinga
UTE São Domingos

40.000
8.000

34.646,00
6.929,20

2.887,17
577,43

0,00
17.608,37

0,00
1.467,36

2.887,17
2.044,80

UTE São José da
Estiva
UTE Univalem

6.900

5.976,44

498,04

11.797,39

983,12

1.481,15

8.000

6.929,20

577,43

0,00

0,00

577,43

UTE Central
Eólica de Prainha

10.000

8.661,50

721,79

13.318,58

1.109,88

1.831,67

UTE Termo Norte I

68.000
11.291.917

58.898,20
9.780.493,91

4.908,18
815.041,19

12.790,80
441.897,77

ANUAL
2001

kW

TOTAL

KW

ANUAL 2001

MENSAL 2001

APE+ PIE
CONCESSIONÁRIO
BRASIL

14.170.471 12.273.706,68 1.022.808,89
133.846.960,05 11.153.913, 34
146.120.666,84 12.176.722, 28
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MENSAL
2001

DIFERENÇA
ANTERIOR
781.126,89
0,00
781.126,89

DIFERENÇA MENSAL
ANTERIOR DIF. ANT.

1.065,90
5.974,08
36.824,81
851.866,00
TOTAL
DIF. ANT.
TOTAL ANO
MENSAL
MENSAL
2001
2001
65.093,91 1.087.902,80 13.054.833,57
0,00
0,00 133.846.960,05
65.093,91 1.087.902,80 146.901.793,74
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POTENCI A INSTALA DA TFSEE 2001
PRODUTOR
INDEPENDENT E

Anexo I - Resolução ANEEL nº 22

Resolução n° 22, de 1º de fevereiro de 2001
Atualiza procedimentos, fórmulas e limites de repasse dos preços de compra de energia
elétrica para as tarifas de fornecimento.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
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 inciso I, art. 3º , da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no § 2º, do art. 10, da Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998, no § 2º, art.15, do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, nas
Resoluções ANEEL nº 266, de 13 de agosto de 1998, e nº 233, de 29 de julho de 1999, o que
consta do Processo nº 48500.003928/98-55, e considerando que:
– o processo de Audiência Pública nº 002/1999 permitiu a contribuição dos agentes do
setor elétrico e da sociedade em geral para a regulamentação desta matéria;
– é responsabilidade da ANEEL garantir a modicidade tarifária, estimular a expansão da
oferta, zelar pela compra eficiente e definir mecanismos de proteção ao consumidor de
energia elétrica;
– a Portaria MME nº 215, de 26 de julho de 2000, fixou as diretrizes do Governo Federal
quanto à utilização do gás natural para geração de energia elétrica, assim ensejando
mudanças estruturais relevantes na cadeia de produção de energia elétrica; e
– existe a necessidade de atualização e unificação de procedimentos anteriormente disciplinados pelas Resoluções ANEEL nº 266, de 1998, e nº 233, de 1999, resolve:
Art. 1º

Atualizar, na forma desta Resolução, as fórmulas e os limites de repasse dos preços de compra de
energia elétrica para as tarifas de concessionárias e permissionárias de distribuição, bem como unificar os procedimentos estabelecidos.
DA FORMULAÇÃO DO LIMITE DE REPASSE

Art. 2º

532

O custo da compra de energia elétrica, a ser considerado nos reajustes previstos nos Contratos de
Concessão, será obtido de acordo com a seguinte fórmula:
CE = ( MCI x PCI ) + TCI + ( Σ MCEi x PCEi ) + ( Σ MCRi x PCRi) + ( MCP x VNC ) + TCE
Onde:
CE = custo das compras de energia elétrica necessárias para atendimento ao mercado de referência,
nas condições vigentes na data do reajuste em processamento e na data do reajuste anterior, expresso em R$;
MCI = volume das compras de energia elétrica, realizadas por meio dos contratos iniciais, no período
de referência, expresso em MWh;
PCI = tarifa das compras de energia elétrica referentes aos contratos iniciais, nas condições vigentes
na data do reajuste em processamento e na data do reajuste anterior, expresso em R$/MWh;
TCI = valor dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, referentes às compras de
energia elétrica realizadas por meio dos contratos iniciais, nas condições vigentes na data do reajuste
em processamento e na data do reajuste anterior, expresso em R$;
MCEi = volume da compra de energia elétrica, no período de referência, relativo ao contrato bilateral
“i” livremente negociado, expresso em MWh;
PCEi = preço de repasse da compra de energia elétrica relativa ao contrato bilateral “i” livremente
negociado, nas condições vigentes na data do reajuste em processamento e na data do reajuste anterior, conforme disposto no art. 3o desta Resolução e expresso em R$/MWh;
MCRi = volume da compra de energia elétrica junto à concessionária de serviço público, no período
de referência, relativo ao contrato bilateral “i”, expresso em MWh;
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Art. 3º

PCRi = tarifa da compra de energia elétrica referente ao contrato bilateral “i” celebrado com uma concessionária de serviço público, nas condições vigentes na data do reajuste em processamento e na
data do reajuste anterior, conforme disposto no art. 3o desta Resolução e expresso em R$/MWh;
MCP = volume das compras de curto prazo de energia elétrica, necessárias ao atendimento do mercado de referência, no período de referência, expresso em MWh;
VNC = valor normativo definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL para valoração das
compras de curto prazo, nas condições vigentes na data do reajuste em processamento e na data do
reajuste anterior, expresso em R$/MWh; e
TCE = dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, complementares aos encargos relativos aos contratos iniciais, nas condições vigentes na data do reajuste em processamento
e na data do reajuste anterior, expresso em R$.
§ 1º Incluem-se na parcela MCI os montantes referentes aos contratos de compra de energia elétrica da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE e da Centrais Elétricas Cachoeira Dourada
S.A. - CDSA, firmados anteriormente à Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, bem como os provenientes da compra de energia elétrica oriunda da Itaipu Binacional.
§ 2º Entende-se por compras de energia elétrica de curto prazo aquelas realizadas no Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE ou por meio de contratos bilaterais de prazo inferior a vinte e
quatro meses.
§ 3º O período de referência, para fins do disposto nesta Resolução, é o intervalo de tempo entre a
data de referência anterior constante do contrato de concessão e a data de referência atual do
reajuste em processamento.
O limite de repasse das compras de energia elétrica realizadas no período de referência será considerado de acordo com os procedimentos estabelecidos a seguir:
Ipara a fixação do limite de repasse considerar que:
a)
PBi é o preço da compra de energia elétrica realizada, no período de referência, por meio
do contrato bilateral “i” livremente negociado, o qual será expresso em R$/ MWh;
b)
VNi é o Valor Normativo, vigente na época da contratação do contrato bilateral “i”, definido pela ANEEL, expresso em R$/MWh.
II o preço de repasse será estabelecido da seguinte forma:
a)
quando o valor de PBi for maior ou igual a 1,15 x VNi, o valor de PCEi será igual a 1,115
xVNi;
b)
quando o valor de PBi for menor que 1,15 x VNi e maior ou igual a 1,1 x VNi, o valor de
PCEi será igual a 0,5 x PBi + 0,54 x VNi;
c)
quando o valor de PBi for menor que 1,1 x VNi e maior ou igual a 1,05 x VNi, o valor de
PCEi será igual a 0,8 x PBi + 0,21 x VNi;
d)
quando o valor de PBi for menor que 1,05 x VNi e maior ou igual a 0,95 x VNi, o valor de
PCEi será igual a PBi;
e)
quando o valor de PBi for menor que 0,95 x VNi e maior ou igual a 0,9 x VNi, o valor de
PCEi será igual a 0,8 x PBi + 0,19 x VNi;
f)
quando o valor de PBi for menor que 0,9 x VNi, e maior ou igual a 0,85 x VNi, o valor de
PCEi será igual a 0,5 x PBi + 0,46 x VNi, e
g)
quando o valor de PBi for menor que 0,85 x VNi, o valor de PCEi será igual a 0,885 x VNi.
Parágrafo único. Os procedimentos de limite de repasse para as tarifas de fornecimento, estabelecidos nesta Resolução, permanecerão em vigor enquanto as condições de mercado assim o exigirem,
desta forma resguardando-se os contratos firmados durante a vigência de tais critérios.
Em função da excepcionalidade fixada no § 2º, art.11, da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, o limite
de repasse do preço das compras de energia elétrica oriunda de usinas termelétricas será objeto de
regulamentação específica.
Parágrafo único. Na determinação do limite de repasse será considerado o benefício decorrente da
aplicação da sistemática da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC.

Art. 5º

Os custos com a compra de energia elétrica no curto prazo, decorrentes da aplicação do previsto no
ANEXO V dos Contratos Iniciais - Redução da Energia Contratada em Situação Hidrológica Crítica,
poderão ser repassados para as tarifas de fornecimento mediante pedido de revisão extraordinária,
desde que comprovado o respectivo impacto.
DO ESTABELECIMENTO DOS VALORES NORMATIVOS

Anexo I - Resolução ANEEL nº 22

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Estabelecer, na forma do Anexo desta Resolução, os Valores Normativos (VN) para fins de limite de
repasse às tarifas de fornecimento de energia elétrica.
§ 1º Os Valores Normativos poderão ser revistos, a critério da ANEEL, anualmente ou na ocorrência
de mudanças estruturais relevantes na cadeia de produção de energia elétrica e considerarão
os projetos em desenvolvimento, as expansões previstas do parque gerador, a atualização dos
custos dos empreendimentos, os contratos bilaterais firmados entre os agentes e as políticas e
diretrizes do Governo Federal.
§ 2º No caso dos contratos vinculados à geração não especificada adotar-se-á o Valor Normativo da
fonte “Competitiva” constante do Anexo desta Resolução.
§ 3º No caso de geração oriunda de termelétrica com uso de biomassa e/ou resíduos, o Valor Normativo será considerado para a central que realizar, no mínimo, setenta e cinco por cento da
geração utilizando tais combustíveis.
§ 4º Caso a central geradora utilize diferentes combustíveis, o Valor Normativo será o correspondente à fonte “Competitiva”, conforme Anexo desta Resolução, observado o disposto no parágrafo anterior.
No caso de compra de energia proveniente de centrais termelétricas com processo de cogeração, o
limite de repasse às tarifas observará o Valor Normativo da respectiva fonte, conforme o Anexo desta
Resolução.
Para cada contrato de compra de energia elétrica de prazo igual ou superior a vinte e quatro meses
será associado um Valor Normativo específico, levando-se em consideração a data de registro do
mesmo perante a ANEEL.
§ 1º Para fins de comparação com o Valor Normativo, o preço da energia constante do contrato será
considerado no ponto comum de referência do submercado onde se situa o comprador da
energia, de acordo com o previsto no art.15 do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998.
§ 2º No ato de registro do contrato e quando das respectivas revisões, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá apresentar os fatores de ponderação K1i, K2i e K3i, devidamente justificados, respeitando os limites estabelecidos no Anexo desta Resolução, os quais, após
aprovação da ANEEL, passarão a ter plena eficácia.
Para efeito do reajuste anual das tarifas de energia elétrica será considerado o montante comprado
em função do Mercado de Referência, conforme definido nos respectivos Contratos de Concessão,
valorado pelos preços vigentes na “Data do Reajuste em Processamento” - DRP e na “Data de Referência Anterior” - DRA, decorrentes da aplicação do disposto nesta Resolução.
§ 1º Para aplicação do limite de repasse dos preços contratuais, o Valor Normativo estabelecido
para cada contrato de compra de energia será atualizado para o mês anterior à data DRP ou
DRA, conforme o caso, de acordo com a seguinte fórmula:
VNi= VN0i x [K1i x
IGPM0i

IGPM1i
COMB0i

+
IVC0i

K2i x COMB1i

+ K3i x IVC1i ]

Onde:
VNi = Valor Normativo atualizado para o mês do último reajuste do contrato de compra de
energia anterior a DRA ou DRP;
VN0i = Valor Normativo vigente em janeiro de 2001;
K1i = fator de ponderação do índice IGP-M;
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Onde:
OD = valor acumulado até o mês anterior a data de atualização do VN, conforme estabelecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, Índices Gerais - Índice de preços por atacado
- coluna 54 - combustíveis e lubrificantes;
PI = valor acumulado até o mês anterior a data de atualização do VN, conforme estabelecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, Preço por atacado - oferta global - produtos
industriais - total - coluna 27.
para energia proveniente de centrais geradoras que utilizam carvão mineral importado:
em função da seguinte fórmula:
COMB0 = US$32,41/ton
COMB1i = US$32,41/ton x IPAEUA

IV -

Onde:
IPAEUA = valor do índice de preços ao atacado nos Estados Unidos da América do Norte,
publicado pelo U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, no mês anterior à
data de atualização do VN.
para a energia proveniente dos demais combustíveis: em função da seguinte fórmula:
COMB0 = 1,000
COMB1i = IGPM1i

§ 3º A soma dos fatores de ponderação K1i, K2i e K3i deverá ser igual a 1,0.
§ 4º Os fatores de ponderação K1i, K2i e K3i poderão ser revisados após o décimo ano de vigência
de um contrato bilateral, e após esse período, a cada cinco anos.
§ 5º Na hipótese de variação expressiva no IGP-M, COMB e/ou IVC, entre as datas DRA e DRP, que
provoquem impactos significativos no preço da energia comprada, a concessionária ou permissionária de distribuição poderá solicitar à ANEEL revisão específica das tarifas na forma
disposta no respectivo Contrato de Concessão.
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K2i = fator de ponderação do índice de combustíveis;
K3i = fator de ponderação do índice de variação cambial;
IGPM1i = valor acumulado do índice geral de preços ao mercado, estabelecido pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, até o mês anterior a data de atualização do VN;
IGPM0i = 1,000;
COMB1i = valor do índice do combustível, no mês anterior a data de atualização do VN;
COMB0i = valor do índice do combustível em janeiro de 2001;
IVC1i = média da cotação de venda do dólar norte-americano, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, no mês anterior a data de atualização do VN;
IVC0i = R$ 1,9633/US$;
§ 2º O índice referente ao combustível, a ser utilizado na fórmula de atualização dos Valores Normativos, será definido de acordo com os seguintes procedimentos:
Ipara energia proveniente de centrais geradoras que utilizam gás natural: conforme o
disposto na Portaria MME nº 215, de 26 de julho de 2000; e
II para energia proveniente de centrais geradoras que utilizam carvão mineral nacional:
em função da seguinte fórmula:

Art. 10. O Valor Normativo de Curto Prazo - VNC será o Valor Normativo constante do Anexo desta Resolução
para a fonte “Competitiva”, atualizado para as datas do reajuste em processamento (DRP) e do reajuste
anterior (DRA), pela aplicação da fórmula disposta no art. 9º desta Resolução, considerando K1 = 1,0.
Art. 11. Ficam mantidos os direitos e as obrigações vinculados aos contratos bilaterais registrados na ANEEL
até a data de publicação desta Resolução.
Art. 12. Revogam-se as Resoluções ANEEL nº 266, de 11 de agosto de 1998, e nº 233, de 29 de julho de 1999.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 02.02.2001, seção 1, p. 57, v. 139, n. 24-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 02.02.2001.
Anexo à RESOLUÇÃO N° 22, DE 1º DprintlaserE FEVEREIRO DE 2001
VALORES NORMATIVOS E FATORES DE PONDERAÇÃO
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FONTE
Competitiva
Termelétrica Carvão Nacional
Pequena Central Hidrelétrica - PCH
Termelétrica Biomassa e Resíduos
Usina Eólica
Usina Solar Foto-voltáica

VN (R$/
MWh)
72,35
74,86
79,29
89,86
112,21
264,12

K1 Mínimo
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

NOTA: À energia oriunda de centrais termelétricas cogeradoras aplicar-se-á o valor normativo da
fonte correspondente.
(*) Revogada pela RES ANEEL 248 de 06.05.2002, D.O de 07.05.2002, seção 1, p. 52, v. 139, n. 86.
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Estabelece critérios para a utilização do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE por
centrais hidrelétricas não despachadas centralizadamente.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
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 inciso I, art. 29, da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no § 2º, art. 26, da Lei no 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, nos arts. 20 e 21 do Decreto no 2.655, de 2 de janeiro de 1998,
com a redação dada pelo Decreto no 3.653, de 7 de novembro de 2000, o que consta do
Processo n.º 48500.008216/00-28, e considerando que:
– a exigência quanto as centrais hidrelétricas serem despachadas centralizadamente, para
participarem do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, foi revogada pelo Decreto
no 3.653 de 7 de novembro de 2000, ficando à Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL com a competência de estabelecer a regulamentação necessária;
– o estabelecimento de regras para definição da energia assegurada, associada aos empreendimentos não despachados centralizadamente, visa garantir o respeito ao princípio
da isonomia entre os diferentes agentes de geração hidrelétrica, no âmbito do Mercado
Atacadista de Energia Elétrica - MAE, quanto aos aspectos de risco hidrológico; e
– na definição dos volumes de energia dos Contratos Iniciais foram incluídas algumas
centrais hidrelétricas não despachadas centralizadamente, com energia assegurada,
resolve:
Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Estabelecer, na forma desta Resolução, os critérios para a utilização do Mecanismo de Realocação de
Energia - MRE por central hidrelétrica conectada ao sistema interligado e não despachada centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
Para fins de aplicação do disposto nesta Resolução, consideram-se as seguintes definições:
ICentral hidrelétrica despachada centralizadamente é aquela cuja operação obedece instruções do ONS e está sujeita à supervisão e controle do mesmo; e
II Agente Responsável é todo aquele detentor de autorização da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL para produzir ou comercializar energia elétrica no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, representante de um ou mais produtores de energia gerada a
partir de centrais hidrelétricas não despachadas centralizadamente.
A adesão ao MRE, pelas centrais hidrelétricas de que trata esta Resolução, é opcional, devendo tal
direito ser exercido por meio de um Agente Responsável, que deverá adotar as seguintes providências:
Iformalizar o pedido de participação no MRE, junto à ANEEL, fornecendo as seguintes informações:
a)
a série hidrológica de vazões médias mensais do local onde a central hidrelétrica se localiza, abrangendo período não inferior a 30 anos;
b)
o valor da Indisponibilidade Forçada (IF) e da Indisponibilidade Programada (IP) da central hidrelétrica, em conformidade com as fórmulas a seguir:

onde:
n = número de máquinas da central;
HIFi = horas indisponíveis forçadas da unidade i;
HIPi = horas indisponíveis programadas da unidade i;
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Resolução nº 169, de 3 de maio de 2001

Art. 4º

Anexo I - Resolução ANEEL nº 169

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º
Art. 8º

HP = total de horas de análise; e
Poti = potência da unidade i.
c)
o valor de rendimento do conjunto turbina-gerador, da queda bruta média e das perdas
hidráulicas;
II formalizar o pedido de adesão ao MAE, junto à Administradora dos Serviços do MAE ASMAE,
assumindo todos os direitos e deveres estabelecidos no Acordo de Mercado.
A energia assegurada de cada central, a ser fixada por resolução específica da ANEEL, será igual a média da energia que o aproveitamento poderia gerar, levando-se em consideração a série de vazões, a
produtividade média, a indisponibilidade total e a potência instalada.
§ 1º O valor da indisponibilidade total, para o cálculo da energia assegurada, será estabelecido considerando os valores de IF e IP declarados pelo Agente Responsável.
§ 2º A energia assegurada das centrais hidrelétricas não despachadas centralizadamente, consideradas no volume de energia dos Contratos Iniciais, fica mantida e explicitada conforme o Anexo
desta resolução, com vigência até dezembro de 2002.
O MRE não cobrirá a parcela da indisponibilidade que ultrapassar o valor estabelecido pela ANEEL
para o cálculo da energia assegurada.
§ 1º Para centrais em funcionamento a mais de um ano, a indisponibilidade verificada será calculada com base nos registros dos doze meses anteriores a adesão ao MAE, agregando, para cada
mês subseqüente, até o quinto ano, o registro do mês anterior, e, a partir daí, calculada com
base nos registros dos últimos sessenta meses.
§ 2º Para as demais centrais considerar-se-á, como registro dos últimos doze meses, os valores declarados pelo Agente Responsável, sendo, posteriormente, adotada a mesma metodologia do
parágrafo anterior.
§ 3º Caso os valores da indisponibilidade verificada superem os utilizados no cálculo da energia assegurada, para fins de aplicação no MRE, a energia assegurada será reduzida em conformidade
com a fórmula a seguir:

onde:
EAreduzida = energia assegurada reduzida;
EAcalculada = energia assegurada fixada pela ANEEL;
Dispdeclarada = disponibilidade utilizada no cálculo da energia assegurada; e
Dispverificada = disponibilidade verificada.
A central hidrelétrica que aderir ao MRE terá que manter registros referentes a afluência, a energia
gerada e aos desligamentos, visando o acompanhamento da indisponibilidade realizada.
Parágrafo único. O sistema de medição de vazão deverá cumprir as condições estabelecidas pela
Resolução ANEEL n° 396, de 4 de dezembro de 1998, e o de medição de energia prover registros de
hora em hora.
A ASMAE deverá adequar as regras e os procedimentos relativos ao MRE de modo a atender ao estabelecido nesta Resolução.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO Diretor-Geral
Publicado no D.O. de 04.05.2001, seção 1, p. 104, v. 139, n. 86 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 04.05.2001.
Retificado no D.O de 20.06.2001, seção 1, p. 50, v. 139, n. 118-E.
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ANEXO À RESOLUÇÃO N° 169, DE 3 DE MAIO DE 2001
ENERGIA ASSEGURADA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS NÃO DESPACHADAS CENTRALIZADAMENTE,
CONSIDERADAS NA DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES DE ENERGIA DOS CONTRATOS INICIAIS
USINA

ENERGIA ASSEGURADA
(MW médio)

CERJ

Areal
Chave do Vaz
Euclidlandia
Fagundes
FrancaAmaral
Macabu
Piabanha
Tombos
Venâncio

9
0,3
0,7
2,7
4,5
7,33
6,5
1
0,35

CELG

Mambai
Mosquito
Rochedo
São Domingos

0,25
0,26
3
8

ESCELSA

Fruteiras
Jucu
Rio Preto
Rio Bonito
Suiça

1,2
0,73
0,05
8
15

EMAE

Bocaina
Isabel
Porto Goes
Rasgão
Salesópolis
Sodré

0,4
0,6
4
5
1,4
0,4

CEB

Paranoá

13

CPFL

Americana
Buritis
Capão Preto
Chibarro
Dourados
Eloy Chaves
Esmeril
G.Peixoto
Jaguari
Lençóis
Pinhal
Salto Grande
Santana
São Joaquim
Socorro
Três Salto

9
0,9
1
0,7
5,8
12,2
1
2,2
9
1,68
3,7
3,3
2,9
2,9
0,6
0,6

CEMAT

Araguaia
Paraguai
Braço Norte
Casca2
Casca3
Culuene
Poxoréo
Primavera
Torixoréo

0,72
1,51
3,67
3,08
7,73
1,18
0,55
4,2
0,65
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EMPRESA
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USINA

ENERGIA ASSEGURADA
(MW médio)

CEMIG

Anil
B.J.Galho
Cajuru
Dona Rita
Gafanhoto
Jacutinga
Joasal
Luiz Dias
Machado Min.
Marmelos
Martins
Paciência
Pandeiros
Paraúna
Peti
Piau
Poço Fundo
Rio das Pedras
São Bernardo
S.Marta
S.Morais
Sumidouro
Tronqueiras
Xicão

0,8
0,13
3,6
0,84
5,9
0,47
5,2
1,04
1,14
1,55
2,8
2,13
2,07
1,9
6,51
8
4,16
4,6
2,1
0,5
0,82
1,03
2,2
0,61

CGEET

Corumbatai
Mogi Guaçu

1
4,4

ELEKTRO

Emas Nova
Lobo

3
1,5

CELESC

Bracinho
Caveiras
Cedros
Celso Ramos
Garcia
I.Silveira
Palmeiras
Pery
Pirai
R.Peixe
Salto
São Lourenço

8
2,5
7,1
3,8
7,1
2
13,32
4
0,4
0,5
8,8
0,18

ENERSUL

Coxim
Mimoso
São João I
São João II

0,3
20,9
0,6
0,5

COPEL

Apucaraninha
Cavernoso
Chaminé
Chopim I
Desvio Jordão
Guaricana
Marumbi
Melissa
Mourão
Pitangui
R.Patos
S. do Vau
São Jorge

6,71
0,86
11,6
1,27
5,85
13,6
6,56
0,57
5,3
0,57
1,13
0,6
1,62
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USINA

ENERGIA ASSEGURADA
(MW médio)

CEEE

Bugres
Canastra
Capigui
Ernestina
Forquilha
Guarita
Herval
Ijuizinho
Ivai
P. Inferno
S. Rosas
Toca

10
24
1,4
3,6
1
1,1
0,3
0,5
0,5
0,3
0,7
0,2

RGE

Andorinhas
Guaporé
Inglês
Pirapó
Saltinho
Touros

0,1
0,3
0,1
0,1
0,6
0,1

COELBA

Alto Fêmeas
Correntina

9
8

CHESF

Araras
Curemas
Funil
Pedra

2
2
15,5
7,2

CELTINS

Agro Trafo
Corujão
Lages

6,8
0,5
1,5

(*) RETIFICAÇÃO
Na Resolução ANEEL nº 169, de 03 de maio de 2001, publicado no D.O. de 04.05.2001, seção 1, p. 104,
v. 139, n. 86 - E.:
no Anexo, onde se lê:
ENERGIA ASSEGURADA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS NÃO DESPACHADAS CENTRALIZADAMENTE,
CONSIDERADAS NA DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES DE ENERGIA DOS CONTRATOS INICIAIS
EMPRESA

USINA

ENERGIA ASSEGURADA
(MW médio)

ESCELSA

Fruteiras
Jucu

1,2
0,73

CEMIG

Cajuru
Gafanhoto
São Bernardo
Tronqueiras

3,6
5,9
2,1
2,2

Leia-se:
EMPRESA

USINA

ENERGIA ASSEGURADA
(MW médio)

ESCELSA

Fruteiras
Jucu

5,56
2,91

CEMIG

Cajuru
Gafanhoto
São Bernardo
Tronqueiras

3,86
6,68
3,79
4,60
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EMPRESA

E incluir por omissão:
EMPRESA
ESCELSA

USINA
Alegre
Mangaraviti
Mimoso

ENERGIA ASSEGURADA
(MW médio)
1,20
1,68
0,63

Anexo I - Resolução ANEEL nº 169

(*) Alterado o prazo estabelecido no parág. 2º, do art. 4º, pela RES ANEEL 396 de 06.08.2003, D.O de
08.08.2003, seção 1, p. 81, v. 140, n. 152.
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Estabelece as condições especiais para comercialização temporária de energia elétrica
oriunda de excedentes de centrais cogeradoras, autoprodutores e centrais geradoras de
emergência.
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 art. 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, o art. 2º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o que consta do Processo nº 48500.002024/01-25, e considerando que:
– o Decreto nº 3.789, de 18 de abril de 2001, dispõe sobre medidas emergenciais de racionalização, visando a redução de consumo e o aumento da oferta de energia;
– compete à ANEEL regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos
serviços de energia elétrica concedidos, fiscalizando permanentemente a sua prestação;
– as atuais condições de demanda e geração, com cenário hidrológico desfavorável e fim
da estação chuvosa, exigem a implementação de um Plano de Redução de Consumo e
Aumento de Oferta, de forma a permitir o atendimento do mercado de energia elétrica
do sistema interligado e incentivar o incremento da oferta pelos geradores;
– a simplificação da contratação do acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição,
compreendendo o uso e a conexão, constitui instrumento básico para o aumento da
oferta de energia elétrica; e
– o fomento da geração próxima aos centros de carga constitui importante benefício para
o aumento da confiabilidade e estabilidade dos sistemas de transmissão e de distribuição, assim reduzindo perdas e aumentando a oferta de energia elétrica em curto espaço
de tempo, resolve:
Art. 1º

Art. 2º
Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

Estabelecer, na forma que se segue, as condições especiais para comercialização temporária de energia elétrica oriunda de excedentes de centrais de cogeradores, autoprodutores e centrais geradoras
de emergência, no período entre a data de publicação desta Resolução e 31 de dezembro de 2001,
bem como os requisitos necessários à regularização das centrais geradoras junto à Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL.
O disposto nesta Resolução aplica-se a pessoa física ou jurídica, assim como a empresa reunida em
consórcio, interessada em produzir energia elétrica destinada à comercialização temporária.
O proprietário da central geradora deverá solicitar, junto à ANEEL, Autorização para fins de comercialização temporária de energia elétrica, mediante requerimento contendo os dados e informações a
seguir indicados:
Inome ou razão social, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério da Fazenda – MF, endereço da empresa ou
do empreendedor e o nome do representante legal da empresa;
II denominação e localização da central geradora, com indicação do Município e do Estado da
Federação;
III - descritivo da central geradora, pontos de medição da energia comercializada e pontos de conexão ao sistema de transmissão, à rede de distribuição e/ou diretamente a outros acessantes;
IV - potência instalada e potência disponibilizada para fins de comercialização temporária.
Os interessados em comercializar temporariamente energia elétrica, nos termos do disposto no art. 1º
desta Resolução, deverão firmar o Contrato de Uso e o de Conexão, referente ao sistema de distribuição e de transmissão, conforme estabelecido na Resolução Aneel nº 281, de 1 de outubro de 1999.
Os interessados poderão comercializar, temporariamente, com concessionárias e permissionárias de
distribuição, autorizados de comercialização ou diretamente no Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE, por preços livremente ajustados.
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 170

Resolução nº 170, de 4 de maio de 2001

Art. 6º

Art. 7º

Anexo I - Resolução ANEEL nº 170

Art. 8º

Art. 9º

O limite de repasse dos preços de compra de energia elétrica para as tarifas de fornecimento aos
consumidores cativos, referente a energia adquirida temporariamente, será aplicado conforme estabelecido na Resolução Aneel nº 22, de 1 de fevereiro de 2001.
§ 1º O limite de repasse dos preços de compra de energia elétrica oriunda de centrais geradoras a
óleo diesel, será de R$ 250,00/MWh (duzentos e cinqüenta reais) por megawatt-hora .
§ 2º Os contratos de compra da energia de que trata esta Resolução deverão ser registrados na
Aneel, pela empresa compradora, no prazo de até 15 dias úteis, a contar da data de formalização, para efeitos de reajuste tarifário.
Deverá ser estabelecido, para fins de validação do sistema de medição a ser implementado, um acordo operativo entre o proprietário da central geradora e a concessionária ou permissionária local, no
prazo máximo de 15 dias úteis, a contar da solicitação formal do interessado.
Parágrafo único. O proprietário da central geradora deverá submeter à apreciação da Aneel, quando
solicitado, para fins de fiscalização, as condições e os critérios de medição estabelecidos contratualmente.
A partir de 1 de janeiro de 2002, as centrais geradoras abrangidas por esta Resolução, interessadas
em continuar a comercialização de energia elétrica, deverão se adequar às regras vigentes, particularmente no que concerne aos procedimentos de outorga estabelecidos na Resolução Aneel nº 112,
de 18 de maio de1999, e à legislação superveniente e regulamentos específicos.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 07.05.2001, seção 1, p. 120, v. 139, n. 87-E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 07.05.2001.
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Estabelece as regras para a contratação especial do acesso aos sistemas de transmissão e de
distribuição de energia elétrica.
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
nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no inciso VI, art. 3º, da Lei nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, no art. 9º da Lei nº 9.648, de 28 de maio de 1998, nos arts. 2º e 7º do
Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, o que consta do Processo nº 48500.002023/01-62,
e considerando que:
– compete à ANEEL regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos
serviços de energia elétrica concedidos, fiscalizando permanentemente a sua prestação;
– a legislação assegura livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionária e permissionária de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo Poder Concedente; e
– a Resolução ANEEL nº 170, de 4 de maio de 2001, estabeleceu as condições especiais
para comercialização temporária de energia elétrica oriunda de excedentes de centrais
cogeradoras, autoprodutores e centrais geradoras de emergência, resolve:
Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Estabelecer, na forma desta Resolução, as regras para a contratação do acesso aos sistemas de
transmissão e de distribuição, para comercialização temporária de energia elétrica nos termos da
Resolução ANEEL nº 170, de 4 de maio de 2001, por cogeradores, autoprodutores, produtores independentes, agentes comercializadores de importação e/ou de exportação, no período entre a data de
publicação desta Resolução e 31 de dezembro de 2001.
Parágrafo único. Nos casos em que seja necessária a implementação de obras de reforço nos sistemas
de transmissão e de distribuição de energia elétrica, para viabilizar a contratação a que se refere o
“caput”, aplicar-se-á integralmente o disposto na Resolução ANEEL nº 281, de 1 de outubro de 1999.
O Contrato de Uso dos Sistemas de Transmissão - CUST e o de Uso dos Sistemas de Distribuição CUSD, sem prejuízo do que consta do art. 11 da Resolução ANEEL nº 281, de 1999, são indispensáveis
e deverão estabelecer o período da contratação em meses ou dias.
§ 1º O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e a concessionária ou permissionária de distribuição poderão autorizar o uso em montante superior ao já contratado, mediante solicitação
prévia do usuário, formalizando-se a autorização por meio de troca de correspondências.
§ 2º Aplicar-se-ão aos acessos autorizados nos termos do parágrafo 1o deste artigo os encargos de
uso dos sistemas de transmissão e de distribuição calculados conforme o art. 3º desta Resolução.
Os encargos de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, aplicáveis aos contratos de que
tratam os arts. 1º e 2º desta Resolução, serão calculados conforme o disposto na Resolução ANEEL nº
281, de 1999, observado o seguinte:
Ios encargos de uso serão devidos tão-somente pelo período contratado;
II os encargos serão calculados “pro rata tempore”, para períodos contínuos e inferiores a um
mês;
III - aplicar-se-ão, para o cálculo dos encargos, as tarifas de transmissão e de distribuição vigentes; e,
IV - em não se dispondo de tarifa de transmissão estabelecida a ANEEL orientará o ONS quanto
a tarifa a ser aplicada, tendo como referência o barramento mais próximo, eletricamente, do
ponto onde o acessante se conecta ao sistema.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 25.06.2001, seção 1, p. 90, v. 139, n. 121 - E.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 25.06.2001.
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 229

Resolução nº 229, de 22 de junho de 2001

Anexo I - Resolução ANEEL nº 244

Resolução nº 244, de 28 de junho de 2001(*)
Estabelece o valor das tarifas de uso das instalações de transmissão integrantes da Rede
Básica do Sistema Elétrico Interligado.
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 art. 14 do Decreto-Lei nº 2.432, de 17 de maio de 1988, no inciso VIII do art. 4º, Anexo I,
do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, no art. 9º da Lei nº 9.648, de 28 de maio de
1998 e nos arts. 2º e 7º, do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, no Art. 8º, da Resolução
ANEEL nº 247, de 13 de agosto de 1999, o que consta do Processo nº 48500.006570/00-36,
e considerando que :
– compete à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nos termos do inciso I do art. 29
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e do art. 2º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos serviços de
energia elétrica concedidos, fiscalizando permanentemente a sua prestação;
– a legislação em vigor assegura aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com
base em critérios fixados pelo Poder Concedente;
– a Resolução ANEEL nº 281, de 1º de outubro de 1999, com redação dada pela Resolução
ANEEL nº 208, de 7 de junho de 2001, estabeleceu as condições gerais de contratação do
acesso, compreendendo o uso e a conexão aos sistemas de transmissão e distribuição
de energia elétrica, incorporando os aspectos metodológicos de estabelecimento das
tarifas de uso dos sistemas de transmissão, resolve:
Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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Estabelecer o valor mensal de R$ 3.612,19 / MW (três mil seiscentos e doze reais e dezenove centavos
por megawatt) para a tarifa de uso das instalações de transmissão da Rede Básica, para fins do disposto no Art. 8o da Resolução ANEEL nº 247, de 13 de agosto de 1999, conforme descrito no item VIII do
Anexo IV desta Resolução.
Estabelecer, de conformidade com os quadros constantes dos Anexos I, II e III desta Resolução, os valores das tarifas de uso das instalações de transmissão integrantes da Rede Básica do Sistema Elétrico
Interligado, atribuíveis às centrais geradoras, às unidades consumidoras, em cada Unidade da Federação, e aos agentes de importação e de exportação de energia elétrica.
§ 1º Estes valores aplicam-se à contratação do acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição
pelos seus usuários, caracterizados pelos concessionários, permissionários e autorizados de
serviços de energia elétrica, bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e aqueles definidos no § 5o do inciso IV do art. 26 da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei nº 9.648/98, excetuando-se os
casos associados às contratações de demanda de potência, tratadas no Art. 1º desta Resolução.
§ 2º Os valores de tarifa de uso foram determinados, para cada barramento componente da Rede
Básica, conforme o disposto na Resolução ANEEL nº 281, de 1º de outubro de 1999, com redação dada pela Resolução ANEEL nº 208, de 7 de junho de 2001, considerando os parâmetros e
critérios definidos pela Resolução ANEEL nº 282, de 1º de outubro de 1999 e a receita constante
do item IX do Anexo IV desta Resolução.
Fixar a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente da Itaipu Binacional, a ser aplicada aos
contratantes daquela energia no valor de R$ 1.955,38 / MW (hum mil, novecentos e cinqüenta e cinco
reais e trinta e oito centavos por megawatt).
Parágrafo único. Os encargos decorrentes da aplicação da tarifa de transporte deverão ser pagos à
Furnas Centrais Elétricas S.A., pelo uso das instalações de conexão dedicadas a Itaipu.
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Art. 4º
Art. 5º

As tarifas estabelecidas nesta Resolução vigoram a partir de 1º de julho de 2001.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Republicado no D.O de 02.07.2001, seção 1, p. 113, v. 139, n. 126-E.

Anexo I - Resolução ANEEL nº 244

Este texto não substitui o republicado no D.O de 02.07.2001.
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ANEXO I
TARIFAS DE USO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO COMPONENTES
DA REDE BÁSICA DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO INTERLIGADO,
APLICÁVEIS A UNIDADES GERADORAS

Anexo I - Resolução ANEEL nº 244

CENTRAL GERADORA
PCH
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
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JAGUARI
ACARAY
AIMORÉ
ÁGUA VERMELHA
APOLÔNIO SALES (MOXOTO)
BARIRI (A.S.LIMA)
BARRA BONITA
BOA ESPERANÇA
CACHOEIRA DOURADA
CACONDE
CANOAS I
CANOAS II
CAPIVARA
CHAVANTES
CORUMBÁ I
CURUÁ-UNA
DONA FRANCISCA
EMBORCAÇÃO
EUCLIDES DA CUNHA
FONTES NOVA
FUNIL
FURNAS
G.BENTO MUNHOZ (FOZ DE AREIA)
G.PARIGOT DE SOUZA
GUAPORÉ
GUILMAN-AMORIM
HENRY BORDEN
IBITINGA
IGARAPAVA
ILHA DOS POMBOS
ILHA SOLTEIRA
ITAIPU - SETOR 50 HZ
ITAIPU - SETOR 60 HZ
ITAUBA
ITIQUIRA
ITUMBIARA
ITUTINGA E CAMARGOS
ITÁ
JACUÍ
JAGUARA
JUBA I, II
JUPIÁ
JURUMIRIM

UF
SP
PR
MG
MG
AL
SP
SP
MA
GO
SP
SP
SP
SP
SP
GO
PA
RS
MG
SP
RJ
RJ
MG
PR
PR
MT
MG
SP
SP
MG
RJ
SP
PR
PR
RS
MT
MG
MG
SC
RS
MG
MT
SP
SP

Tarifa
Tg (R$/
kW.mês)
-0,041
1,064
0,657
0,989
1,993
0,081
0,073
0,994
1,319
0,309
0,675
0,661
1,192
0,774
0,862
1,483
2,163
0,750
0,309
0,493
0,550
0,705
1,701
1,095
3,014
0,155
0,596
0,469
0,606
0,397
1,069
0,905
1,745
2,053
2,046
0,958
0,207
1,954
2,219
0,673
3,014
1,076
0,479

CENTRAL GERADORA
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE

L.C.BARRETO (ESTREITO)
LAJEADO
LIMOEIRO (A.S.OLIVEIRA)
MACHADINHO
MANSO
MARIMBONDO
MASCARENHAS (ESCELSA)
MASCARENHAS (PEIXOTO-FURNAS)
MIRANDA
NILO PEÇANHA
NOVA AVANHANDAVA
NOVA PONTE
PARAIBUNA
PASSO FUNDO
PASSO REAL
PAULO AFONSO I, II, III
PAULO AFONSO IV
PEREIRA PASSOS
PONTE DE PEDRA (N. MUTUM)
PORTO COLÔMBIA
PORTO ESTRELA
PORTO PRIMAVERA
PROMISSÃO
QUEIMADO
ROSAL
ROSANA
S.L.GONZAGA (ITAPARICA)
SALTO CAXIAS
SALTO GRANDE (CEMIG)
SALTO GRANDE (L.N.GARCEZ)
SALTO OSÓRIO
SALTO SANTIAGO
SALTO SEGREDO
SANTA BRANCA
SANTA CLARA
SAO SIMÃO
SERRA DA MESA
SOBRADINHO
SOBRAGI
SÁ CARVALHO
TAQUARUÇU
TRES IRMÃOS
TRÊS MARIAS

UF
MG
TO
SP
SC
MT
MG
ES
MG
MG
RJ
SP
MG
SP
RS
RS
BA
BA
RJ
MT
SP
MG
SP
SP
SP
ES
SP
BA
PR
MG
SP
PR
PR
PR
SP
MG
MG
GO
BA
MG
MG
SP
SP
MG

Tarifa
Tg (R$/
kW.mês)
0,702
0,959
0,309
1,868
2,645
0,891
0,484
0,602
0,612
0,493
0,644
0,749
-0,020
1,550
1,992
1,973
1,880
0,487
3,518
0,616
0,105
1,189
0,572
0,432
0,341
0,826
1,775
1,940
-0,018
0,651
1,427
1,905
1,871
-0,153
-0,479
0,981
0,959
1,628
0,296
0,045
1,161
1,087
0,394
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UHE
UHE
UHE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE

TUCURUÍ
VOLTA GRANDE
XINGÓ
ALEGRETE
ANGRA I
ANGRA II
ARJONA (C. GRANDE)
CAMAÇARI
CAMPOS
CARIOBA
CGTE (DENISE CEMAT)
CHARQUEADAS
CORUMBÁ
CUIABÁ
ELETROBOLT
ELETROBRÁS
FAFEN (CAMAÇARI)
FIGUEIRA
IBIRITÉ

UF
PA
MG
SE
RS
RJ
RJ
MS
BA
RJ
SP
MT
RS
MS
MT
RJ
RJ
BA
PR
MG

Tarifa
Tg (R$/
kW.mês)
1,505
0,739
1,875
3,210
0,860
0,860
1,123
1,443
0,346
0,320
3,014
1,643
1,318
3,014
0,473
0,378
1,643
0,932
-0,267
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UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE

IGARAPÉ
JAURU
JORGE LACERDA A, B, IV
JUIZ DE FORA
MACAÉ MERCHANT
N. CAPIXABA
NUTEPA
PIRATININGA
PRES. MÉDICI A,B
REFAP (CANOAS)
RHODIA PAULÍNIA
RHODIA SANTO ANDRÉ
S. JERÔNIMO
SANTA CRUZ
TERMOBAHIA
TERMORIO
TRÊS LAGOAS
URUGUAIANA
VALPARAISO

UF
MG
MT
SC
MG
RJ
ES
RS
SP
RS
RS
SP
SP
RS
RJ
BA
RJ
MG
RS
SP

Tarifa
Tg (R$/
kW.mês)
-0,132
3,014
1,828
0,296
0,646
0,415
1,458
0,742
2,344
1,682
0,333
-0,153
1,643
0,413
1,452
0,423
1,107
3,429
0,781

549

Anexo I - Resolução ANEEL nº 244

CENTRAL GERADORA

ANEXO II
TARIFAS DE USO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO COMPONENTES
DA REDE BÁSICA DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO INTERLIGADO,
APLICÁVEIS A UNIDADES CONSUMIDORAS

Anexo I - Resolução ANEEL nº 244

UNIDADE DA FEDERAÇÃO
ALAGOAS
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARAÍBA
PARANÁ
PERNAMBUCO
PIAUÍ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS

Tarifa (Tp) horário de
ponta (R$/kW.mês)
1,193
1,697
2,256
1,910
1,569
1,955
1,664
0,640
1,453
1,852
2,042
1,870
1,322
1,607
1,636
1,543
2,129
1,074
1,305
1,851
0,946
1,913

ANEXO III
TARIFAS DE USO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO COMPONENTES DA REDE
BÁSICA DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO INTERLIGADO, APLICÁVEIS AOS
AGENTES DE IMPORTAÇÃO E DE EXPORTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGENTES DE IMPORTAÇÃO
E DE EXPORTAÇÃO
INT BOLÍVIA (PUERTO SUAREZ)
INT GARABI
INT RIVERA
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Tarifa de uso pela
importação (Tg)
(R$/kW.mês)
1,318
2,609
3,035

Tarifa de uso pela
exportação (Tp) no horário
de ponta (R$/kW.mês)
1,134
0,216
0,063
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ANEXO IV
DETERMINAÇÃO DAS TARIFAS DE USO DA REDE BÁSICA
II III IV VVI VII VIII IX -

Estimativa de receita do ONS a ser obtida através de encargos do Sistema de
Transmissão:
Saldo excedente obtido no período Junho/2000 a Maio/2001, a ser compensado
no presente exercício:
Parcelas das receitas anuais permitidas das empresas de transmissão a ser obtida
por meio dos encargos de uso do sistema de transmissão:
Previsão de receita para novas obras de transmissão em implantação até 31 de
maio de 2002:
Previsão de receita de transmissão proveniente de contratos livres:
Demanda média anual do sistema elétrico interligado para o ano 2001,
homologada pela Resolução n.º 232/99:
Demanda média anual do sistema elétrico interligado para o ano 2002,
homologada pela Resolução n.º 232/99:
Cálculo da tarifa mensal para fins do art. 8° da Resolução n° 247, de 1999:
Receita a ser utilizada no estabelecimento das tarifas nodais de uso do sistema
de transmissão:
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R$ 129.954.975,00
R$ 81.028.786,95
R$ 2.203.087.565,04
R$ 190.173.330,81
R$ 49.777.371,68
55.193 MW
55.193 MW
(I - II +III + IV - V) / (12*VII) = R$ 3.612,19 / MW
I - II + III + IV = R$ 2.442.187.083,90

Anexo I - Resolução ANEEL nº 244

I-
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Resolução nº 330, de 13 de agosto de 2001

Anexo I - Resolução ANEEL nº 330

Substitui a Resolução ANEEL 160, de 20 de abril de 2001, que altera a estrutura operacional
do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto.
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 art. 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nos incisos V, VIII e IX, art. 3º da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, nos arts. 12 e 14 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998,
o que consta do Processo no 48500.004645/98-76, e considerando que:
− Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE foi criado conforme o art. 12 da Lei no
9.648, de 26 de maio de 1998, e instituído mediante Acordo de Mercado firmado entre os
agentes interessados, com o objetivo de compor o ambiente para a realização das transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados, e que o
mesmo ainda não está completamente implantado, assim inviabilizando a concretização
do ambiente competitivo preconizado na reestruturação do setor elétrico brasileiro;
− Acordo de Mercado, homologado pela Resolução Aneel no 18, de 28 de janeiro de 1999,
constitui-se em contrato multilateral de adesão subscrito por agentes de geração, comercialização, importação e exportação de energia elétrica, estabelecendo a configuração,
as atribuições e competências da Administradora dos Serviços do Mercado Atacadista
de Energia Elétrica – ASMAE, na forma de pessoa jurídica de direito privado, sob controle
administrativo dos agentes signatários do citado acordo;
− as regras do MAE, embora previstas no Acordo de Mercado para serem elaboradas pelos
agentes e propostas para homologação em até 90 dias após a primeira Assembléia Geral
do MAE, realizada em 15/10/1998, só foram submetidas à ANEEL em abril de 2000, sendo
homologadas, após processo de audiência pública, por intermédio da Resolução ANEEL
no 290, de 3 de agosto de 2000, onde foram fixadas diretrizes para a implantação gradual
do MAE, tendo como marcos as datas de 1o de setembro de 2000 (primeira etapa) e 1o
de julho de 2001 (segunda etapa) para consolidação de procedimentos, os quais não
foram implantados em sua totalidade;
− em função da falta de cumprimento dos marcos antes citados, da inexistência de contabilização das transações e da não liquidação financeira das diferenças e do crescente
número de pendências e disputas entre agentes, a ANEEL publicou as Resoluções nos
160, 161 e 162, todas de 20 de abril de 2001, as quais, em síntese:
- alteraram o sistema de governança do MAE, extinguindo o Comitê Executivo do MAE
– COEX e criando o Conselho do MAE – COMAE, com objetivo de profissionalizar a
gestão e retirar a interferência de interesses específicos dos agentes nos procedimentos operacionais do MAE;
- estabeleceram os esquemas de garantias e os mecanismos de penalidades para as
atuações no MAE, dando sustentação e credibilidade às transações de compra e venda de energia elétrica naquele ambiente; e
- transformaram a ASMAE em agente autorizado para atuar como Agente Administrador de Serviços do Mercado, sujeitando-se aquela administradora, a partir de então, à
regulação e fiscalização direta da ANEEL;
− em cumprimento ao disposto na Resolução nº 160, de 2001, a ANEEL convocou, para o
dia 13/07/2001, a Assembléia Geral Extraordinária do MAE, visando à deliberação sobre
os seguintes aspectos, essenciais à retomada dos procedimentos de consolidação do
mercado atacadista:
- eleição dos conselheiros do COMAE;
- aprovação do novo Acordo de Mercado;
- aprovação da estrutura organizacional e do manual de procedimentos da ASMAE; e
552
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Art. 1º
Art. 2º

Substituir, na forma desta Resolução, a Resolução ANEEL 160, de 20 de abril de 2001, que alterou a
estrutura operacional do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE.
Para os fins e efeitos desta Resolução são considerados os seguintes conceitos e definições:
IAcordo do Mercado: Contrato multilateral de adesão homologado pela Resolução ANEEL no
18, de 28 de janeiro de 1999;
II Agente Administrador de Serviços do Mercado: Pessoa jurídica de direito privado, prestadora
de serviços administrativos, técnicos e jurídicos no âmbito do Mercado Atacadista de Energia
Elétrica, sob autorização da ANEEL;
III - Agente do Mercado: Pessoa física ou jurídica, ou empresas reunidas em consórcio, que atue na
geração, comercialização, importação ou exportação de energia elétrica, bem com os consumidores livres, conforme disposto na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que participam no MAE;
IV - Assembléia Geral: Órgão deliberativo superior do MAE;
V - Auditor do Sistema de Contabilização e Liquidação: Empresa independente, reconhecida publicamente, responsável pela auditoria do Sistema de Contabilização e Liquidação;
VI - Conflitos: Hipótese em que haja oposição manifesta de interesses entre agentes do Mercado
que reflita entendimentos diferentes a respeito do Acordo do Mercado, Regras do Mercado e
seus procedimentos ou qualquer norma criada pelo MAE à qual se encontrem submetidos ou
discordância de qualquer agente do Mercado com respeito à aplicação pela Agente Administrador de Serviços do MAE das Regras do Mercado e seus procedimentos.
VII - Conselho do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - COMAE: Colegiado composto por profissionais indicados pelos participantes do MAE e pela ANEEL, com responsabilidade de administrar, acompanhar e fiscalizar a execução do Acordo de Mercado;
VIII - Contabilização: Processo de apropriação e registro da comercialização de energia elétrica entre
os agentes que participam do MAE, determinando, em intervalos temporais definidos, a situação de cada agente na condição de credor ou devedor no referido Mercado;
IX - Liquidação: Processo de compensação financeira dos débitos e créditos contabilizados no âmbito do MAE, referentes à compra e venda de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo;
X - Maioria Simples: Somatório correspondente à metade mais um dos votos presentes na Assembléia Geral do MAE;
XI - Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE: Ambiente organizado e regido por regras claramente estabelecidas, onde se processam compra e venda de energia entre seus participantes,
tanto por meio de contratos bilaterais como de mercado de curto prazo, tendo como limites os
sistemas interligados Sul/Sudeste/Centro-Oeste e Norte/Nordeste;
XII - Penalidades: Sistema ou conjunto de regras e de sanções estipulado no âmbito do MAE, homologado pela ANEEL, integrante do Acordo do Mercado, aplicável aos respectivos signatários em
caso de inobservância ou descumprimento do Acordo do Mercado, das Regras do Mercado ou
dos procedimentos do mercado.
XIII - Procedimentos do Mercado: conjunto de definições das atribuições e dos prazos necessários
para operacionalizar as Regras do Mercado e de detalhamento da troca de informações entre
os agentes do MAE;
XIV - Regras do Mercado: Conjunto de regras comerciais, complementares e integrantes do Acordo
do Mercado, de cumprimento obrigatório pelos agentes no âmbito do MAE; e
XV - Sistema de Contabilização e Liquidação: SCL: Sistema que compreende os processos de contabilização, conciliação e liquidação financeira, constituído de um conjunto de programas, regras
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- definição da taxa de cobertura das despesas do MAE;
− a referida assembléia foi instalada na data prevista, ficando a mesma em aberto até o dia
08 de agosto de 2001, quando, por deliberação dos agentes de mercado, foi novamente
adiada sem qualquer decisão a respeito dos assuntos da pauta e das contribuições dos
Agentes do MAE para adequação do Acordo do Mercado às Resoluções nos 160, 161 e
162, resolve:

Anexo I - Resolução ANEEL nº 330

Art. 3º

Art. 4o
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e procedimentos, com os objetivos de registrar a compra e venda de energia elétrica no âmbito
do MAE, a valoração das transações não cobertas por contratos bilaterais e o gerenciamento
das transferências financeiras entre os membros do MAE.
Fica criado o Conselho do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – COMAE, que, além das atribuições
definidas no Acordo de Mercado a ser homologado pela ANEEL e observadas as definidas para o
Agente Administrador de Serviços do Mercado, tem as seguintes competências:
Iaprovar a proposta de contratação do Auditor do Sistema de Contabilização e Liquidação;
II aprovar a adesão e o desligamento de membros do MAE, encaminhando as providências administrativas cabíveis;
III - apreciar e encaminhar para deliberação da Assembléia Geral as propostas de alteração necessárias no Acordo do Mercado e nas Regras do Mercado;
IV - estabelecer e supervisionar o cumprimento do cronograma de Contabilização e Liquidação
das transações de compra e venda de energia efetuadas no âmbito do MAE;
V - deliberar, “ad referendum” da Assembléia Geral, sobre os Procedimentos do Mercado;
VI - apreciar e deliberar sobre as infrações dos participantes do MAE ao estipulado no Acordo do
Mercado, nas Regras do Mercado, nos Procedimentos do Mercado e regulamentos complementares, exceto no que diz respeito às infrações definidas em regulamentação específica da
ANEEL;
VII - encaminhar à homologação da ANEEL quaisquer propostas de alteração no Acordo do Mercado e nas Regras do Mercado, depois de aprovadas pela Assembléia;
VIII - decidir, em primeira instância, os conflitos relativos ao Acordo do Mercado, às Regras do Mercado e ao Procedimento do Mercado;
IX - obedecida a regulamentação específica da ANEEL, apreciar e deliberar sobre os termos das Garantias Financeiras para o fiel cumprimento das obrigações associadas às transações realizadas
no âmbito do MAE;
X - sem prejuízo do que determina os incisos V, VIII e IX do art. 3o da Lei 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, assegurar o cumprimento do Acordo de Mercado, das Regras do Mercado e dos Procedimentos do Mercado;
XI - definir as diretrizes necessárias para o Conselho de Administração do Agente Administrador de
Serviços do MAE deliberar sobre o orçamento do MAE;
XII - organizar e solicitar a convocação das Assembléias Gerais;
XIII - aprovar o calendário anual das reuniões ordinárias;
XIV - obedecida a regulamentação específica da ANEEL, propor as penalidades a serem aplicadas e
encaminhá-las para deliberação da Assembléia Geral; e
XV - analisar, formulando alternativas, e encaminhar à apreciação da Assembléia Geral, quaisquer
propostas e/ou recomendações de alteração no Acordo e nas Regras do Mercado, nas hipóteses de não homologação por parte da ANEEL.
§ 1o O regimento interno do COMAE disporá sobre as formas de interação com os agentes para
subsidiar o desenvolvimento de propostas de alteração no Acordo do Mercado, nas Regras do
Mercado, nos Procedimentos do Mercado e respectivos documentos complementares, inclusive quanto ao mesmo opinar sobre assunto pertinente.
o
§ 2 É vedada a delegação das atribuições estabelecidas neste artigo.
O COMAE será composto de 06 (seis) conselheiros, eleitos por Assembléia Geral e admitida a reeleição.
§ 1o A aprovação ou destituição dos conselheiros do COMAE dar-se-á conforme disposições a seguir:
I2 (dois) conselheiros eleitos ou destituídos por pelo menos 2/3 dos votos dos agentes da
categoria Consumo;
II 2 (dois) conselheiros eleitos ou destituídos por pelo menos 2/3 dos votos dos agentes da
categoria Produção; e

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Art. 5o

Art. 6o

Art. 7o

2 (dois) conselheiros eleitos ou destituídos por pelo menos 2/3 dos votos das categorias
Produção e Consumo.
o
§ 2 Apenas durante o primeiro mandato do COMAE a ANEEL designará os dois Conselheiros de
que dispõe o inciso III, § 1o, deste artigo.
§ 3o Para o período entre a data de publicação desta Resolução e até que a Assembléia Geral eleja
os Conselheiros do COMAE, a ANEEL designará os referidos Conselheiros, em caráter de exceção.
§ 4o As designações de que tratam os §§ 2o e 3o não estão submetidos à aprovação da Assembléia
Geral do MAE.
Para o exercício do mandato de Conselheiro do COMAE, o indicado não poderá manter com concessionária, permissionária, autorizada ou qualquer fornecedora de bens e serviços a uma destas entidades, qualquer dos seguintes vínculos:
Iacionista ou sócio com participação no capital social da controladora;
II membro de conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;
III - empregado, mesmo com contrato de trabalho suspenso, inclusive das empresas controladoras
e controladas ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras; ou
IV - membro de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional, representativa de
interesses dos agentes mencionados neste artigo, de categoria profissional de empregados
desses agentes, bem como de conjunto ou classe de consumidores de energia.
§ 1o Nos 4 (quatro) primeiros meses após o seu desligamento do COMAE, o ex-conselheiro estará
impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do
contrato, qualquer tipo de serviço a empresas atuantes na geração, distribuição ou comercialização e empresas fornecedoras e prestadora de serviços nestas áreas, inclusive controladas,
coligadas ou subsidiárias, sendo preservada, durante esse período, a remuneração percebida
na vigência do mandato.
§ 2o O regimento interno do COMAE, a ser submetido à aprovação da Assembléia Geral, disporá
sobre a forma e o regime de trabalho de seus Conselheiros.
§ 3o Os conselheiros deverão apresentar no ato da posse:
Ideclaração expressa e individual de que não estão enquadrados em nenhuma das condições de impedimento a que se refere o caput deste artigo; e
II assinatura do termo de compromisso em que conste o período de quarentena ao final
do mandato, a confidencialidade com as informações não públicas do MAE e a concordância com a expressa proibição de que faça uso de informações ou obtenham qualquer
vantagem em razão de sua função, sob pena de responder civil e criminalmente.
§ 4º A definição e a alteração no regime de dedicação dos Conselheiros do COMAE deverá ser aprovada pela Assembléia Geral do MAE e submetida à homologação da ANEEL.
O COMAE deverá observar o prazo máximo de 90 dias, contados a partir da data de formalização do
processo pelo Agente Administrador de Serviços do Mercado, para:
Idecidir, em primeira instância, acerca de conflitos no MAE;
II deliberar e apreciar as infrações dos participantes do MAE; e
III - deliberar sobre os termos das garantias para o fiel cumprimento das obrigações financeiras
associadas às transações realizadas no âmbito do MAE.
O COMAE será presidido por um de seus conselheiros, escolhido por meio de eleição realizada pelo
próprio Conselho, sendo eleito aquele que obtiver o maior número de votos.
§ 1o Os dois Conselheiros indicados pela ANEEL não poderão ser escolhidos para o cargo de presidente do COMAE.
§ 2o O mandato do Presidente será de, no máximo, dois anos, rotativo e alternado entre os conselheiros indicados pelas Categorias Produção e Consumo.
§ 3o O mandato dos conselheiros será de três anos, devendo, a cada ano, ser realizada a substituição
de dois conselheiros, limitado a um conselheiro dos estabelecidos nos incisos I, II e III, §1º, art.
4º, alternadamente.
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§ 4o

Para possibilitar a renovação anual de dois conselheiros, conforme estabelecido no parágrafo
anterior, excepcionalmente a primeira gestão do COMAE será composta de acordo com o estabelecido a seguir:
Ia Assembléia Geral do MAE deverá eleger 2 (dois) conselheiros com mandato de 4 (quatro) anos, um indicado pela Categoria Produção e outro pela Categoria Consumo;
II Os conselheiros indicados pela ANEEL exercerão somente um mandato de 2 (dois) anos,
devendo, ao final deste, serem indicados dois conselheiros conforme dispõe o inciso III, §
1º, art. 4º, desta Resolução.
o
§ 5 As reuniões do COMAE deverão ter quorum mínimo de 4 (quatro) Conselheiros.
§ 6o Os conselheiros farão jus a remuneração estabelecida pela Assembléia Geral, a ser paga mensalmente pelo Agente Administrador de Serviços do MAE.
o
§ 7 Quando da substituição de qualquer conselheiro, o indicado para substituí-lo também deverá
cumprir as exigências dispostas no art 5o desta Resolução.
Art. 8o Fica extinto o Comitê Executivo – COEX, criado no Acordo de Mercado homologado pela Resolução
ANEEL nº 18, de 28 de janeiro de 1999.
Parágrafo único. Quaisquer disputas entre participantes do MAE, decorrentes de decisões do COEX
não fundamentadas no Acordo do Mercado homologado pela Resolução ANEEL no 18, de 1999, deverão, em primeira instância, ser submetidas à apreciação do COMAE.
Art. 9o As atividades necessárias à operação e administração do MAE, inclusive financeiras, contábeis e operacionais, serão exercidas, mediante autorização da ANEEL, exclusivamente pelo Agente Administrador de Serviços do Mercado.
Art. 10. O Acordo de Mercado celebrado entre os participantes do MAE deverá ser ajustado de forma a conter
cláusulas dispondo, inclusive, sobre a natureza e atribuições do Agente Administrador de Serviços do
Mercado.
Parágrafo único. Para o exercício de cargo de Diretor do Agente Administrador de Serviços do MAE
deverão ser observadas as disposições dos incisos I a IV e do § 1º, art. 5o, desta Resolução.
Art. 11. São atribuições da Assembléia Geral do MAE, além daquelas resultantes das mudanças a serem introduzidas no Acordo do Mercado:
Ieleger os conselheiros do COMAE, bem como destituí-los;
II deliberar sobre as propostas de mudança no Acordo do Mercado e nas Regras do Mercado,
submetendo-as à homologação da ANEEL;
III - referendar as alterações nos Procedimentos do Mercado, aprovadas e encaminhadas pelo COMAE;
IV - aprovar o relatório anual do Sistema de Contabilização e Liquidação;
V - deliberar sobre as taxas de cobertura dos custos administrativos do MAE, inclusive aquelas de
caráter extraordinário;
VI - deliberar sobre a Regra do Mercado relativa às penalidades pelo não cumprimento das obrigações estipuladas no Acordo do Mercado, nas Regras do Mercado e nos Procedimentos do
Mercado;
VII - determinar as matérias em que poderá ser exercido o voto de qualidade pelo Presidente do
COMAE;
VIII - decidir sobre a remuneração dos conselheiros do COMAE; e
IX - deliberar sobre as alternativas formuladas pelo COMAE de forma a atender o disposto no art.
3o, inciso XV.
o
§ 1 As decisões da Assembléia Geral serão estabelecidas por maioria simples.
§ 2o As decisões que impliquem mudança no Acordo do Mercado ou nas Regras do Mercado deverão ser aprovadas por maioria simples dos votos presentes de cada categoria e por metade do
número total de votos do MAE.
§ 3o Na hipótese de a Assembléia Geral não referendar, conforme disposto no inciso III deste artigo,
as alterações nos procedimentos do mercado aprovadas pelo COMAE, ficam mantidos seus
efeitos até o mês em que ocorreu a revogação.
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Art. 12. Todos os regulamentos e atos normativos referentes ao funcionamento do MAE deverão estar contidos no Acordo do Mercado, nas Regras do Mercado e nos respectivos procedimentos.
Art. 13. Ficam consideradas sem efeito todas disposições do Acordo de Mercado que contrariem o estabelecido nesta Resolução.
Art. 14. Fica revogada a Resolução ANEEL n° 160, de 20 de abril de 2001.
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 14.08.2001, seção 1, p. 63, v. 139, n. 155 - E.
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Este texto não substitui o publicado no D.O de 14.08.2001.
(*) Revogada pela RES ANEEL 073 de 08.02.2002, D.O de 13.02.2002, seção 1, p. 42, v. 139, n. 29.
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Resolução nº 398, de 21 de setembro de 2001
Estabelecer os requisitos gerais para apresentação dos estudos e as condições e os critérios
específicos para análise e comparação de Estudos de Inventários Hidrelétricos, visando a
seleção no caso de estudos concorrentes.
O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no uso de suas atribuições
regimentais e de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no inciso
III, art. 3º, Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nos incisos IV e XXVI, art. 4º, Anexo I, do
Decreto 2.335, de 6 de outubro de 1997, o que consta do Processo nº 48500.003051/01-33,
e considerando que:
– pela Resolução ANEEL nº 393, de 4 de dezembro de 1998, foram estabelecidos os procedimentos gerais para registro e aprovação de estudos de inventários hidrelétricos;
– é necessário o estabelecimento de procedimentos para apresentação dos estudos de
inventário;
– segundo a legislação vigente, a realização dos referidos estudos é feita sob regime de
registro, ficando a execução por conta e risco dos empreendedores, sendo permitido o
registro de vários estudos para trecho comum de um rio, envolvendo, obviamente, mais
de um empreendedor;
– a fixação de critérios isonômicos de comparação entre múltiplos estudos de inventário, visam à seleção do aproveitamento ótimo do recurso hídrico, certamente permitirá
maior agilidade na análise do processos; e
– os subsídios e informações adicionais ofertados na Audiência Pública nº 007/2001, publicada no Diário Oficial da União de 18 de julho de 2001, e disponibilizada na página da
Aneel, na Internet, e no Protocolo Geral da Agência, em Brasília-DF, proporcionaram o
aprimoramento de ato regulamentar ao processo de comparação e seleção de estudos
de inventário hidrelétrico concorrentes, resolve:
Art. 1º

Estabelecer, na forma que se segue, as condições e os critérios específicos para análise e comparação
dos Estudos de Inventários Hidrelétricos, visando a seleção do estudo a ser aprovado, no caso da existência de múltiplos estudos.
DOS REQUISITOS GERAIS

Art. 2º

Art. 3º
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Os estudos deverão ser apresentados na língua portuguesa, em duas vias impressas e em meio magnético, e cumprir os seguintes procedimentos:
Ias plantas deverão ser numeradas, destacando o número correspondente, assim como seus
elementos descritivos essenciais à identificação das mesmas;
II os desenhos, mapas, plantas, orçamentos, cronogramas, pareceres e relatórios técnicos específicos deverão ser assinados pelo responsável técnico, inclusive com a indicação do número de
registro do mesmo perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA;
III - os mapas e plantas deverão destacar os obstáculos, benfeitorias, acidentes geográficos, parques florestais, áreas de preservação ambiental, reservas indígenas e outros detalhes imprescindíveis a uma real análise por parte da ANEEL.
Após o encaminhamento à ANEEL do relatório dos Estudos de Inventário Hidrelétrico, o interessado
deverá realizar uma apresentação, visando o início da análise para aprovação dos mesmos, após o
que, se considerada conclusiva, será efetivado o aceite dos estudos.
Parágrafo único. A partir do aceite será solicitado aos portadores de registro ativo para o mesmo trecho inventariado, que confirmem o interesse no prosseguimento dos seus estudos e a data final de
entrega dos mesmos, em cumprimento ao disposto no art. 14 da Resolução nº 393, e 1998.
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Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Para cada processo de análise dos estudos de inventário hidrelétrico será constituída uma comissão
composta de um a dois representantes da Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas
- SIH e de dois a três representantes da Superintendência de Gestão dos Potenciais Hidráulicos - SPH,
sob a coordenação desta última, indicados pelos respectivos superintendentes, com objetivo de
comparar, classificar e selecionar o estudo vencedor entre os concorrentes.
Os Estudos de Inventário Hidrelétrico deverão contemplar o escopo básico definido no Anexo I, desta
Resolução, tendo como referência o Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas (ELETROBRÁS-DNAEE, edição 1997, disponibilizado na ANEEL), sendo os mesmos avaliados em função
dos níveis qualitativos e quantitativos dos seguintes tópicos:
Ilevantamentos cartográficos e avaliação da técnica utilizada para levantamento do perfil do
rio;
a)
perfil longitudinal da calha do rio;
b)
mapeamento cartográfico - plantas e curvas de nível.
II investigações e estudos geológicos/geotécnicos;
a)
investigações de campo;
b)
estudos de escritório.
III - estudos sedimentológicos;
IV - estudos hidrometeorológicos, considerando a consistência das seguintes informações:
a)
séries de vazões mensais;
b)
curva de permanência de vazões mensais;
c)
área de drenagem, em km²;
d)
risco associado à capacidade do vertedouro.
V - estudos ambientais, avaliando a área de influência e os impactos ambientais a serem provocados pelos aproveitamentos hidrelétricos, relativos a:
a)
meio sócio-econômico;
b)
meios físico e biótico.
VI - estudos de uso múltiplo dos recursos hídricos, com vistas a consubstanciar a declaração de
reserva de disponibilidade hídrica, conforme dispõe a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000;
VII - estudos de dimensionamento, incluindo:
a)
apresentação gráfica da concepção dos arranjos;
b)
consistência da curva cota - área - volume;
c)
alternativas de divisão de queda;
d)
energia média gerada na alternativa selecionada, em MWh/ano;
e)
potência instalada na alternativa selecionada, em MW;
f)
estimativa de custos dos aproveitamentos.
§ 1º A falta de atendimento dos tópicos contemplados nos incisos I-a, II-a, IV-a e V-a, bem como a
falta de assinatura do responsável técnico e do número de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura -CREA, do responsável técnico implicará em imediata devolução do
relatório final dos estudos de inventário hidrelétrico ao interessado.
§ 2º A importância dos tópicos descritos nos incisos I a VII deste artigo, no contexto da análise dos
estudos, está representada pelo peso estabelecido aos mesmos, conforme definido no Anexo II
desta Resolução.
Para os estudos de inventário concorrentes, a ANEEL procederá à avaliação de cada tópico, visando a
classificação, atribuindo uma nota específica a cada tópico, observados os seguintes critérios:
Iserá atribuída a nota 1 (um) à alternativa de estudo menos qualificada tecnicamente para o
tópico em análise no Anexo II, acrescentando-se uma unidade na nota de cada estudo subseqüente mais qualificado, até que todos sejam pontuados;
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DA ANÁLISE E SELEÇÃO DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO

II -

Art 7º

Anexo I - Resolução ANEEL nº 398

Art 8º

quando os estudos distintos tiverem a mesma avaliação para um tópico específico, a pontuação a ser atribuída será a média aritmética das notas das posições que estes estudos ocupariam, conforme inciso I, caso não houvesse empate;
III - para o caso de não existir um determinado tópico ou houver inconsistência do mesmo, será
atribuída a nota zero.
IV - os estudos concorrentes serão classificados de acordo com os valores obtidos pela totalização
do produto da pontuação de cada tópico pelo seu peso, sendo selecionado o estudo que obtiver a maior pontuação;
V - ocorrendo o empate na pontuação calculada de acordo com o inciso IV, será selecionado o estudo que obtiver maior pontuação, pela ordem, nos tópicos VII, IV, II, I, V, VI e III, respectivamente,
do Anexo II, desta resolução.
Os estudos de inventário referenciados no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 393, de 1998,
deverão ser analisados excluindo-se da pontuação a avaliação do item referenciado no inciso III do
art. 5º desta Resolução.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 24.09.2001, seção 1, p. 117, v. 138, n. 183.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 24.09.2001.
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ESCOPO BÁSICO DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO
Capítulo 1 - INTRODUÇÃO
Caracterização da área estudada
Estudos anteriores
Critérios básicos
Capítulo 2 - ESTUDOS REALIZADOS
Cartografia e Topografia
Hidrometeorologia e Hidrologia
Geologia e Geotecnia
Sedimentologia
Meio ambiente
Outros usos da água
Capítulo 3 - ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
Identificação das alternativas de divisão de queda
Ficha técnica das alternativas de divisão de queda
Estudos energéticos
Concepção dos arranjos dos aproveitamentos
Dimensionamento e estimativa de custos
Orçamento
Avaliação dos impactos ambientais por aproveitamento
Comparação e seleção de alternativas
Capítulo 4 - CARACTERIZAÇÃO DA ALTERNATIVA SELECIONADA
Caracterização dos aproveitamentos
Quadro geral e ficha técnica para o SIPOT
Capítulo 5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Capítulo 6 - BIBLIOGRAFIA
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ANEXO II
RESOLUÇÃO Nº 398, DE 21DE SETEMBRO DE 2001 PESOS ASSOCIADOS AOS
TÓPICOS DE ANÁLISE DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO
EMPRESA A
TÓPICOS DE ANÁLISE

PESO

NOTA

NOTA x
PESO

EMPRESA B
NOTA

NOTA x
PESO

IPrecisão dos Levantamentos Cartográficos e avaliação
da técnica utilizada para levantamento do perfil do rio:
a) perfil longitudinal da calha do rio;

3

b) mapeamento cartográfico - plantas e curvas de nível

2

II -

Investigações Estudos e Geológicos/Geotécnicos:
a) investigações de campo

3

b) estudos de escritório

2
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III -

Estudos sedimentológicos

IVEstudos hidrometeorológicos,
Consistência das seguintes informações:

1
considerando

a

a) séries mensais de vazões

3

b) curva de permanência de vazões mensais

2

c) área de drenagem, em km²

1

d) risco associado à capacidade do vertedouro

2

VEstudos ambientais, avaliando a área de influência do
reservatório e seus efeitos:
a) Meio Sócio-Econômico

3

b) Meios Físico e Biótico

2

VI -

Estudos de uso múltiplo dos recursos hídricos

VII -

Estudos de dimensionamento, incluindo:

2

a) apresentação gráfica da concepção dos arranjos

2

b) consistência da curva cota - área - volume

2

c) alternativas de divisão de queda

2

d) energia média gerada na alternativa selecionada, em
MWh/ano

2

e) potência instalada na alternativa selecionada, em MW

2

f) estimativa de custos dos aproveitamentos

2

NOTA FINAL
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Estabelece a metodologia de cálculo das tarifas de uso dos sistemas de distribuição de
energia elétrica.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto nos arts. 15, 16 e 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, arts. 3º e 26 da Lei nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, arts. 3º, 4º e 9º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, arts. 3º, 4º e
7º do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, o que consta do Processo nº 48500.006174/
01-90, e considerando que:
– compete a ANEEL regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos
serviços de energia elétrica, fiscalizando permanentemente a sua prestação;
– é assegurado o livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionária
e permissionária de serviço público, mediante ressarcimento do custo do transporte envolvido;
– as condições gerais de contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos
sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica estão estabelecidas na Resolução ANEEL nº 281, de 1 de outubro de 1999;e
– em função da Audiência Pública n.º 003, realizada em 2 de abril de 2001, foram recebidas
sugestões de diversos agentes do setor elétrico, os quais contribuíram para o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve:
Art. 1o

Estabelecer, na forma desta Resolução, a metodologia de cálculo das tarifas de uso dos sistemas de
distribuição de energia elétrica.
§ 1o As tarifas de uso devem ser calculadas observando a determinação das seguintes parcelas e de
acordo com os procedimentos respectivos:
Ireceita total atual auferida pela concessionária: multiplicar o mercado de referência do último
reajuste tarifário da empresa pelas tarifas em vigor;
II receita líquida total relativa aos serviços de distribuição e comercialização: retirar da receita
total atual as seguintes despesas:
a)
geração própria, energia comprada e energia negociada no MAE;
b)
encargos de conexão e de uso dos sistemas de transmissão;
c)
quota da Conta de Consumo de Combustível - CCC;
d)
recolhimento da Reserva Global de Reversão - RGR;
e)
encargos do Operador Nacional do Sistema - ONS e Mercado Atacadista de Energia MAE;
f)
valores relativos a Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos;
g)
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE;
h)
recolhimento do PIS e COFINS; e
i)
parcela referente ao transporte e demanda de ITAIPU.
III - receita líquida atribuível ao serviço de distribuição: retirar da receita líquida total a parcela relativa à atividade de comercialização de energia elétrica, estimada em 15% (quinze por cento)
da receita líquida total;
IV - receita de distribuição: adicionar à receita líquida atribuível ao serviço de distribuição o valor
das despesas a seguir indicadas:
a)
montantes das perdas técnicas do sistema de distribuição de energia elétrica;
b)
recolhimento da RGR;
c)
recolhimento do PIS e COFINS; e
d)
pagamento da TFSEE.
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V-

Art. 2o

Art. 3o

Art. 4o

custos padrão por faixas de tensão: calcular a partir dos custos incrementais médios de longo
prazo de cada concessionária;
VI - custos marginais de capacidade por faixas de tensão: calcular considerando os custos padrão
por faixas de tensão, as curvas de carga e o diagrama unifilar simplificado do fluxo de potência,
na condição de carga máxima do ano do estudo tarifário;
VII - tarifas de distribuição por faixas de tensão: proporcionalizar a receita de distribuição, utilizando
os custos marginais de capacidade por faixas de tensão;
VIII - valores referentes às conexões e ao ONS: dividir os montantes obtidos pela demanda total
faturada do mercado de referência;e
VIX - tarifas de uso dos sistemas de distribuição por faixas de tensão: somar as tarifas de distribuição
com os valores referentes às conexões e ao ONS.
o
§ 2 Para fins de determinação da receita de distribuição, a que se refere o inciso IV deste artigo, nos
casos de empresas integradas, com atividades de geração, transmissão e distribuição, devem
ser considerados como valores de RGR, PIS, COFINS e TFSEE somente as parcelas exclusivas da
distribuição.
§ 3o Para concessionárias de distribuição que operam níveis de tensão acima de 34,5 kV, a tarifa de
uso, a ser aplicada a unidades geradoras, deverá ser estabelecida utilizando-se o menor valor
de tarifa resultante da aplicação dos procedimentos estabelecidos no § 1º, para os referidos
níveis de tensão.
§ 4o Para concessionárias de distribuição que operam somente níveis de tensão iguais ou inferiores
a 34,5 kV, a tarifa de uso, a ser aplicada a unidades geradoras, será estabelecida pela ANEEL com
base em valores médios regionais.
Para a determinação do encargo relativo ao uso da rede de distribuição, deverá ser adicionada às
tarifas de uso dos sistemas de distribuição, para o posto tarifário ponta, a tarifa de uso das instalações
de transmissão, vinculada à respectiva Unidade da Federação.
Quando da revisão tarifária, a concessionária de distribuição deverá disponibilizar à ANEEL tipologias
que representem a totalidade das unidades consumidoras e das instalações de transformação de
tensão.
Até 2003, no caso de contratos de uso dos sistemas de distribuição formalizados com base na Resolução ANEEL no 286/99, cujos valores de tarifas sejam inferiores aos decorrentes da aplicação desta
Resolução, a tarifa de uso será determinada pela aplicação da seguinte fórmula de transição:
T =T
A

Art. 5o

286

+ (TUSD −T ) x 0,25 x n
286

onde:
TA = Tarifa de uso de distribuição a ser aplicada;
T286 = Tarifa de uso estabelecida na Resolução ANEEL no 286/99;
TUSD = Tarifa de uso calculada conforme os procedimentos estabelecidos no art. 1º desta Resolução;
n = 1 para o ano 2001, 2 para o ano 2002 e 3 para o ano 2003.
Parágrafo único. A aplicação desta fórmula dar-se-á anualmente de forma concatenada ao reajuste
ou à revisão tarifária contratual de cada concessionária.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
(*) Republicado no D.O de 07.01.2002, seção 1, p. 69, v. 139, n. 4.
Este texto não substitui o republicado no D.O de 07.01.2002.
(*) Revogada pela RES ANEEL 152 de 03.04.2003, D.O de 04.04.2003, seção 1, p. 95, v. 140, n. 66.
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Resolução nº 718, de 31 de dezembro de 2001

Art. 1º

Art. 3º

Art. 4o

Autorizar a empresa VCP - Votorantim Celulose e Papel S.A., com sede à Rodovia Gal. Euryale de Jesus
Zerbine, km 84, Bairro São Silvestre, Município de Jacareí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 60.643.228/0174-40, a ampliar a central geradora termelétrica CELPAV IV- Jacareí, adicionando dois turbogeradores, sendo um de 31.200 kW a gás e um de 44.000 kW a vapor, na tensão de 13,8
kV, utilizando como combustível gás natural e licor negro, totalizando 138.680 kW de capacidade
instalada com as unidades existentes, e respectivo sistema de transmissão de interesse restrito, constituído de subestação com capacidade final de 66.000 kVA, localizadas nas instalações industriais e
sede da empresa, com a SE conectada a duas linhas de transmissão de 88 kV de propriedade da distribuidora Bandeirante Energia S.A.
Parágrafo único. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se ao uso exclusivo, em conformidade com as condições estabelecidas no inciso I, art. 7º, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
regulamentada pelo Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996.
Constituem obrigações da autorizada:
Iimplantar a ampliação da central geradora termelétrica, conforme cronograma apresentado à
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo os marcos a seguir descritos:
a)
obtenção da Licença de Instalação (LI) da turbina a gás: até 7 de janeiro de 2002;
b)
obtenção da Licença de Instalação (LI) da turbina a vapor: até 7 de fevereiro de 2002;
c)
início de montagem do canteiro de obras e acampamento referente a turbina a gás: até
15 de janeiro de 2002;
d)
início de montagem do canteiro de obras e acampamento referente a turbina a vapor:
até 20 de fevereiro de 2002;
e)
início das obras civis das estruturas referente a turbina a gás: até 20 de janeiro de 2002;
f)
início das obras civis das estruturas referente a turbina a vapor: até 25 de fevereiro de
2002;
g)
início da montagem eletromecânica da turbina a gás: até 29 de abril de 2002;
h)
início da montagem eletromecânica da turbina a vapor: até 27 de maio de 2002;
i)
início de comissionamento da turbina a gás: até 12 de agosto de 2002;
j)
início de comissionamento da turbina a vapor: até 10 de outubro de 2002;
k)
obtenção da Licença de Operação (LO) da turbina a gás: até 30 de agosto de 2002;
l)
obtenção da Licença de Operação (LO) da turbina a vapor: até 30 de outubro de 2002;
m) início da operação comercial da turbina a gás: até 30 de agosto de 2002;
n)
início da operação comercial da turbina a vapor: até 30 de outubro de 2002.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O. de 04.01.2002, Seção 1, p. 58, v. 139, n. 3.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 04.01.2002.
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Autoriza a empresa VCP -Votorantim Celulose e Papel S.A. a ampliar a central geradora termelétrica CELPAV IV - Jacareí, localizada no Município de Jacareí, Estado de São Paulo.
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 inciso I, art. 7º, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, regulamentada pelo Decreto nº
2.003, de 10 de setembro de 1996, no inciso XXXI, art. 4º, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6
de outubro de 1997, e o que consta do Processo nº 48500.001117/98-00, resolve:

Resolução nº 12, de 11 de janeiro de 2002(*)

Anexo I - Resolução ANEEL nº 12

Estabelece as condições gerais para a regularização de cooperativas de eletrificação rural,
nos termos do art. 23 da Lei nº 9.074/95.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria; em conformidade com o
que consta do Processo nº 48500.000169/02-18; em cumprimento ao disposto no art. 23 da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; ao amparo do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996; de acordo com o fixado no art. 3º, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de
1997; e considerando:
– o princípio fixado no art. 16 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, segundo o qual a outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo
no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada previamente ao Edital de Licitação;
– que a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de
adesão, e observará os termos da Lei nº 8.987, de 1995, e das demais normas pertinentes,
inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder
concedente;
– o disposto no art. 23 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, quanto aos procedimentos vinculados à prorrogação das concessões então vigentes para distribuição de
energia elétrica e à faculdade do poder concedente promover a regularização da permissão às cooperativas de eletrificação rural;
– que a compatibilização das áreas concedidas às empresas distribuidoras com
as de atuação de cooperativas de eletrificação rural, a que se refere o art. 23 da Lei nº
9.074/95, sugere racionalização de atuação, redução de custos para o consumidor e
delineamento claro de obrigações do serviço a ser prestado, cabendo, nesse sentido, ao
poder concedente, fomentar a celebração de acordos de operação e manutenção entre
esses agentes, visando a permuta de áreas e ativos de distribuição e transmissão;
– que a distribuição de energia elétrica é um monopólio natural, não se admitindo, por conseguinte, superposição de redes de agentes numa mesma localidade, inclusive cooperativas de eletrificação rural;
– que a regularização de cooperativas de eletrificação rural como permissionárias implicará sensível mudança na relação com seus associados, passando estes à
condição de consumidores, com assunção dos direitos e obrigações estabelecidos nas
Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica (Resolução nº 456/2000);
– as disposições regulamentares aplicáveis aos serviços de eletrificação rural,
especialmente as previstas no Decreto nº 62.655, de 3 de maio de 1968, e no art. 18 do
Decreto nº 62.724, de 17 de maio de 1968, com suas alterações posteriores;
– o processo de mediação desenvolvido pela ANEEL, no período de outubro de
2001 a janeiro de 2002, envolvendo, diretamente ou por meio de suas entidades representativas, as concessionárias de distribuição de energia elétrica e as cooperativas de
eletrificação rural interessadas na regulamentação do art. 23 da Lei nº 9.074/95; RESOLVE:
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1º
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Estabelecer, na forma que se segue, as condições gerais para a regularização de cooperativas de eletrificação rural, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
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Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

As cooperativas que, em 8 de julho de 1995, exploravam serviços e instalações de energia elétrica, em
situação de fato ou com base em autorização ou permissão anteriormente outorgadas, deverão solicitar, no prazo de até noventa dias, a contar da publicação desta Resolução, a instauração de processo
administrativo, para fins de regularização, nos termos deste Regulamento.
§ 1º A regularização somente poderá ser concedida às cooperativas que, concomitantemente, detenham a propriedade e operem instalações de energia elétrica.
§ 2º Excetua-se do disposto no artigo as cooperativas que já tenham requerido a instauração
do procedimento administrativo, no prazo estabelecido no art. 12 da Resolução nº 333, de
02.12.99, prorrogado pela Resolução nº 057, de 01.03.2000.
O processo administrativo será instaurado pela ANEEL mediante requerimento do interessado ou de
ofício, em conformidade com o que dispõe a Norma de Organização ANEEL - 001 (Resolução nº 233,
de 14 de julho de 1998).
§ 1º Autuado o requerimento, a ANEEL publicará no Diário Oficial aviso de instauração do processo
administrativo indicando o requerente e a área de atuação informada, abrindo às concessionárias locais e demais interessados o prazo comum de trinta dias corridos para as manifestações
que entenderem cabíveis.
§ 2º Para instrução do processo administrativo o interessado deverá fornecer, no prazo de até
noventa dias, a contar da data de sua instauração, as informações indicadas no Anexo I desta
Resolução.
§ 3º Para as cooperativas referidas no § 2º do art. 2º anterior é concedido o prazo de quarenta e
cinco dias, contado da publicação desta Resolução, para a eventual complementação da documentação indicada no Anexo I deste Regulamento.
§ 4º Decorrido o prazo fixado no § 2º deste artigo, a ANEEL promoverá as diligências que entender
necessárias à comprovação das alegações formuladas, requisitando da cooperativa os elementos, as informações e os esclarecimentos complementares indispensáveis à completa instrução
processual.
§ 5º A falta de apresentação, no prazo fixado, dos elementos, informações e esclarecimentos complementares solicitados, implicará a adoção das providências necessárias, a critério da ANEEL,
visando suprir a omissão, podendo inclusive resultar no indeferimento do pedido de regularização da cooperativa.
Constatado, no processo administrativo, o atendimento a público indistinto e respeitado o disposto
nesta Resolução, a ANEEL poderá promover a regularização da cooperativa como permissionária de
serviços públicos de energia elétrica.
Parágrafo único. Caso a conclusão do processo administrativo seja pela inviabilidade de regularização
da cooperativa como permissionária, a ANEEL procederá o seu enquadramento como autorizada e/
ou indicará a alternativa que melhor preserve a prestação do serviço adequado.
A ANEEL poderá aprovar propostas de aquisição, cessão ou permuta de instalações ou de mercados
de energia elétrica, decorrentes de negociações entre cooperativas e concessionárias, realizadas a
qualquer tempo, respeitadas as respectivas áreas de concessão, permissão ou autorização, conforme
o caso.
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CAPÍTULO II
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE COOPERATIVAS

CAPÍTULO III
DA PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO A COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
SEÇÃO I
DA CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO A PÚBLICO INDISTINTO E DO CONTRATO DE ADESÃO
Art. 6º

Anexo I - Resolução ANEEL nº 12

Art. 7º

Art. 8º

A permissão para exploração do serviço público de energia elétrica, por cooperativa que atenda os
requisitos do art. 23 da Lei nº 9.074, de 1995, compreende a distribuição e a comercialização a público
indistinto.
Parágrafo único. A distribuição e comercialização de energia elétrica a público indistinto caracterizase pelo atendimento amplo e não discriminatório das diversas classes e subclasses de consumidores
estabelecidas na legislação.
A permissão será formalizada mediante contrato de adesão, conforme previsto no art. 40 da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, o qual, além das cláusulas essenciais previstas no art. 23 da mesma
lei, também disporá sobre as obrigações da permissionária quanto a:
Iobservar as condições de prestação de serviço adequado;
II praticar tarifas previamente homologadas pela ANEEL;
III - manter registro contábil, conforme estabelece o Plano de Contas do Serviço Público de Energia
Elétrica;
IV - celebrar contrato de uso e de conexão aos sistemas de transmissão e distribuição, conforme o
disposto em regulamentação específica;
V - manter contratos de compra e venda de energia elétrica que assegurem o atendimento do seu
mercado; e
VI - garantir o livre acesso ao seu sistema elétrico, nos termos da legislação e dos regulamentos
A permissionária exercerá a exploração do serviço público de energia elétrica como função de utilidade pública prioritária, comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais mediante prévia autorização da ANEEL, nos termos do art. 11 e parágrafo único do art. 40 da Lei nº 8.987, de
1995, e conforme disposto no contrato de adesão.
§ 1º A ANEEL determinará, em resolução específica de regularização, as atividades passíveis de
serem exercidas pelas permissionárias e aquelas que deverão ser desvinculadas, com vistas
ao cumprimento do que dispõe este artigo, em cujo ato será fixado o prazo para os casos de
desvinculação.
§ 2º O prazo da permissão será de vinte anos, contados a partir de 8 de julho de 1995, data da publicação da Lei nº 9.074, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a critério da
ANEEL, nas condições estabelecidas no contrato de adesão.
SEÇÃO II
DA REGULARIZAÇÃO DE COOPERATIVAS COMO PERMISSIONÁRIAS

Art. 9º
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As áreas de atuação das cooperativas, para fins de compatibilização com as áreas concedidas às
concessionárias de distribuição, visando a regularização como permissionária, serão aquelas caracterizadas pela existência de serviço de energia elétrica e instalações essenciais à prestação do serviço,
implantadas e operadas pela cooperativa, destinadas ao atendimento a público indistinto.
§ 1º A compatibilização das áreas de atuação das cooperativas com as de concessão das empresas
distribuidoras é parte integrante do processo administrativo e seu procedimento priorizará a
solução negociada de questões relativas a área, instalações e serviços.
§ 2º A expansão da rede de energia elétrica das cooperativas, nos locais onde coincidirem serviços
e instalações de concessionárias e cooperativas, ocorrida no período compreendido entre 8 de
julho de 1995 e 8 de abril de 1999, datas de publicação da Lei nº 9.074 e da Resolução nº 054,
respectivamente, deverá ser objeto de entendimento e/ou negociação entre as partes, no prazo de até cento e oitenta dias da vigência desta Resolução.
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§ 3º Não havendo acordo, na hipótese do parágrafo anterior, mesmo após mediação da ANEEL, se
requerida, as partes deverão encaminhar suas propostas para decisão final da Agência, dentro
de quinze dias da expiração do prazo fixado no § 2º, aplicando-se ainda, no que couber, o disposto no § 4º do art. 11 desta Resolução.
Art. 10. A delimitação da área de atuação das cooperativas de que trata este Capítulo dar-se-á mediante o
estabelecimento de poligonal envolvente, traçada com referência às linhas e redes implantadas, de
acordo com a documentação e os dados informados pela interessada, conforme indicado no Anexo I
desta Resolução, e devidamente constatado no curso do processo administrativo.
Parágrafo único. Durante a realização das diligências, a ANEEL solicitará pronunciamento das concessionárias nas áreas onde as mesmas detiverem a titularidade da concessão.
Art. 11 Para fins de atribuição de responsabilidade de atendimento nos locais onde coexistirem instalações
de energia elétrica pertencentes à cooperativa e à concessionária, a primeira deverá apresentar, no
prazo de até noventa dias, a contar da abertura do respectivo processo administrativo, proposta para
demarcação dos locais de sua atuação.
§ 1º Para as cooperativas referidas no § 2º do art. 2º desta Resolução, o prazo estabelecido no “caput” deste artigo será de até quarenta e cinco dias da publicação deste Regulamento.
§ 2º No caso da proposta de demarcação ser apresentada de comum acordo entre cooperativa e
concessionária, e atendidas as disposições da presente Resolução, a mesma será homologada
pela ANEEL.
§ 3º As propostas de delimitação de áreas, de comum acordo apresentadas nos processos administrativos de regularização abertos com base na Resolução nº 333/99, ficam convalidadas, no que
não contrariar os termos desta Resolução, podendo ocasionalmente ser revistas pelas partes,
mediante novo acordo, preservado o interesse público.
§ 4º No caso da proposta de demarcação apresentada não ter sido objeto de acordo prévio entre as
partes, a ANEEL poderá, sucessiva ou alternativamente:
Iestabelecer prazo para que as partes envolvidas procedam negociações visando definir
os respectivos perímetros de atuação, ressalvado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 9º anterior;
II solicitar às partes envolvidas a apresentação de relatório explicitando os pontos de convergência e divergência, bem como as alternativas de solução encaminhadas; e/ou
III - estabelecer os procedimentos e as diligências julgadas necessárias para a conclusão da
demarcação do local de atuação e definição do agente responsável pelo atendimento.
Art. 12 Na demarcação dos locais de atuação, a que se refere o artigo anterior, para definição do agente responsável pelo atendimento, serão observados critérios de racionalidade operacional e econômica,
visando minimizar as transferências de ativos entre os agentes envolvidos e satisfazer as condições
de atendimento quanto à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia e modicidade das tarifas.
Art. 13 Definido o agente responsável pelo atendimento de um determinado local, as partes deverão negociar a aquisição, permuta ou cessão das respectivas instalações elétricas, conforme cada caso, visando
firmar acordo quanto aos termos da indenização ou remuneração das mesmas.
§ 1º A existência de padrões diferenciados referentes a projetos, manutenção ou procedimentos de
operação não poderá ser alegada, pelo agente responsável, para recusa do recebimento das
instalações de que trata o “caput” deste artigo.
§ 2º A assunção das instalações de que trata este artigo não poderá, em nenhuma hipótese, justificar qualquer pleito para elevação de níveis tarifários.
§ 3º Em caso de assunção do serviço, o agente responsável submeterá à ANEEL, nos sessenta dias
seguintes, um plano de adequação das instalações e serviços aos padrões de qualidade, para
execução em prazo compatível com o estado geral e características das mesmas.
Art. 14 Na falta de acordo entre as partes quanto aos valores da indenização ou remuneração das instalações
de que trata o artigo anterior, serão adotados os seguintes procedimentos:

I-
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Art. 15

a indenização ao agente detentor da propriedade das instalações dar-se-á com base nos custos registrados, devidamente depreciados;
II caso não haja registro dos custos das instalações, as partes poderão:
a)
adotar valores praticados por outros agentes, em condições que guardem similaridade
com as do agente cedente, ou do próprio adquirente; e/ou b) contratar perícia técnica
especializada para determinar os valores a serem atribuídos às mesmas.
Parágrafo único. Permanecendo o não entendimento quanto ao valor da indenização cabível, a ANEEL decidirá a questão, de ofício ou por provocação de qualquer das partes.
Uma vez delimitadas, as áreas de atuação das cooperativas permissionárias serão estabelecidas em
resolução específica, vedada a expansão do serviço e/ou instalações pelas concessionárias nestas
áreas , bem como pelas permissionárias em áreas já concedidas às empresas concessionárias.
Parágrafo único. Ressalva-se do disposto no artigo, o atendimento, a título precário, de unidades
consumidoras localizadas em áreas das concessionárias ou das permissionárias, conforme o caso, nas
condições a que alude o art. 112, combinado com o inciso II do art. 2º, das Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica (Resolução nº 456/2000).

SEÇÃO III
DAS CONDIÇÕES DE ACESSO, COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERMISSIONÁRIAS
Art. 16
Art. 17

Art. 18

As condições de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, compreendendo o uso e a conexão, observarão o disposto na regulamentação específica.
A compra de energia elétrica pelas permissionárias junto às concessionárias locais observará o
disposto no art. 10 da Lei nº 9.648, de 1998, devendo-se firmar os respectivos contratos, segundo
condições estabelecidas em regulamentação específica da ANEEL, que será precedida de audiência
publica.
As cooperativas que forem enquadradas como permissionárias de serviço público de energia elétrica
deverão apresentar, em até quarenta e cinco dias após a publicação do ato de regularização da permissão, proposta para estrutura e níveis de tarifas a serem praticadas em sua área de atuação, para as
diversas classes e subclasses de consumidores, conforme legislação e normas específicas.
§ 1º A proposta de que trata este artigo deverá conter níveis tarifários módicos, compatíveis com
um custo eficiente de serviço adequado e com uma razoável remuneração do investimento,
demonstrando o equilíbrio econômico-financeiro da permissão, segundo os procedimentos
adotados pela ANEEL.
§ 2º Deverá ser considerado na proposta o fornecimento à subclasse residencial baixa renda, contemplando toda a área de atuação da permissionária, explicitando o número de consumidores
desse segmento de mercado e o critério adotado para a classificação.
§ 3º A estrutura e os níveis tarifários serão homologados pela ANEEL e integrarão, para todos os
efeitos, o contrato de adesão.
CAPÍTULO IV
DA REGULARIZAÇÃO DE COOPERATIVAS COMO AUTORIZADAS

Art. 19
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A cooperativa que não preencher os requisitos para regularização como permissionária de serviço
público, e que, concomitantemente, detenha a propriedade e opere instalações de energia elétrica de
uso privativo de seus associados, cujas cargas se destinem ao desenvolvimento de atividade predominantemente rural, poderá ter o respectivo ato de outorga convalidado, ou, em caso de inexistência
deste, receber autorização específica da ANEEL para a implantação de instalações de uso privativo,
em área rural.
§ 1º A cooperativa titular de autorização será classificada como consumidor rural, subclasse cooperativa de eletrificação rural, conforme a legislação.
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Art. 21

Art. 22

Art. 23
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Art. 20

§ 2º A outorga de autorização tem caráter precário e será exercida por tempo determinado, sujeita
a prorrogação, devendo do respectivo ato constar as condições de sua extinção.
§ 3º As instalações de que trata este artigo poderão ser utilizadas por concessionária e permissionária de distribuição, para possibilitar o atendimento de consumidores de energia elétrica cuja
localização recomende, técnica e economicamente, a utilização das mesmas, devendo tal uso
ser objeto de acordo formal entre as partes.
§ 4º A cooperativa de eletrificação rural titular de autorização não poderá dar atendimento a áreas
urbanas, assim definidas em lei municipal, salvo no período de até dois anos contados da publicação desta Resolução.
§ 5º Para receber a autorização, a cooperativa deverá, entre outras condições estabelecidas no Anexo I desta Resolução, comprovar a regularidade quanto ao pagamento das faturas de energia
elétrica comprada.
A cooperativa titular de autorização, na condição de consumidor, além de submeterse às “Condições
Gerais de Fornecimento”, deverá manter à disposição da ANEEL:
Icadastro das instalações de energia elétrica de sua propriedade e relação de associados;
II registros contábeis, em separado, dos valores vinculados às instalações de energia elétrica; e
III - registros em separado dos rateios, entre seus associados, das despesas diretas e indiretas com
a energia elétrica consumida.
Para fins do enquadramento e regularização como titular de autorização de que trata este Capítulo,
a cooperativa terá sua atuação circunscrita às instalações de sua propriedade, por ela mantidas e
operadas, destinadas ao uso privativo de seus associados, localizadas na zona rural do(s) município(s)
onde exerce atividades.
Parágrafo único. Excepcionalmente, admitir-se-á o estabelecimento de área de atuação das cooperativas referidas no “caput” com base em poligonal envolvente, traçada com referência às linhas e
redes implantadas, nos casos de compatibilização de áreas já definidas pela ANEEL em resoluções
específicas e ainda naqueles que tenham sido ou venham a ser objeto de acordo entre cooperativas e
concessionárias de distribuição, como forma de simplificar o processo de expansão futura no interior
das áreas assim delimitadas.
A área ou conjunto de instalações para atuação da cooperativa, como autorizada de uso privativo na
zona rural, será estabelecida pela ANEEL em Resolução específica, com base nos dados e informações
fornecidas pela interessada, conforme indicado no Anexo I desta Resolução, devidamente comprovadas pela Agência.
§ 1º Durante a realização das diligências para comprovação da área ou conjunto de instalações de
que trata este artigo, a ANEEL solicitará o pronunciamento da concessionária local.
§ 2º Respeitados os acordos já celebrados entre cooperativas e concessionárias, anteriormente ou
durante a vigência da Resolução nº 333, de 1999, e em havendo interesse das partes na delimitação da área de atuação das primeiras mediante poligonal envolvente, aplicar-se-ão, no que
couber, os prazos, condições e procedimentos de que tratam os arts. 3º e 5º, os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 9º, e os arts. 10, 11, 12, 13, 14 e 15, desta Resolução.
As expansões e reforços das instalações de uso privativo em área rural, delimitadas na forma dos arts.
21 e 22 anteriores, observarão o disposto neste artigo.
§ 1º Para as cooperativas cujas áreas de atuação estejam circunscritas ao conjunto de instalações de
sua propriedade, conforme estabelecido nos respectivos atos autorizativos, as ampliações das
instalações elétricas para aumento ou atendimento de novas cargas, admitidas tão somente na
área rural do(s) município(s) onde atue(m), observarão as seguintes condições:
Iquando implicar a contratação de novo ponto de entrega de energia elétrica junto à concessionária ou permissionária local, a cooperativa deverá solicitar autorização específica
da ANEEL, mediante requerimento instruído com os documentos constantes do Anexo
I desta Resolução, no que couber, acompanhado da manifestação da sua fornecedora a
respeito do respectivo projeto.

nas demais hipóteses deste parágrafo, cabe apenas o envio dos respectivos estudos e
projetos à concessionária ou permissionária local, em cumprimento às “Condições Gerais
de Fornecimento”.
§ 2º No caso do estabelecimento da área de atuação da cooperativa, através de poligonal envolvente, as ampliações das instalações elétricas deverão atender as condições seguintes:
Iquando realizadas no interior da poligonal, estarão dispensadas de novas autorizações
da ANEEL, bastando que sejam enviados os projetos de expansão e de reforço das instalações elétricas à concessionária ou permissionária à qual esteja conectada, também de
acordo com as disposições da Resolução nº 456, de 2000 (Condições Gerais de Fornecimento).
II para expansões fora da poligonal, admitidas exclusivamente se situadas na zona rural
do município onde atue, a cooperativa deverá solicitar autorização específica da ANEEL,
conforme inciso II do § 1º deste artigo.
§ 3º O desatendimento ao disposto neste artigo constitui hipótese de extinção da autorização de
uso privativo, em área rural, anteriormente outorgada a seu titular.
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II -

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Art. 24

Aplicam-se às permissionárias de que trata este Regulamento as penalidades prescritas na legislação
e normas de regência dos serviços públicos de energia elétrica, inclusive as estabelecidas no contrato
de adesão à permissão e em seu Anexo de Qualidade dos Serviços, bem assim aquelas reguladas pela
Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998.
Parágrafo único. Aos titulares de autorização de instalações de uso privativo em área rural, de que
trata o art. 19 desta Resolução, aplicam-se as penalidades previstas nos respectivos atos autorizativos,
incluindo a sua revogação, conforme art. 2º, inciso VI, e art. 29, da Resolução nº 318, de 1998.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25

Art. 26

Art. 27
Art. 28

A ANEEL estabelecerá, no prazo de até noventa dias da edição de lei autorizativa, regulamentação
específica definindo mecanismos compensatórios que considerem a dimensão e a estrutura dos
mercados atendidos pelas permissionárias, visando permitir a prestação de serviço adequado.
Até que seja concluído o processo administrativo de regularização da cooperativa, a expansão de
linhas e redes de distribuição, nos locais onde coincidirem serviços e instalações de concessionária e
cooperativa, fica condicionada ao estabelecimento de prévio acordo formal entre os dois agentes.
Parágrafo único. Enquanto não for estabelecido o acordo referido neste artigo, a expansão dos respectivos serviços e instalações fica condicionada à aprovação prévia e formal da ANEEL.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Revogam-se as Resoluções nº 333, de 2 de dezembro de 1999, e nº 057, de 1º de março de 2000.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
(*) Republicado no D.O de 16.01.2002, seção 1, p. 59, v. 139, n. 11.
Este texto não substitui o republicado no D.O de 16.01.2002.
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1.

2.

3.

Jurídica
a)
cópia do ato constitutivo e do estatuto em vigor, devidamente registrados no órgão competente;
b)
cópia da(s) ata(s) da(s) assembléia(s) que elegeu(ram) os diretores, devidamente registrada(s)
no órgão competente;
c)
cópia da ata da assembléia que aprovou a decisão pelo enquadramento e regularização;
d)
cópia do ato de autorização ou permissão anteriormente outorgada para a implantação das
instalações de energia elétrica. (regularizações).
Técnica
a)
descrição detalhada dos bens e instalações de energia elétrica em operação, e de obras em
andamento, com estimativa dos respectivos custos ou orçamentos;
b)
descrição dos padrões técnicos adotados nas instalações de energia elétrica;
c)
declaração de responsabilidade técnica pela operação e manutenção do sistema elétrico, pela
obra e projeto, firmada por profissional legalmente habilitado;
d)
comprovação de capacidade técnica compatível com o porte do seu sistema elétrico e com
o serviço prestado, apresentando, para tanto, a composição do quadro técnico, bem como as
normas e os procedimentos utilizados para tal fim;
e)
memorial técnico e diagrama unifilar do seu sistema elétrico em operação, construção e projeto;
f)
planta eletrogeográfica, em escala 1: 20.000, ou maior, contendo:
os principais acidentes geográficos, as divisas municipais e a indicação de rodovias;
a representação da(s) rede(s) elétrica(s), da(s) conexão(ões) com o sistema de
concessionária(s) e outra(s) permissionária(s), do(s) ponto(s) de medição existente(s) ou
previsto(s), do(s) ponto(s) de fornecimento a seus consumidores;
a indicação da(s) linha(s) e rede(s) elétrica(s) de propriedade de outros agentes existentes na sua área de atuação;
g)
inventário físico dos ativos de energia elétrica em serviço, existentes em 07/07/95, bem como a
comprovação da sua propriedade naquela data;
h)
demonstração das mutações de tais ativos, ocorridas no período compreendido entre 07/07/
95 e a data da apresentação do requerimento do interessado;
i)
descrição dos equipamentos, materiais e tecnologia empregados na manutenção do sistema
elétrico e para o restabelecimento das condições normais de fornecimento, nos casos de ocorrência de interrupção devido a defeito permanente na sua rede de distribuição de energia
elétrica;
j)
descrição do sistema de medição da energia elétrica fornecida aos consumidores e das sistemáticas adotadas para o faturamento e cobrança das contas ou para rateio das despesas com
energia elétrica entre associados, assim como dos procedimentos para suspensão do fornecimento por falta de pagamento;
k)
APENSO I: preenchimento das planilhas de números de 1 a 13, anexa.
Econômico-financeira
a)
comprovação de regularidade quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica comprada;
b)
demonstração contábil, relativa aos serviços e instalações de energia elétrica dos 3 (três) últimos exercícios sociais, composta dos seguintes documentos:
b.1 - Balanço Patrimonial;
b.2 - Demonstração do Resultado do Exercício;
b.3 - Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
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ANEXO I
DA RESOLUÇÃO ANEEL NO 012, DE 11 DE JANEIRO DE 2002
DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

4.

Anexo I - Resolução ANEEL nº 12

5.

b.4 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
b.5 - Parecer de Auditores Independentes.
d)
demonstração das receitas auferidas com atividades atípicas ao serviço de energia elétrica,
referentes aos três últimos exercícios.
Administrativa
a)
composição da diretoria; b) cadastro de consumidores atendidos, informando suas atividades,
sua classificação e a natureza do serviço prestado;
c)
cópia de contratos de compra e venda de energia elétrica destinada ao atendimento do mercado em sua área de atuação;
d)
descrição das atividades atípicas ao serviço de energia elétrica exercidas pela requerente.
Fiscal
a)
cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b)
cópia da inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal;
c)
certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;
d)
prova de regularidade no recolhimento das contribuições relativas ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e) certidão negativa
de protesto de títulos, expedida por cartório da sede da requerente.
DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO - PESSOA FÍSICA

1.

2.

Administrativa
a)
nome e endereço completos;
b)
cópia de termos de concordância de concessionária ou permissionária de serviço público referente à conexão e uso de seu sistema elétrico;
c)
cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
d)
certidão negativa de protesto de títulos, expedida por cartório localizado na cidade onde se
situa o domicílio da requerente;
e)
cópia do ato de autorização ou permissão anteriormente outorgada para a implantação das
instalações de energia elétrica. (regularização).
Técnica
a)
descrição detalhada dos bens e instalações de energia elétrica e de obras em andamento, com
estimativa dos respectivos custos ou orçamentos;
b)
descrição dos padrões técnicos adotados nas instalações de energia elétrica;
c)
declaração de responsabilidade técnica pela operação e manutenção das instalações elétricas,
pela obra e projeto, firmada por profissional legalmente habilitado;
d)
comprovação de regularidade quanto ao pagamento das contas de energia elétrica.
NOTA:
OS DADOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ECONÔMICO-FINANCEIRAS SOLICITADAS NESTE ANEXO
PODERÃO, TAMBÉM, SER APRESENTADOS EM MEIO MAGNÉTICO, CD-ROM OU DISQUETE, ESCLARECENDO O PROGRAMA UTILIZADO.
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APENSO I - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PLANILHAS A SEREM PREENCHIDAS PELAS COOPERATIVAS.
NÚMERO DE CONSUMIDORES URBANOS E RURAIS:
Categoria
Urbana
Rural
Totais
AT: alta tensão

2.

1 kV ≤ MT ≤ 69 kV

MT: média tensão

BT < 1kV

Totais

BT: baixa tensão

JULHO/95
Nº
Percentual

/ (1)
Nº

Percentual

Variação 95/ ___
(%)

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE CONSUMIDORES E ASSOCIADOS
Situação
nº associados não consumidores
nº associados consumidores
nº consumidores não-associados

4.

(1)

DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMIDORES POR MUNICÍPIO DA ÁREA DE ATUAÇÃO
Município

3.

AT ≥ 69kV

/

Anexo I - Resolução ANEEL nº 12

1.

JULHO 1995

_______/_____ (1)

NÚMERO DE EMPREGADOS
Descrição

julho de 1995

/

(1)

Administrativos
Técnicos
Terceirizados

5.

CARACTERÍSTICAS DAS SUBESTAÇÕES
NOME:
Carga
Predominante (2)

TIPO:
Quantidade de
Transformadores

Potência por
Transformador
(kVA)

Relação de Tensão
[kV/kV]

Demanda Máx
[MW] (3)

Condições Técnicas
(4)

.

6.

CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO
Circuito (5)

Tensão [kV]
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Extensão [km]

Característica
Construtiva (6)

Condições
Técnicas (4)
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7.

CARACTERÍSTICAS DA REDE PRIMÁRIA (MT)
Circuito
(5)

8.

Carga
No. Fases
Predominante [3φ, 2φ, 1φou
(2)
MRT]
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Extensão [km]

Condições Técnicas (4)

Tensão [kV]

Tipo (3φ, 2φ, 1φ ou
MRT)

Qtde. de
Transformadores

Potência
Instalada [MW]

Potência
Disponível [MW]

Energia Gerada
[GWh/ano]: __ (7)

Demanda Máx.
[MW] (3)

SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PONTOS DE CONEXÃO
Nº Ponto
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Característica
Construtiva (6)

GERAÇÃO PRÓPRIA
Usina (10)

11.

Característica
Condições
Construtiva (6) Técnicas (4)

CARACTERÍSTICAS DOS TRANSFORMADORES
Potência Nominal
[kVA]

10.

Extensão
[km]

CARACTERÍSTICAS DA REDE SECUNDÁRIA (BT)
Tensão [V]

9.

Tensão
[kV]

Supridor

Tensão [kV] Localização
(1)

Valores medidos:
Demanda
Energia
média (MW) (GWh/ano)

/ (7)
No.
Consumidores

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

12.

NÚMERO DE CONSUMIDORES POR CLASSE E SUBCLASSE
JULHO de 1995
Classe e subclasse

Consumidores Proporção
(%)

/
Consumidores

(1)
Proporção (%)

Residencial
Industrial
Comercial/Serviços
Rural Agropecuária
Rural irrigação
Rural agroindústria
Rural coletividade
Escola agrotécnica
Poder público

Anexo I - Resolução ANEEL nº 12

Iluminação pública
Serviço público
Consumo próprio
Total

13.

CONSUMO MÉDIO MENSAL POR CLASSE E SUBCLASSE
Energia (MWh)

Proporção (%)

Energia (MWh)

Proporção (%)

Residencial
Industrial
Comercial/Serviços
Rural Agropecuária
Rural irrigação
Rural agroindústria
Rural coletividade
Escola agrotécnica
Poder público
Iluminação pública
Serviço público
Consumo próprio
Total

LEGENDA:
.
(1) mês e ano da prestação da informação;
.
(2) urbana ou rural;
.
(3) a maior demanda verificada até a data da informação;
.
(4) boas, regulares ou ruins;
.
(5) denominação;
.
(6) aérea ou subterrânea;
.
(7) valor acumulado referente aos últimos doze meses;
.
(8) fazer referência ao diagrama unifilar e mapa geográfico;
.
(9) mês e ano da informação;
.
(10) indicar se usina térmica ou hidráulica.
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Resolução nº 102, de 1º de março de 2002
Institui a Convenção do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE).
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
nos incisos V, VIII e IX do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nos arts.12 e 14
da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, o que determina a Medida Provisória nº 29, de 7 de
fevereiro de 2002, o que consta dos Processos 48500.003042/01-42, 48500.003325/01-67 e
48500.004645/98-76, e considerando que:
– o art. 12 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que fixava a obrigatoriedade da adesão
ao Acordo Multilateral que instituiu o Mercado Atacadista de Energia Elétrica, foi revogado pelo art. 6º da Medida Provisória nº 29, de 7 de fevereiro de 2002;
– a forma de regência do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) e a forma de administração de sua prestadora de serviços - a Administradora de Serviços do Mercado
Atacadista de Energia Elétrica (ASMAE) - constituíram fator impeditivo ao curso normal
das operações de compra e venda de energia elétrica e, especialmente, ao alcance da
necessária contabilização e liquidação das transações realizadas no segmento de curto
prazo do mercado;
– os impedimentos ao bom funcionamento do MAE impuseram ao Governo Federal a opção pela decisão de reformular a organização do Mercado, conferindo-lhe personalidade
jurídica própria e regência específica;
– o art. 14 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que estabelecia a regulamentação do
MAE e coordenava a assinatura do Acordo de Mercado pelos agentes, foi alterado pelo
art. 5º da Medida Provisória nº 29, de 7 de fevereiro de 2002;
– a Resolução ANEEL nº 73, de 8 de fevereiro de 2002, estabelece normas para a transição
no MAE do período de auto-regulado para o Mercado regulado, resolve:
Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Instituir, na forma do Anexo desta Resolução, a Convenção do Mercado Atacadista de Energia Elétrica,
estabelecendo a estrutura e a forma de funcionamento do MAE.
Parágrafo único. O estatuto do MAE deverá ser elaborado com base na Convenção ora instituída.
As mudanças definidas por meio desta Resolução não eliminam os direitos e obrigações resultantes
das transações de compra e venda de energia elétrica realizadas sob o amparo do Acordo de Mercado e da Resolução ANEEL nº 290, de 3 de agosto de 2000, estejam elas já contabilizadas e liquidadas
ou não.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 04.03.2002, seção 1, p. 52, v. 139, n. 42.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 04.03.2002.
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ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 102, DE 01.03.2002
CONVENÇÃO DO MERCADO ATACADISTA DE ENERGIA

Art. 1º

Para os fins e efeitos do disposto nesta Convenção são adotados os seguintes termos, expressões,
conceitos e definições:
–
Agente de Comercialização - Agente titular de autorização, concessão ou permissão, outorgada
pelo Poder Concedente, para fins realização de transações de energia elétrica no MAE, visando,
primordialmente, o atendimento ao consumidor final.
–
Agente de Exportação - Agente titular de autorização, outorgada pelo Poder Concedente, para
fins de exportação e realização de transações de energia elétrica no MAE.
–
Agente de Geração -Agente titular de concessão, permissão ou autorização, outorgada pelo Poder Concedente, para fins de geração e realização de transações de energia elétrica no MAE.
–
Agente de Importação - Agente titular de autorização, outorgada pelo Poder Concedente, para
fins de importação e realização de transações de energia elétrica no MAE.
–
Assembléia-Geral - Órgão deliberativo superior do MAE.
–
Agente de Mercado - Qualquer Agente Participante do MAE.
–
Auditor do Processo de Contabilização e Liqüidação -Empresa independente, reconhecida publicamente, responsável pela auditoria do Processo de Contabilização e Liqüidação no MAE.
–
Autoridade Competente - Pessoa, instituição ou órgão com competência estatutária ou atribuída
pela legislação, para representar o poder público e agir em função das atribuições pertinentes.
–
Autorização -Delegação para fins de prestação de serviços de competência da União, pelo Poder Concedente, por prazo reduzido e em caráter excepcional.
–
Câmara de Arbitragem do MAE -Entidade destinada a estruturar, organizar e administrar processo alternativo de solução de conflitos, de âmbito específico, por meio de arbitragem, mediante seleção, credenciamento, treinamento e indicação de árbitros, bem como regulamentar
e criar a infraestrutura necessária para decidir sobre os respectivos processos.
–
Categoria Produção - Composta pela classe dos Agentes de Geração e pela classe dos Agentes
de Importação e dos de Autoprodução.
–
Categoria Consumo -Composta pela classe dos Agentes de Comercialização dos Consumidores
Livres e dos Agentes de Exportação.
–
Concessão - Delegação para fins de prestação de serviços de competência da União, objeto de
licitação estabelecida pelo Poder Concedente, formalizada via contrato de concessão.
–
Conflitos - Hipótese em que haja oposição manifesta de interesses entre Agentes do Mercado
que reflita entendimentos diferentes a respeito da Convenção do Mercado, Regras do Mercado
e seus procedimentos ou qualquer norma aplicável ao MAE à qual se encontrem submetidos
ou discordância de qualquer Agente do Mercado com respeito à aplicação pelo MAE das Regras do Mercado e seus procedimentos.
–
Conselho de Administração do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - Colegiado composto
por profissionais eleitos pela Assembléia Geral, sendo um indicado pelo Ministério de Minas e
Energia.
–
Consumidor Final -Pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, legalmente
representada, que assume a responsabilidade pelo pagamento das contas e pelas demais
obrigações legais, regulamentares e contratuais derivadas da utilização, como usuário final, da
energia elétrica.
–
Consumidor Livre - Consumidor que adquire energia elétrica de qualquer fornecedor, conforme legislação e regulamentos específicos.
–
Contabilização -Processo de apuração da movimentação de energia elétrica entre os agentes
que participam do MAE, que determina em intervalos temporais definidos, a situação de cada
agente, como credor ou devedor no referido Mercado.
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DAS DEFINIÇÕES

–

–

–

–
–
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–

–

–
–
–
–

–
–

–

–
–
–

–
–
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Contrato Bilateral - Documento comercial resultante da negociação entre agentes do Mercado,
tendo por objeto estabelecer preços e volumes para as transações de compra e venda de energia elétrica, em intervalos temporais determinados.
Convenção Arbitral -Cláusula compromissória por meio da qual os agentes do MAE comprometem-se a submeter à Câmara de Arbitragem do MAE os conflitos relativamente às atividades desenvolvidas no âmbito do MAE, a esta Convenção e às Regras de Mercado, inclusive
respectivos procedimentos, visando a solução dos mesmos.
Convenção do MAE - Documento estabelecido pela ANEEL, por determinação da Medida Provisória nº 29, de 8 de fevereiro de 2002, que define as condições para a instituição e o funcionamento do Mercado Atacadista de Energia Elétrica.
Custo Marginal de Operação -Custo por unidade de energia produzida para atender a um
acréscimo de carga no sistema.
Custo de Restrição de Operação - Custo relativo ao ressarcimento, por restrições de operação,
efetuado às unidades geradoras cuja operação difere do despacho sem restrições definido no
planejamento da operação otimizada dos recursos dos sistemas interligados.
Encargos de Serviços do Sistema (ESS) - Valores monetários destinados à recuperação do custo,
não coberto pelo preço do MAE, incorrido na manutenção do atendimento dos sistemas interligados dentro de condições operativas padronizadas.
Excedente Financeiro -Diferença positiva entre o total de pagamentos e o total de recebimentos no MAE, que surge devido às transações de energia entre submercados e à diferença de
preços..
Garantias Financeiras -Meios, executáveis extrajudicialmente, com que se assegura o cumprimento de uma obrigação de pagamento.
Liquidação - Processo de pagamento e recebimento de obrigações e direitos apurados no MAE,
referentes à compra e venda de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo.
Maioria Simples -Metade mais um dos votos dos membros presentes.
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) - Mecanismo de compartilhamento dos riscos
hidrológicos que afetam seus participantes, decorrentes particularmente dos efeitos da otimização centralizada do sistema sobre os níveis de geração de cada usina.
Medidor - Instrumento registrador de energia elétrica e potência ativa ou reativa.
Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) - Pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, atuando segundo Regras do Mercado e Procedimentos do Mercado estabelecidos
pela ANEEL, com a finalidade de viabilizar as transações de energia elétrica entre os agentes,
por meio de contratos bilaterais e de mercado de curto prazo, restrito aos sistemas interligados
Sul/Sudeste/Centro-Oeste e Norte/Nordeste.
Mercado de Curto Prazo - Segmento do MAE onde é transacionada a energia elétrica não
contratada bilateralmente, as eventuais sobras de contratos bilaterais de compra de energia
elétrica firmados pelos agentes da Categoria Consumo e as insuficiências em relação aos contratos bilaterais de venda de energia elétrica de responsabilidade dos agentes da Categoria
Produção.
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) - Agente instituído pela Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, responsável pela coordenação e controle da operação do sistema interligado.
Penalidades - Sistema ou conjunto de sanções aprovadas pela ANEEL, aplicável em caso de inobservância ou descumprimento das Regras de Mercado ou dos Procedimentos de Mercado.
Período de Apuração -Intervalo de tempo em que as condições de oferta e demanda de energia levam à definição de um esquema de produção específico e à determinação do respectivo
Preço do Mercado de Curto Prazo.
Permissão - Delegação, para fins de prestação de serviço público, a título precário, estabelecida
pelo Poder Concedente à pessoa física ou jurídica, formalizada via contrato de permissão.
Poder Concedente - A União ou entidade por ela designada.
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Ponto de Medição -Local definido para instalação de instrumentos para medir grandezas elétricas.
Preço do Mercado de Curto Prazo - Preço calculado pelo MAE, vigente para cada período de
apuração e por submercado, utilizado para valorar a energia elétrica não contratada transacionada no MAE.
Procedimentos do Mercado -Conjunto de normas operacionais que definem os requisitos e
prazos necessários ao desenvolvimento das atribuições do MAE, incluindo as estabelecidas nas
Regras do Mercado.
Processo de Arbitragem - Conjunto de procedimentos extrajudiciais com vistas à solução de
conflitos entre os agentes integrantes do MAE.
Processo de Contabilização e Liquidação - Conjunto de operações envolvendo a medição, o
registro de contratos bilaterais, a contabilização pelo regime de competência, a conciliação,
a liqüidação financeira do Mercado de Curto Prazo, a valoração daquelas transacionadas no
Mercado de Curto Prazo, bem como o gerenciamento das transferências financeiras entre os
agentes participantes do MAE e o universo de programas e métodos utilizados.
Racionamento - Redução compulsória do fornecimento de energia elétrica aos consumidores
finais, decretada pelo Poder Concedente.
Receitas Advindas da Aplicação de Penalidades - Valores monetários obtidas em decorrência
da aplicação de penalidades aos Agentes do MAE.
Rede Básica - Sistema elétrico interligado constituído pelas linhas de transmissão, barramentos,
transformadores de potência e equipamentos com tensão igual ou superior a 230 kV ou instalações em tensão inferior, quando especificamente definidas pela ANEEL.
Rede de Distribuição - Conjunto de instalações de distribuição de energia elétrica, com tensão
inferior a 230 kV ou instalações em tensão igual ou superior, quando especificamente definidas
pela ANEEL.
Regras do Mercado -Conjunto de regras comerciais e suas formulações algébricas definidas
pela ANEEL e de cumprimento obrigatório pelos agentes participantes do mercado.
Submercados -Subdivisões do mercado, correspondentes a áreas do sistema interligado, para
as quais serão estabelecidos preços específicos e cujas fronteiras são definidas em função da
presença e duração de restrições relevantes de transmissão.
DO OBJETO, CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES DOS AGENTES

Art 2º

Art 3º

Art 4º

A presente Convenção, de prazo de duração indeterminado, estabelece as bases de funcionamento
do Mercado Atacadista de Energia Elétrica-MAE, regendo as obrigações e os direitos dos agentes e
seus membros, as garantias financeiras, as penalidades, a gestão econômico-financeira e as Regras do
Mercado e os Procedimentos do Mercado, além de outras estipulações pertinentes.
Competem a ANEEL a autorização, a regulamentação e a fiscalização do MAE.
Parágrafo único. Inclui-se no escopo da regulamentação a definição e a aprovação das Regras do Mercado, dos Procedimentos do Mercado e das penalidades aplicáveis no caso de seu descumprimento.
A compra e venda de energia elétrica no MAE será feita exclusivamente entre agentes participantes
do MAE, considerando:-.
§ 1º Os agentes da Categoria Produção alocarão toda sua energia elétrica ao MAE e os agentes da
Categoria Consumo atenderão a todas as suas necessidades de energia elétrica no âmbito do
MAE.
§ 2º Os agentes de comercialização poderão adquirir energia, de geradores não participantes do
MAE.
§ 3º Os contratos de compra e venda de energia resultantes do disposto no parágrafo anterior deverão ser registrados no MAE, para fins de verificação do atendimento ao disposto no art 5º .
§ 4º O Encargo dos Serviços do Sistema - ESS -incide sobre todo o volume da compra de energia elé
trica pelos agentes da categoria consumo, quer adquirido pela via contratual ou no mercado
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 102

Art 6º

Art 7º

Art 8º

Art 9º
Art 10

Art 11
Art 12

de curto prazo, em cada período de apuração, e é rateado de acordo com o estabelecido nas
Regras do Mercado.
§ 5º Os contratos, no âmbito do MAE, não implicam necessariamente na entrega física de energia
por parte do agente da categoria consumo, podendo a energia ser entregue por outro agente
da categoria produção, seja em função da operação otimizada do sistema, do despacho de
geração ou importação por ordem de mérito de preço, ou por agentes da categoria consumo
detentores de sobras relativamente a seus contratos bilaterais.
Um percentual mínimo do montante de energia comercializada pelos agentes participantes do MAE
com consumidores finais, a ser estabelecido pela ANEEL deverá estar coberto por energia assegurada,
participante ou não do MRE, ou por contratos de compra de energia, cujo prazo mínimo de duração
será também estabelecido pela ANEEL.
O preço da energia elétrica no Mercado de Curto Prazo será calculado por Submercados pelo MAE, ,
conforme as Regras do Mercado.
Parágrafo único. Os preços serão utilizados para valorar todas as quantidades de energia contabilizadas, que não estejam cobertas por contratos bilaterais registrados no Processo de Contabilização e
Liquidação, respeitado o Mecanismo de Realocação de Energia.
Todo agente que opera no MAE deve oferecer Garantias Financeiras condizentes com seus compromissos financeiros.
§ 1º As Garantias Financeiras referidas no caput deste artigo e as Penalidades vinculadas à liquidação financeira da compra de energia elétrica no MAE serão aquelas fixadas pela ANEEL.
§ 2º Ocorrendo repercussões financeiras em função da inadimplência de agente específico, após
acionada a garantia, e se esta não for suficiente para sua cobertura, os Agentes do MAE responderão por seus efeitos na proporção de suas vendas efetuadas no Mercado de Curto Prazo,
durante o período em que tenha ocorrido a inadimplência, excluídas as energias realocadas
por meio do MRE.
Nenhum agente participante do MAE, que esteja em dia com suas obrigações, sofrerá qualquer restrição com relação às suas necessidades de compra ou venda de energia no seu âmbito, ressalvadas
aquelas definidas em lei ou regulamento como de emergência.
Ressalvado o disposto no § 2º do Art. 7º e no Art. 18, nenhum agente do MAE poderá ser responsabilizado pelas obrigações de qualquer outro.
Obedecido o que dispõe o § 2º do art. 2º da Medida Provisória nº 29, de 8 de fevereiro de 2002, os
custos totais, incluindo custos operacionais e de investimento e decorrentes de atividades realizadas
para o funcionamento do MAE serão rateados entre todos os agentes participantes do MAE, proporcionalmente aos volumes de energia elétrica transacionados no MAE, incluindo os constantes dos
Contratos Iniciais e Bilaterais e no Mercado de Curto Prazo, excluindo do rateio os valores apenados
aos agentes, conforme art. 5º.
A adesão à Convenção Arbitral é obrigatória para todos os Agentes do MAE, conforme determina o §
3º do art. 2º da Medida Provisória nº 29/2002.
O não cumprimento pelo MAE das etapas do cronograma de contabilização e liquidação financeira
das transações efetuadas no âmbito do Mercado, motivado por ação ou por omissão do agente, implicará a aplicação, ao agente infrator, das penalidades previstas impostas em regulamentação específica da ANEEL.
Parágrafo único. Caso o atraso das etapas do cronograma de contabilização e liquidação financeira
das transações efetuadas no MAE seja de responsabilidade exclusiva do MAE, este estará sujeito à
aplicação das penalidades impostas pela ANEEL.
DOS MEMBROS DO MAE

Art 13
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São membros obrigatórios do MAE:
Io titulares de concessão ou autorização para exploração de serviços de geração que possuam
central geradora com capacidade instalada igual ou superior a 50 MW.
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Art 15

Art 16
Art 17
Art 18

Art 19

titulares de concessão, permissão ou autorização para exercício de atividades de comercialização de energia elétrica cujo montante seja igual ou superior a 300 GWh/ano; e
III - titulares de autorização para importação ou exportação de energia elétrica detentor de direitos de capacidade de transporte igual ou superior a 50 MW,
§ 1º Será facultativa a participação no MAE dos titulares de autorização para autoprodução e cogeracão com central geradora de capacidade instalada igual ou superior a 50 MW, desde que
suas instalações de geração estejam diretamente conectadas às instalações de consumo e não
sejam despachadas centralizadamente pelo ONS, por não terem influência significativa no processo de otimização energética dos sistemas elétricos interligados.
§ 2º Será também facultativa a participação no MAE aos:
Idemais titulares de concessão ou autorização para exploração de serviços de geração;
II titulares de concessão, permissão ou autorização para exercício de atividades de comercialização de energia elétrica;
III - titulares de autorização para importação ou exportação de energia elétrica;
IV - consumidores livres.
Os interessados em participar do MAE e que não se enquadrem nas definições desta Convenção poderão participar do MAE desde que aprovados pelo Conselho de Administração do MAE.
Obedecido o que determina o inciso (iii) do § 4º do art. 21, as empresas, cuja participação no MAE é
obrigatória, após adesão ao mesmo poderão ser representadas por outros agentes de Mercado, se
assim o desejarem, por meio de formalização expressa ao MAE.
Obedecido o que determina o inciso (iii) do § 4º do art. 21, as empresas, cuja participação é facultativa
no MAE, poderão se fazer representar por um agente de Mercado, se assim o desejar.
A admissão de novo agente participante do MAE está condicionada ao cumprimento de requisitos
técnicos, regulamentares e econômicos estabelecidos em Procedimento de Mercado específico.
No caso do desligamento de um agente participante do MAE será necessária notificação prévia de
180 dias, salvo se houver sucessão ou cessão dos direitos e obrigações para out ro agente de Mercado.
§ 1º No final do período descrito no caput, todas as suas obrigações contratuais inclusive financeiras, deverão estar quitadas, após o que as respectivas garantias serão liberadas.
§ 2º No final do período de 180 dias, caso as obrigações, inclusive as financeiras, não estiverem quitadas ou sejam reincidentes, o agente participante do MAE não poderá ser desligado e ficará
impedido de comercializar energia elétrica no âmbito do MAE.
§ 3º O prazo estabelecido no caput e o disposto nos parágrafos acima não se aplicarão se houver
sucessão ou cessão de direitos e obrigações por outro Agente de Mercado.
A perda da condição de concessionário, autorizado ou permissionário, perante o Poder Concedente,
implicará, compulsoriamente, a exclusão do MAE, a qual não suspende ou anula as obrigações pendentes, do agente excluído, perante o MAE.
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art 20

A Assembléia Geral é o órgão deliberativo superior do MAE, competindo-lhe, privativamente:
Ieleger e destituir os conselheiros do Conselho de Administração do MAE, exceto os indicados
pelo MME e pela ANEEL;
II aprovar o relatório anual do auditor do Processo de Contabilização e Liquidação e as demonstrações econô mico-financeiras anuais do MAE;
III - deliberar, até o dia 30 de novembro do ano anterior, sobre o orçamento do MAE, incluindo a forma de cobertura dos custos administrativos do MAE, bem como as de caráter extraordinário;
IV - decidir sobre a remuneração dos conselheiros do Conselho de Administração;
§ 1º A aprovação e destituição dos conselheiros do Conselho de Administração, eleitos na forma do
inciso I deste artigo, dar-se-ão conforme estatuto do MAE.
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Art 21

Art 22

Art 23
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§ 2º O não cumprimento do prazo fixado no inciso III, remete à ANEEL a deliberação sobre o orçamento do MAE.
Para efeito de determinação de votos na Assembléia Geral serão consideradas duas categorias de
agentes participantes do MAE.
Icategoria Produção,
II categoria Consumo,
§ 1º O número total de votos da Assembléia Geral será igual a cem mil (100.000).
§ 2º As categorias de Produção e Consumo terão, cada uma, cinqüenta mil (50.000) votos da Assembléia Geral.
§ 3º Cinco mil (5.000) votos de cada categoria serão rateados igualmente entre todos os agentes da
categoria.
§ 4º Os quarenta e cinco mil (45.000) votos restantes de cada categoria serão também rateados
entre os agentes da categoria, da seguinte forma:
i)
Na categoria produção, o rateio desses votos será proporcional ao total da energia vendida pelo agente no âmbito do MAE, nos últimos 12 meses, incluindo os Contratos Iniciais,
Contratos Bilaterais e o Mercado de Curto Prazo, excluída a energia realocada por meio
do MRE.
ii)
Na categoria consumo, o rateio desses votos será proporcional ao total da energia comprada pelo agente no MAE, nos últimos 12 meses, quer a energia seja adquirida pela via
de Contratos Bilaterais, Contratos Iniciais, quer no Mercado de Curto Prazo, adicionada da
Quota de Itaipu, na forma da Lei 5.899, de 5 de julho de 1973.
iii)
Os agentes que atuam em mais de uma categoria deverão escolher, a cada ano, em que
categoria exercerá seus direitos de voto na Assembléia Geral.
§ 5º A determinação da distribuição dos votos na Assembléia Geral deverá ser revista a cada convocação, com base no disposto no § 4º deste artigo, considerando os últimos 12 (doze) meses,
consolidados pelo Processo de Contabilização e Liquidação.
§ 6º Os novos agentes detentores de concessão ou autorização para geração de energia elétrica
terão direito a voto com um ano de antecedência da data prevista de entrada em operação de
suas instalações.
§ 7º Os novos agentes de comercialização, detentores da autorização específica, terão direitos a
voto assim que registrarem seus Contratos Bilaterais de compra de energia no Processo de
Contabilização e Liquidação,.
§ 8º Os Conselhos de Consumidores terão participação nas Assembléias Gerais por meio de 2 (dois)
representantes, sendo 1 (um) representante das regiões Norte e Nordeste e 1 (um) representante das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
§ 9º A prática de conduta uniforme ou concertada que vise prejudicar o desenvolvimento normal
do MAE, por parte de empresas de um mesmo grupo de controle ou não, no exercício do voto,
quando denunciada por pelo menos um agente, ou constatado no monitoramento do MAE, ou
ainda em fiscalizações efetuadas pela ANEEL, sujeitará as decisões a revisão pela ANEEL e, se for
o caso, o agente infrator a penalidades.
Os agentes participantes do MAE reunir-se-ão em Assembléia Geral Ordinária uma vez por ano, até o
dia 30 de abril, ou extraordinariamente a qualquer tempo.
§ 1º A convocação de Assembléia Geral em caráter extraordinário será feita de ofício pelo presidente do Conselho de Administração ou por solicitação de no mínimo um quarto dos membros da
Assembléia Geral.
§ 2º A Assembléia Geral será presidida e secretariada por representantes dos agentes, indicados em
Assembléia por maioria simples dos presentes.
Uma Assembléia Geral só será realizada em primeira convocação com a presença de representantes
das duas categorias e de, no mínimo, três classes e com um mínimo de 50% dos votos referentes a
cada uma das classes presentes.
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Art 24

Parágrafo único. Não havendo quorum para realização da assembléia, em primeira convocação, a
mesma se realizará, 2 (duas) horas após, em segunda convocação, com qualquer número de participantes.
O critério de decisão da Assembléia Geral é baseado na votação por maioria simples, isto é, por metade mais um dos presentes.

Art 25

O Conselho de Administração do Mercado Atacadista de Energia Elétrica é órgão colegiado constituído por 5 (cinco) executivos profissionais eleitos pela Assembléia Geral, conforme disposto no art. 20,
admitida a reeleição, sendo um conselheiro indicado pelo Ministério de Minas e Energia ME, competindo-lhe:
Iassegurar o cumprimento das Regras e dos Procedimentos do Mercado;
II aprovar a contratação do Auditor do Processo de Contabilização e Liquidação, e do auditor das
demonstrações contábeis e financeiras anuais;
III - aprovar a adesão e o desligamento de membros do MAE, encaminhando as providências administrativas cabíveis;
IV - submeter à aprovação da ANEEL, propostas ou alterações de Regras e Procedimentos do Mercado que sejam originados no MAE; neste caso, a ANEEL deverá emitir documento formal sobre
tais propostas ou alterações;
V - analisar propostas de mudança ou de novas Regras e Procedimentos de Mercado oriundos da
ANEEL. Neste caso, o Conselho de Administração do MAE terá até 60 (sessenta) dias da data de
emissão da mesma pela Aneel, para a emissão de seu parecer;
VI - eleger o Superintendente do MAE, assim como destituí-lo;
VII - organizar as Assembléias Gerais;
VIII - aprovar o calendário anual de suas reuniões ordinárias;
IX - solicitar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária do MAE;
X - decidir, em primeira instância, os Conflitos relativos à Convenção do Mercado, às Regras do
Mercado e aos Procedimentos do Mercado;
XI - submeter à Assembléia Geral Ordinária os relatórios do auditor do Processo de Contabilizacão
e Liquidação, bem como as demonstrações econômico-financeiras anuais devidamente auditadas.
XII - Elaborar o cronograma de Contabilização e Liquidação das transações efetuadas no MAE, contabilizando-o com os prazos de encerramento dos ciclos contábeis dos agentes, de forma a
garantir a inclusão das transações no respectivo mês de sua ocorrência.
§ 1º O Estatuto do MAE disporá sobre a forma de desenvolvimento e de interação entre o Conselho
de Administração e os agentes, para a elaboração de propostas de Regras e Procedimentos de
Mercado e seus documentos complementares.
§ 2º A critério do Conselho de Administração, o julgamento dos conflitos a que se refere o inciso
X deste artigo poderá ser efetuado por meio de uma Câmara de Arbitragem, cuja Convenção
deve ser submetida à aprovação da ANEEL.
§ 3º Exceto no que se refere ao §2º deste artigo, é vedada a delegação das atribuições estabelecidas
neste artigo.
§ 4º O Conselho de Administração será presidido por um de seus Conselheiros, escolhido por meio
de eleição realizada pelo próprio Conselho, sendo eleito aquele que obtiver o maior número de
votos.
§ 5º O mandato do Presidente será de, no máximo, dois anos, com direito a uma recondução.
§ 6º O mandato dos conselheiros, eleitos pela Assembléia Geral e indicados pelo Ministério de Minas e Energia será de três anos, devendo, a cada ano, ser realizada a substituição de pelo menos
um conselheiro.
§ 7º Os Conselheiros farão jus à remuneração estabelecida pela Assembléia Geral.
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Art 26

Art 27

Art 28

§ 8º O regimento interno do Conselho de Administração, a ser submetido à aprovação da ANEEL,
disporá da forma e do regime de trabalho de seus Conselheiros.
§ 9º A decisão sobre os conflitos de que dispõe o inciso XI e o § 2º deste artigo, em hipótese alguma
poderá afetar o cronograma de contabilização e liquidação das transações efetuadas no MAE.
§ 10 O prazo disposto no inciso V poderá ser ampliado ou reduzido, a critério da ANEEL, em função,
respectivamente.da complexidade ou da urgência da matéria.
Para o exercício do cargo de Conselheiro do Conselho de Administração do MAE, o indicado não
poderá manter com concessionária, permissionária, autorizada, órgão governamental ou qualquer
fornecedora de bens ou serviços a uma destas entidades, qualquer dos seguintes vínculos:
a)
acionista ou sócio com participação no capital social da controladora;
b)
membro de conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;
c)
empregado, mesmo com contrato de trabalho suspenso, prestador de serviço permanente ou
temporário, inclusive das empresas controladoras e controladas ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras;
d)
membro de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional, representativa de
interesses dos agentes mencionados no art. 1º desta Convenção, de Conselho ou Diretoria de
categoria profissional de empregados desses agentes, bem como de conjunto ou classe de
consumidores de energia.
§ 1º nos 4 (quatro) primeiros meses após o seu desligamento do Conselho de Administração do
MAE, o ex-Conselheiro estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço aos agentes citados no art. 1º
desta Convenção e que atuam nas áreas de geração, distribuição, comercialização e empresas
fornecedoras e prestadoras de serviços nestas áreas, inclusive controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias, sendo preservada, durante esse período, a remuneração percebida na
vigência do mandato.
§ 2º Os Conselheiros deverão apresentar, no ato da posse:
a)
declaração expressa e individual de que não estão enquadrados em nenhuma das condições de impedimento a que se refere este artigo.
b)
assinatura do termo de compromisso em que conste o período de quarentena ao final
do mandato, a confidencialidade com as informações não públicas do MAE e a concordância com a expressa proibição de que faça uso de informações ou obtenham qualquer
vantagem em razão de sua função, sob pena de responder civil e criminalmente.
O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada mês, ou a qualquer tempo em caráter extraordinário.
§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias do Conselho de Administração será aprovado por
seus conselheiros na última reunião do ano anterior.
§ 2º As reuniões extraordinárias do Conselho de Administração serão convocadas com antecedência mínima de cinco dias, por iniciativa de seu presidente ou mediante solicitação de, no mínimo, dois conselheiros.
§ 3º As reuniões do Conselho de Administração deverão ter quorum mínimo de 03 (três) Conselheiros.
O critério de decisão do Conselho de Administração é baseado em votação por maioria simples, tendo cada conselheiro voto unitário.
DA SUPERINTENDÊNCIA DO MAE

Art 29
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São de competência exclusiva da Superintendência do MAE as seguintes atribuições:
Iregistrar os contratos e contabilizar as transações no âmbito do MAE, que tenha por objeto a
negociação de energia elétrica;
II promover a liquidação financeira das transações efetuadas no Mercado de Curto Prazo;
III - promover a confiabilidade das operações realizadas no âmbito do MAE;
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Art 30

assegurar aos agentes participantes do MAE o acesso aos dados necessários para a conferência
da contabilização de suas transações no MAE;
V - disponibilizar aos agentes participantes do MAE as decisões proferidas em Conflitos gerados
no âmbito do MAE;
VI - implantar as Regras e os Procedimentos de Mercado,
VII - assegurar cumprimento das Regras e dos Procedimentos do Mercado, informando as possíveis
anomalias e infrações ao Conselho de Administração e à ANEEL;
VIII - divulgar mensalmente, para o público geral, as informações sobre as operações realizadas no
MAE.
IX - receber e processar solicitações e manifestações dos Agentes, referentes às atividades desenvolvidas no âmbito do MAE.
X - elaborar a proposta de orçamento anual para o funcionamento do MAE, efetuando seu gerenciamento e a respectiva prestação de contas ao Conselho de Administração;
XI - executar as atividades de apoio às reuniões do Conselho de Administração e às sessões da Assembléia Geral do MAE e implementar suas respectivas deliberações;
XII - implantar e divulgar as Regras e Procedimentos de Mercado, respeitados os art 3º e 25º desta
Convenção.
Para o exercício do cargo de Superintendente do MAE, o indicado não poderá manter com qualquer
concessionária, permissionária, autorizada, órgão governamental ou qualquer fornecedora de bens
ou serviços a uma destas entidades, qualquer dos seguintes vínculos:
a)
acio nista ou sócio com participação no capital social da controladora;
b)
membro de conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;
c)
empregado, mesmo com contrato de trabalho suspenso, prestador de serviços, inclusive das
empresas controladoras e controladas ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras; ou.
d)
membro de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional, representativa de
interesses dos agentes mencionados no art. 1º desta Convenção, de Conselho e Diretoria de
categoria profissional de empregados desses agentes, bem como de conjunto ou classe de
consumidores de energia.
Parágrafo único. Nos 4 (quatro) primeiros meses após o seu desligamento da Superintendência do
MAE, o ex-Superintendente estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço aos agentes citados no Art. 1º. desta
Convenção e que atuam nas áreas de geração, distribuição, comercialização e empresas fornecedoras
e prestadoras de serviços nestas áreas, inclusive controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias,
sendo preservada, durante esse período, a remuneração percebida na vigência do mandato.
DO PROCESSO DE CONTABILIZAÇÃO E LIQÜIDAÇÃO

Art 31
Art 32
Art 33

Art 34

A liquidação dos fluxos não contratados de energia será feita de forma multilateral.
Os agentes participantes do MAE deverão declarar as quantidades de energia e os prazos de seus
contratos e a energia gerada e consumida para registro no MAE.
Todos os programas computacionais utilizados pelo Processo de Contabilização e Liquidação, bem
como seus desenvolvimentos e atualizações, deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração,
testados pelo auditor do Processo de Contabilização e Liquidação e homo logados pela ANEEL.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, ficam excluídos os desenvolvimentos atualizações e manutenções corretivas e/ou evolutivas dos programas computacionais utilizados Processo de Contabilização e Liquidação, que não alterem conceitualmente a aplicação das Regras e Procedimentos de
Mercado.
Uma contabilização já encerrada poderá, se necessário, ser ajustada, observados os procedimentos
do Processo de Contabilização e Liquidação.
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IV -

§ 1º Para o cálculo do ajuste de contabilização serão utilizados o mesmo programa computacional
e os mesmos dados originais, referentes sempre ao dia da contabilização original, sujeitos a
modificações, emendas ou dados adicionais, se assim for requerido pelo Conselho de Administração, em procedimento de arbitragem ou por determinação legal.
§ 2º O prazo para requerimento de ajustes de contabilização será de seis meses.
DO AUDITOR DO PROCESSO DE CONTABILIZAÇÃO E LIQÜIDAÇÃO

Anexo I - Resolução ANEEL nº 102

Art 35

Art 36

O Conselho de Administração, após aprovação pela Assemblé ia Geral, deverá contratar empresa de
auditoria para:
Iauditar os cálculos e os processos de liqüidação, incluindo as transferências de recursos entre
os agentes participantes do MAE;
II testar e ou verificar as novas versões dos sistemas de contabilização e liqüidação;
III - outras atividades definidas pelo Conselho de Administração do MAE;
§ 1º A empresa de auditoria deverá, sem prejuízo para o processo de contabilização e liqüidação,
atender a solicitações de esclarecimentos específicos formuladas por qualquer agente do MAE,
sobre os trabalhos por ela desenvolvidos, com ônus para o agente solicitante, desde que o objeto do esclarecimento não seja do interesse geral dos agentes participantes do MAE.
§ 2º O prazo do contrato referido no caput deste artigo não excederá ao período correspondente a
dois exercícios consecutivos.
As empresas de auditoria reportar-se-ão ao Conselho de Administração, o qual deverá enviar à Assembléia Geral, para aprovação, o relatório anual de auditoria do Processo de Contabilização e Liquidação que posteriormente serão remetidos para cada agente do MAE e para a ANEEL.
DA MEDIÇÃO

Art 37

O sistema de medição, incluindo a necessidade de equipamentos, tanto para contabilização e liquidação no âmbito do MAE quanto para apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão, será
regido sob o alcance do Acordo Operacional MAE - ONS, conforme Resolução ANEEL nº 290, de 3 de
agosto de 2000.
Parágrafo único. Os procedimentos relativos ao sistema de medição, elaborados pelo MAE em conjunto como o ONS, incluindo as definições dos equipamentos, deverão ser submetidos à aprovação
da ANEEL.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 38

Art 39
Art 40

Art 41

588

Obedecido o que determina o art. 3º e os incisos IV e V do art. 25, as Regras e Procedimentos de Mercado, de que trata esta Convenção, poderão ser revistas pela ANEEL, nas seguintes condições:
Ipor iniciativa da própria ANEEL;
II por sugestão do Conselho de Administração; e.
III - por solicitação de qualquer agente do MAE.
Quaisquer controvérsias, em caso de divergência na interpretação ou execução de qualquer disposição da presente Convenção, devem ser dirimidas pela ANEEL.
Os agentes do MAE, em virtude da elevada especificidade do mercado e dos elementos que se afiguram como potenciais fontes de controvérsia e litígio, para a solução de conflitos, deverão celebrar,
em um prazo de 30 (trinta) dias a contar da aprovação desta Convenção, uma Convenção Arbitral
adotando processo de arbitragem e, para tanto, instituir seu respectivo Regulamento.
As mudanças definidas por meio desta Convenção não eliminam os direitos e obrigações resultantes
das transações de compra e venda de energia elétrica realizadas sob o amparo do Acordo de Mercado e da Resolução nº 290 da ANEEL, de 6 de agosto de 2000, bem como as deliberações estejam elas
já contabilizadas e liquidadas ou não.
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Art 42

Continuam em vigor as seguintes Regras de Mercado:
Iformação de preços do Mercado Atacadista de Energia Elétrica;
II estabelecimento do Mecanismo de Realocação de Energia Elétrica;
III - estabelecimento dos Submercados de Energia Elétrica;
IV - regulamentos para usinas termelétricas;
V - Encargos de Serviços do Sistema;
VI - transações internacionais;
VII - aplicação de penalidades; e
VIII - padrões de medição.

Art 43

Art 44

Art 45
Art 46
Art 47

O Conselho de Administração, em sua primeira composição, terá 2 (dois) conselheiros indicados pela
ANEEL.
§ 1º O mandato dos conselheiros indicados pela ANEEL terá duração máxima de 12 meses;
§ 2º de modo a atender ao que dispõe o § 6º do Art. 25, a Assembléia Geral deverá indicar, apenas
para a primeira gestão, qual dos dois Conselheiros indicados pelos agentes terá mandato de
dois anos.
Na etapa inicial de estruturação do MAE, inclui-se no cálculo dos ESS apenas os Custos de Restrição de
Operação, as Receitas Advindas da Aplicação de Penalidades e o saldo remanescente do Excedente
Financeiro positivo.
Na etapa inicial de restruturação do MAE, são consideradas apenas as penalidades referentes à entrega dos dados dos geradores e dos agentes da categoria consumo.
Até a definição de novas sistemáticas das Garantias Financeiras e Penalidades, os agentes do mercado observarão as disposições da Resolução ANEEL nº 161, de 20/04/2001.
O MAE terá 60 dias, a contar da data de publicação desta convenção, para submeter à aprovação da
ANEEL o conteúdo do relatório com as informações de que dispõe o inciso VIII do art. 29.
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DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Resolução nº 103, de 1º de março de 2002
Autoriza o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) – Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, a atuar segundo regras e procedimentos de mercado estabelecidos
pela ANEEL.
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
nos incisos V, VIII e IX da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 14 da Lei nº 9.648,
de 27 de maio de 1998, o que determina a Medida Provisória nº 29, de 7 de fevereiro de 2002,
o que consta dos Processos nos 48500.003042/01-42, 48500.003325/01-67 e 48500.004645/
98-76, resolve:

Anexo I - Resolução ANEEL nº 103

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
Art. 4º

Art. 5º

Autorizar o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, a atuar na viabilização das transações de compra e venda de energia elétrica entre
os agentes, por meio de contratos bilaterais e de mercado de curto prazo, restrito ao sistema elétrico
interligado nacional, segundo Regras de Mercado e Procedimentos de Mercado estabelecidos ou
aprovados pela ANEEL.
As atribuições do MAE estão definidas na Convenção do Mercado, aprovada pela Resolução ANEEL
no 102, de 1º de março de 2002, sem prejuízo da competência da ANEEL para solucionar eventuais
divergências.
O MAE fica isento do recolhimento da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, disciplinada pelo Decreto nº 2.410, de 28 de novembro de 1997, por não auferir benefício econômico.
A presente Autorização não acarretará, para a ANEEL, qualquer responsabilidade em relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pelo MAE com relação a terceiros, inclusive
aqueles relativos aos seus empregados.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 04.03.2002, seção 1, p. 55, v. 139, n. 42.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 04.03.2002.
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Atualiza procedimentos para o cálculo dos limites de repasse dos preços de compra de
energia elétrica, para as tarifas de fornecimento.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
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 inciso I, art. 3º , da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no § 2º, do art. 10, da Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998, no § 2º, art.15, do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, nas
Resoluções ANEEL nº 22, de 1 de fevereiro de 2001, nº 256, de 2 de julho de 2001, o que consta do Relatório de Progresso nº 2 do Comitê de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico,
bem como do Processo nº 48500.003928/98-55, e considerando que:
– o art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, cria a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, visando o desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da
energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa,
gás natural e carvão mineral nacional;
– o Valor Normativo será objeto de Audiência Pública, visando cumprir os objetivos do
Tema 14 - Mudança no Valor Normativo, do Comitê de Revitalização do Modelo do Setor
Elétrico; e
– as discussões no âmbito da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica - GCE e a
necessidade de estabelecimento de valor normativo tendo como referência a fonte
competitiva, visando a proteção de repasse ao consumidor final até a conclusão dos
trabalhos da aludida Audiência, resolve:
Art. 1º

Atualizar, na forma desta Resolução, os procedimentos para o cálculo dos limites de repasse dos preços de compra de energia elétrica para as tarifas de concessionárias e permissionárias de distribuição.
DA FORMULAÇÀO DO LIMITE DE REPASSE

Art. 2º

O custo da compra de energia elétrica, a ser considerado nos reajustes previstos nos Contratos de
Concessão, será obtido de acordo com a seguinte fórmula:
CE = (MCI x PCI) + TCI + (∑MCEi x PCEi) + (∑MCRi x PCRi) + (MCP x VNC) + TCE
Onde:
CE = custo das compras de energia elétrica necessárias para atendimento ao mercado de referência,
nas condições vigentes na data do reajuste em processamento e na data do reajuste anterior,
expresso em R$;
MCI = volume das compras de energia elétrica, realizadas por meio dos contratos iniciais, no período
de referência, expresso em MWh;
PCI = tarifa das compras de energia elétrica referentes aos contratos iniciais, nas condições vigentes
na data do reajuste em processamento e na data do reajuste anterior, expresso em R$/MWh;
TCI = valor dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, referentes às compras de
energia elétrica realizadas por meio dos contratos iniciais, nas condições vigentes na data do
reajuste em processamento e na data do reajuste anterior, expresso em R$;
MCEi = volume da compra de energia elétrica, no período de referência, relativo ao contrato bilateral
“i“ livremente negociado, expresso em MWh;
PCEi = preço de repasse da compra de energia elétrica relativa ao contrato bilateral “i“ livremente negociado, nas condições vigentes na data do reajuste em processamento e na data do reajuste
anterior, conforme disposto no art. 3º desta Resolução e expresso em R$/MWh;
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Resolução n° 248, de 6 de maio de 2002

Anexo I - Resolução ANEEL nº 248

Art. 3º

MCRi = volume da compra de energia elétrica junto à concessionária de serviço público, no período
de referência, relativo ao contrato bilateral “i“, expresso em MWh;
PCRi = tarifa da compra de energia elétrica referente ao contrato bilateral “i“ celebrado com uma concessionária de serviço público, nas condições vigentes na data do reajuste em processamento
e na data do reajuste anterior, conforme disposto no art. 3o desta Resolução e expresso em
R$/MWh;
MCP = volume das compras de curto prazo de energia elétrica, necessárias ao atendimento do mercado de referência, no período de referência, expresso em MWh;
VNC = valor normativo definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para valoração das
compras de curto prazo, nas condições vigentes na data do reajuste em processamento e na
data do reajuste anterior, expresso em R$/MWh; e
TCE = Valor dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, complementares aos
encargos relativos aos contratos iniciais, nas condições vigentes na data do reajuste em processamento e na data do reajuste anterior, expresso em R$.
§ 1º Incluem-se na parcela MCI os montantes referentes aos contratos de compra de energia elétrica da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE e da Centrais Elétricas Cachoeira Dourada
S.A. - CDSA, firmados anteriormente à Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, bem como os provenientes da compra de energia elétrica oriunda da Itaipu Binacional.
§ 2º Entende-se por compras de energia elétrica de curto prazo aquelas realizadas no Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE ou por meio de contratos bilaterais de prazo inferior a vinte e
quatro meses.
§ 3º O período de referência, para fins do disposto nesta Resolução, é o intervalo de tempo entre a
data de referência anterior constante do contrato de concessão e a data de referência atual do
reajuste em processamento.
O repasse das compras de energia elétrica realizadas no período de referência terá o Valor Normativo
como limite superior e observará os procedimentos estabelecidos a seguir:
Preço de Compra da Energia Elétrica
no Contrato Bilateral “i” - PBi

Art. 4º
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Preço do Repasse da Compra de
Energia Elétrica - PCEi

PBi ≥ VNi

PCEi = VNi

0,9 x VNi ≤ PBi < VNi

PCEi = 0,8 x PBi + 0,19 x VNi

0,85 x VNi ≤ PBi < 0,9 x VNi

PCEi = 0,5 x PBi + 0,46 x VNi

PBi < 0,85 x VNi

PCEi = 0,885 x VNi

Onde:
PBi = preço da compra de energia elétrica realizada, no período de referência, por meio do contrato
bilateral “i“ livremente negociado, o qual será expresso em R$/ MWh;
VNi = Valor Normativo, definido pela ANEEL, vigente na época da contratação do contrato bilateral “i“,
expresso em R$/MWh;
PCEi = preço de repasse da compra de energia elétrica, expresso em R$/MWh.
Parágrafo único. Os procedimentos de limite de repasse para as tarifas de fornecimento, estabelecidos nesta Resolução, permanecerão em vigor enquanto as condições de mercado assim o exigirem,
desta forma resguardando-se os contratos firmados durante a vigência de tais critérios.
Em função da excepcionalidade fixada no § 2º, art. 11, da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, usinas
termelétricas com atos de outorga em vigor na data de publicação da referida lei poderão fazer jus
aos benefícios da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC, observadas as seguintes condições:
Io limite de repasse do preço das compras de energia elétrica oriunda dessas usinas será objeto
de regulamentação específica;
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II -

na determinação do limite de repasse será descontado o benefício decorrente da aplicação da
sistemática da CCC.

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Para cada contrato de compra de energia elétrica de prazo igual ou superior a vinte e quatro meses
será associado um Valor Normativo, levando-se em consideração a data de registro do mesmo perante a ANEEL.
§ 1º Para fins de comparação com o Valor Normativo, o preço da energia constante do contrato será
considerado no ponto comum de referência do submercado onde se situa o comprador da
energia, de acordo com o previsto no art.15 do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998.
§ 2º No ato de registro do contrato e quando das respectivas revisões, a concessionária ou permissionária deverá apresentar os fatores de ponderação F1i (fator de ponderação do índice IGP-M)
e F2i (fator de ponderação do índice de variação cambial) respeitando os limites estabelecidos
nesta Resolução, os quais, após aprovação da ANEEL, passarão a ter plena eficácia.
Para efeito do reajuste anual das tarifas de energia elétrica será considerado o montante comprado
em função do Mercado de Referência, conforme definido nos respectivos Contratos de Concessão,
valorado pelos preços vigentes na “Data do Reajuste em Processamento“ - DRP e na “Data de Referência Anterior“ - DRA, decorrentes da aplicação do disposto nesta Resolução.
§ 1º Para aplicação do limite de repasse dos preços contratuais, o Valor Normativo estabelecido
para cada contrato de compra de energia será atualizado para o mês anterior à data DRP ou
DRA, conforme o caso, de acordo com a seguinte fórmula:

Onde:
VNi = Valor Normativo atualizado para o mês do último reajuste do contrato de compra de
energia anterior a DRA ou DRP;
VN0 = Valor Normativo vigente em janeiro de 2001;
F1i = fator de ponderação do índice IGP-M;
F2i = fator de ponderação do índice de variação cambial;
IGPM1i = valor acumulado do índice geral de preços ao mercado, estabelecido pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, até o mês anterior a data de atualização do VN;
IGPM0 = 1,000;
IVC0 = média da cotação de venda do dólar norte-americano, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, no mês anterior a data de atualização do VN;
IVC0i = R$ 1,9633/US$;
§ 2º A soma dos fatores de ponderação F1i e F2i deverá ser igual a 1,0.
§ 3º Os fatores de ponderação F1i e F2i poderão ser revisados após o décimo ano de vigência de um
contrato bilateral, e, após esse período, a cada cinco anos.
§ 4º Na hipótese de variação expressiva no IGP-M e/ou no IVC, entre as datas DRA e DRP, que provoquem impactos significativos no preço da energia comprada, a concessionária ou permissionária de distribuição poderá solicitar à ANEEL revisão específica das tarifas na forma disposta no
respectivo Contrato de Concessão.
Fica estabelecido o Valor Normativo único (VN), representativo de fonte competitiva, conforme o
quadro a seguir:
VN0 (R$/MWh)

F10 mínimo

72,35

0,25

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

593

Anexo I - Resolução ANEEL nº 248

DO ESTABELECIMENTO DO VALOR NORMATIVO ÓNICO

Anexo I - Resolução ANEEL nº 248

Parágrafo único. O Valor Normativo poderá ser revisto, anualmente ou, a critério da ANEEL, na ocorrência de mudanças estruturais relevantes na cadeia de produção de energia elétrica, devendo considerar os seguintes aspectos:
Ios projetos em desenvolvimento;
II as expansões previstas do parque gerador;
III - a atualização dos custos dos empreendimentos;
IV - os contratos bilaterais firmados entre os agentes; e
V - as políticas e diretrizes do Governo Federal.
Art. 8º O Valor Normativo de Curto Prazo - VNC será o Valor Normativo em vigor na data do reajuste em
processamento (DRP) e do reajuste anterior (DRA), pela aplicação da fórmula disposta no art. 6º desta
Resolução, considerando F1i = 1,0.
Art. 9º Ficam mantidos os direitos e as obrigações vinculadas aos contratos bilaterais registrados na ANEEL
até a data de publicação desta Resolução, restritos aos montantes e prazos originalmente pactuados.
Parágrafo único. Aos contratos bilaterais de compra e venda de energia elétrica protocolizados na
ANEEL até a data da publicação desta Resolução, aplicar-se-ão as regras constantes das Resoluções
nºs 22, de 1º de fevereiro de 2001 e 256, de 2 de julho de 2001.
Art. 10. Revogam-se as Resoluções ANEEL nº 22, de 1º de fevereiro de 2001, e nº 256, de 2 de julho de 2001.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O. de 07.05.2002, seção 1, p. 52, v. 139, n. 86
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 07.05.2002.
(*) Alterado o art. 3º, pela RES ANEEL 487 de 29.08.2002, D.O de 30.08.2002, seção 1, p. 107, v. 139, n.
168
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Autoriza o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e o Mercado Atacadista de Energia
Elétrica - MAE a utilizarem a versão 10 do programa computacional DECOMP.
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 inciso VII, art. 3º, da Resolução ANEEL nº 351, de 11 de novembro de 1998, no art. 6º da Resolução ANEEL nº 290, de 3 de agosto de 2000, o que consta do Processo nº 48500.000911/
01-13, e considerando que:
− compete à ANEEL a validação dos modelos computacionais a serem utilizados no planejamento, programação da operação e cálculo do preço da energia elétrica no sistema
interligado;
− a Resolução ANEEL nº 228, de 24 de abril de 2002, autorizou o uso da versão 9.0 do programa computacional DECOMP, até 31 de dezembro de 2002, com horizonte de um mês
discretizado em etapas semanais; e
− a necessidade de expansão do limite de registro de usinas térmicas no DECOMP motivou a elaboração da versão 10 do referido programa, que foi testada e aprovada pela
Subcomissão de Validação de Modelos e Evolução Metodológica do Acordo Operacional
ONS/MAE, conforme relatório encaminhado à ANEEL, resolve:
Art. 1º
Art. 2º
Art. 3º

Autorizar a utilização da versão 10 do programa computacional DECOMP, até 31 de dezembro de
2002, com horizonte de um mês discretizado em etapas semanais.
Fica revogado o disposto no art. 2º da Resolução ANEEL nº 228, de 24 de abril de 2002.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O. de 21.08.2002, seção 1, p. 181, v. 139, n. 161.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 21.08.2002.
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 433

Resolução nº 433, de 20 de agosto de 2002

Anexo I - Resolução ANEEL nº 446

Resolução nº 446, de 22 de agosto de 2002
Estabelece ajustes nas etapas e no cronograma para implantação das Regras do Mercado e
consolidação do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
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 art. 2º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nos incisos I, II e IV, art. 4º, Anexo I, do
Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, o disposto na Lei nº 10.433, de 24 de abril de
2002, o que consta do Processo nº 48500.004645/98-76, e considerando que:
– as Regras do Mercado, homologadas por meio da Resolução ANEEL nº 290, de 3 de agosto de 2000, tiveram suporte em proposta aprovada pela Assembléia-Geral do Mercado
Atacadista de Energia Elétrica - MAE e submetida a ANEEL pelo extinto Comitê Executivo
do MAE -COEX, em fevereiro de 2000;
– a partir do início da operação do MAE, disputas entre agentes inviabilizaram o curso
normal das operações de compra e venda de energia elétrica, especialmente no tocante
à contabilização e liquidação das transações realizadas no mercado de curto prazo, e impossibilitaram o cumprimento das metas e prazos fixados na Resolução nº 290, de 2000,
particularmente as associadas a 2ª e 3ª etapas;
– a Resolução ANEEL nº 395, de 24 de julho de 2002, aprovou a Versão 2.2b das Regras do
Mercado para contabilização e liquidação das transações de compra e venda de energia
elétrica no âmbito do MAE, no período de 1º de setembro de 2000 a 30 de junho de 2001,
estabelecendo condições para a retomada da normal atividade do MAE;
– existe, portanto, a necessidade de redefinição das etapas e do cronograma de implantação das Regras do Mercado, de maneira a possibilitar metas factíveis com vistas a consolidação e efetiva operacionalização do MAE, resolve:
Art. 1º

Art. 2º
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Estabelecer, nos termos desta Resolução, ajustes nas etapas e no cronograma para implantação das
Regras do Mercado constantes na Resolução ANEEL nº 290, de 3 de agosto de 2000, e consolidação
do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE.
A conclusão da implantação das Regras do Mercado deverá ocorrer em apenas uma etapa adicional,
a ser efetivada até 1º de janeiro de 2004, e observar os requisitos e as diretrizes a seguir:
Io MAE e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS deverão submeter à aprovação da ANEEL, até 31 de dezembro de 2002, para implantação até 1º de julho de 2003, a metodologia de
definição do ponto de referência de cada submercado e o respectivo mecanismo para cálculo
dos fatores de perdas, aplicáveis à geração e ao consumo verificados, considerando os aspectos
locacionais;
II até que seja aprovada a metodologia de que trata o inciso I, os fatores de perdas, por período
de apuração e por submercado, aplicáveis à geração e ao consumo verificados, deverão ser
calculados utilizando o mesmo procedimento adotado na definição dos Contratos Iniciais,
conforme a Resolução ANEEL nº 244, de 30 de julho de 1998;
III - o MAE deverá implementar, até 31 de dezembro de 2002, mecanismo de monitoramento do
mercado;
IV - os preços e as quantidades deverão ser calculados “ex-ante” e “ex-post” em períodos de apuração de no máximo uma hora, por submercado e considerar:
a)
para a contabilização “ex-ante”, as declarações de carga, disponibilidade de geração e os
contratos bilaterais; e
b)
para contabilização “ex-post”, as redeclarações de disponibilidade, a disponibilidade
verificada das usinas, ambas informadas pelo ONS, os montantes verificados de energia
requerida do sistema e os compromissos resultantes da contabilização “ex-ante”.
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Art. 3º
o

Art. 4

Art. 5º
Art. 6º

as indisponibilidades das usinas, acima dos valores da taxa de saída forçada (TEIF) e manutenção programada (IP), consideradas para cálculo de energias asseguradas, não serão cobertas
pelo Mecanismo de Realocação
de Energia - MRE, devendo o MAE submeter à aprovação da
o
ANEEL, para implantação até 1 de julho de 2003, um procedimento de verificação mensal baseado no desempenho de cada usina nos últimos doze meses de operação;
VI - eventual saldo positivo do excedente financeiro e das exposições positivas dos agentes deverá ser destinado inicialmente para a compensação de saldo negativo do mês anterior e,
permanecendo o saldo positivo, para a redução dos Encargos dos Serviços do Sistema - ESS,
com a formação de fundo de reserva para redução dos referidos encargos de meses futuros, à
exceção de eventuais re-contabilizações, para as quais será adotado Procedimento de Mercado
específico, a ser definido pela ANEEL;
VII - a modulação dos montantes de energia assegurada das usinas deverá ser feita segundo os critérios estabelecidos na Versão 2.2b das Regras do Mercado, aprovadas pela Resolução ANEEL
nº 395, de 24 de julho de 2002, até a implantação da etapa final;
VIII - a modulação dos montantes de energia assegurada, por período de apuração das usinas, deverá ser informada pelos agentes de geração com a antecedência requerida pelo MAE, limitada à
potência disponível e respeitado o montante da energia assegurada mensal; e
IX - a modulação dos montantes de energia vinculada às quotas-parte de ITAIPU Binacional, por
período de apuração, deverá ser informada pelos detentores das referidas quotas, com a antecedência requerida pelo MAE, limitados à potência contratada e respeitado o montante mensal
da energia vinculada.
Parágrafo único. O fundo de reserva de que trata o inciso VI deste artigo deverá ser administrado pelo
MAE, de acordo com procedimentos a serem estabelecidos em resolução da ANEEL.
Os Procedimentos de Mercado deverão descrever o processo para adesão e desligamentos dos
agentes do MAE, observando o disposto na respectiva Convenção, sendo que os novos agentes não
deverão ser onerados com os custos de implantação já realizados.
A ANEEL implantará mecanismos que permitirão:
Ia devolução à Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC, por todos os geradores participantes do MRE, de parcela dos gastos com geração térmica relacionada com a produção
de
o
energia acima da energia assegurada total do sistema, para implantação a partir de 1 de julho
de 2003;
II a distribuição, competitiva, dos direitos de
alocação do excedente financeiro aos agentes inteo
ressados, para implantação a partir de 1 de janeiro de 2006; e
III - o estabelecimento da metodologia e dos procedimentos para a incidência do encargo de
capacidade, objeto do Capítulo 11 das Regras do Mercado, calculado de forma a refletir as premissas constantes do “Documento
Básico para o Estabelecimento das Regras do Mercado”, para
a
implantação a partir da 2 etapa.
Ficam revogados o inciso III e § 3º do art. 2º, o § 5º do art. 3º, o inciso VIII do art. 5º, o inciso VI do art. 14,
e o art.15 da Resolução ANEEL nº 290, de 3 de agosto de 2000, e as demais disposições em contrário.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O. de 23.08.2002, seção 1, p. 56, v. 139, n. 163.
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 23.08.2002.
(*)

Revogados os incisos IV, V, VIII e IX do art. 2º, e inciso I do art. 4º, pela RES ANEEL 237 de
21.05.2003, D.O de 22.05.2003, seção 1, p. 50, v. 140, n. 97.
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V-

Anexo I - Resolução ANEEL nº 784

Resolução nº 784, de 24 de dezembro de 2002
Estabelece as condições e os prazos para a subrogação dos benefícios do rateio da Conta
de Consumo de Combustíveis - CCC em favor de titulares de concessão ou autorização de
empreendimentos que substituam derivados de petróleo ou que permitam a redução do
dispêndio atual ou futuro da CCC nos sistemas elétricos isolados.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
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 § 4º, art. 11, da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação dada pelo art. 18 da Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, nos incisos IV e VI, art. 3º, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6
de outubro de 1997, nos arts. 16, 26 e 29, do Decreto nº 2003, de 10 de setembro de 1996, o
que consta do Processo nº 48500.002938/02-21, e considerando que:
– a aplicação da sistemática de rateio da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, para
geração de energia elétrica, será mantida até abril de 2022 exclusivamente nos sistemas
isolados;
– a implantação de empreendimentos de geração a partir de fonte hidráulica, eólica, solar,
biomassa ou gás natural, nos sistemas elétricos isolados, tem compatibilidade com as
características sócio-econômicas dos mercados a serem atendidos e induz formas de
geração de energia elétrica que proporcionam melhor inserção ambiental e redução de
custos;
– a implantação de projetos que proporcionem a redução dos dispêndios da CCC contribui para a modicidade das tarifas aos consumidores finais;
– de acordo com o art. 10, § 2º, da Lei nº 9.648, de 1998, a ANEEL definiu mecanismos que
limitam o repasse do custo de compra de energia elétrica entre concessionários e autorizados para as tarifas de fornecimento aplicáveis aos consumidores cativos;
– em função das alterações estabelecidas pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, existe
a necessidade de se adequar a Resolução nº 245, de 11 de agosto de 1999; e
– em função da Audiência Pública nº 024, realizada em 5 de dezembro de 2002, foram
recebidas sugestões de diversos agentes do setor elétrico, bem como da sociedade em
geral, que contribuíram para o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve:
Art. 1o

Estabelecer, nos termos desta Resolução, as condições e os prazos para a sub-rogação dos benefícios
do rateio da Conta de Consumo de Combustíveis -CCC em favor de titular de concessão ou autorização que venha a implantar empreendimento para a geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica em sistemas elétricos isolados e que permita a substituição, total ou parcial, de geração termelétrica que utilize derivados de petróleo ou o atendimento a novas cargas, devido à expansão do
mercado, reduzindo o dispêndio atual ou futuro da CCC.
Parágrafo único. Os empreendimentos a que se refereo o caput são aqueles que entrarem em operação
comercial em data posterior à de publicação da Lei n 10.438, de 2002, ressalvados os casos de eficientização de central termelétrica e/ou troca de combustível, situação em que o benefício será devido
após a comprovação, pela área de fiscalização da ANEEL, da respectiva implementação e eficácia.
DA ABRANGÊNCIA E DO PRAZO

Art. 2o
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Sub-rogar-se-ão no direito de usufruir da sistemática de rateio da CCC, na forma e nos prazos estabelecidos nesta Resolução, os titulares de concessão ou autorização que atendam aos requisitos
estabelecidos no artigo anterior e se enquadrem em uma das características a seguir:
Iaproveitamentos hidrelétricos de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW,
destinados à produção independente ou autoprodução de energia elétrica, mantidas as carac-
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DOS REQUISITOS BÁSICOS
Art. 4o

Somente fará jus ao benefício da sub-rogação da CCC o titular de autorização ou concessão emitida
pela ANEEL e que conste, no respectivo ato, o reconhecimento do direito de usufruir do rateio da referida conta.
§ 1o Caso a outorga de concessão ou a autorização tenha sido emitida em data anterior a de publicação desta Resolução, cujo empreendimento não entrou em operação comercial e o benefício
não foi explicitado, o titular poderá solicitá-lo à ANEEL até 60 (sessenta dias) após a publicação
desta Resolução.
§ 2o No caso de sistema de transporte de gás natural, somente fará jus ao benefício o titular de concessão ou autorização emitida pelo órgão governamental pertinente.
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Art. 3o

terísticas de pequena central hidrelétrica, em conformidade com o estabelecido na regulamentação pertinente;
II empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fonte eólica, solar, biomassa ou
gás natural;
III - aproveitamentos hidrelétricos não abrangidos pelo inciso I;
IV - empreendimentos de transmissão e distribuição de energia elétrica; e
V - outros empreendimentos, tais como, sistemas de transporte de gás natural, na proporção de
sua utilização para fins de geração de energia elétrica, e projeto de eficientização de central
termelétrica ou de troca de combustível, desde que represente redução do dispêndio da CCC.
§ 1º O disposto neste artigo, no caso de autoprodutor, aplica-se apenas à parcela de energia comercializada com concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição, ou, ainda,
com consumidor livre.
§ 2o A sub-rogação será restrita à parcela do investimento responsável pela efetiva redução do dispêndio da CCC, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
Os benefícios de que trata esta Resolução serão pagos mensalmente, sendo que o primeiro pagamento ocorrerá no mês subseqüente à entrada em operação comercial do empreendimento ou da
autorização do benefício, o que ocorrer por último, tendo como referência o valor do investimento
auditado e aprovado pela ANEEL.
§ 1o Para os empreendimentos de geração, transmissão e distribuição, a ANEEL definirá o número
de parcelas mensais a serem pagas de forma que o valor total corresponderá ao percentual de
75% (setenta e cinco por cento) do valor do investimento.
§ 2o Para o caso de eficientização de central termelétrica ou de troca de combustível, em que a
fonte geradora continue fazendo jus ao ressarcimento do combustível com recursos da CCC, o
número de parcelas mensais será estabelecido de forma a reembolsar ao empreendedor 75%
(setenta e cinco por cento) do valor investido nas alterações responsáveis pela redução do dispêndio da CCC.
o
§ 3 Para sistemas de transporte de gás natural, a ANEEL definirá o número de parcelas mensais a
serem pagas de forma que o valor total corresponderá ao percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do investimento referente à proporção de sua utilização para fins de geração de energia elétrica.
§ 4o Considera-se como valor do investimento dos empreendimentos, o custo de implantação definido no projeto devidamente aprovado pelo órgão competente, considerados os juros durante
a construção (JDC).
§ 5o Os benefícios a serem pagos ficam limitados ao valor aprovado, podendo ser reduzidos caso a
fiscalização da ANEEL constate redução nos investimentos constantes do projeto registrado na
Agência.
§ 6o O pagamento do benefício estará limitado a abril de 2022, independentemente do número de
parcelas estabelecidas para o empreendimento.

Art. 5

Além dos requisitos técnicos necessários à outorga de concessão ou emissão de autorização, nos
termos das regulamentações vigentes, deverão ser entregues pelo solicitante à ANEEL os seguintes
documentos:
Icronograma detalhado das obras, inclusive com a data prevista para entrada em operação comercial do empreendimento;
II planilha de custo de implantação do empreendimento; e
III - contrato de compra e venda de energia celebrado entre o produtor e o respectivo comprador
ou carta de intenção de compra de energia, emitida pelo respectivo comprador.
DOS PROCEDIMENTOS

Anexo I - Resolução ANEEL nº 784

Art. 6o

Art. 7o

Art. 8o

Para habilitar-se ao recebimento do benefício, o titular de concessão ou autorização deverá encaminhar à ANEEL até o dia 30 de junho do ano anterior ao de entrada em operação comercial do
empreendimento, a confirmação da data da referida operação, de forma a que os recursos sejam
contemplados no Plano Anual de Combustíveis do ano seguinte.
Parágrafo único. Excepcionalmente, para empreendimentos cuja entrada em operação comercial esteja prevista para o ano de 2003, o prazo para confirmação desta data poderá ser informada à ANEEL
até 60 (sessenta) dias após a publicação desta Resolução.
A partir da análise dos documentos do respectivo projeto, a ANEEL definirá a Energia de Referência
- ER, sendo esta estabelecida em base mensal, para cada empreendimento, em função da capacidade
de atendimento ao mercado atual e futuro, conforme proposto.
§ 1o Quando um conjunto de empreendimentos for projetado para atender a um determinado
mercado, atual e futuro, a ER será estabelecida para cada empreendimento, proporcionalmente
ao respectivo investimento em relação ao aludido mercado.
§ 2º Para cada empreendimento que se sub-rogar no direito de uso da CCC, a ANEEL publicará resolução estabelecendo as seguintes características:
Ivalor da Energia de Referência - ER atribuído ao projeto;
II percentual do valor do investimento utilizado para fins do benefício; e
III - número de parcelas mensais a serem pagas ao titular da concessão ou autorização, observado o limite a que se refere o art. 3º, desta Resolução.
Os empreendimentos que se sub-rogarem no direito de uso da CCC sujeitar-se-ão à sistemática de
controle definida no âmbito do Grupo Técnico Operacional da Região Norte - GTON ou de outro órgão que venha a substituí-lo.
DO CÁLCULO DOS VALORES

Art. 9o

O valor mensal concedido pela CCC aos beneficiários qualificados nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º será
determinado de acordo com a seguinte fórmula:
Vi = ECix K x (1000 x ox PC - TEH)
Onde:
Vi = valor do benefício a ser pago no mês i, expresso em R$;
ECi = energia considerada no mês i, que será igual à Energia de Referência - ER para o primeiro mês e
à Energia Medida - EMi para os meses seguintes, expressa em MWh;
K = fator de redução dos dispêndios da CCC, igual a:
0,9 (nove décimos) para o pagamento das parcelas devidas até 31 de dezembro de 2008;
0,7 (sete décimos) para o pagamento das parcelas devidas no período de 1º de janeiro de 2009 até 31
de dezembro de 2014; e
0,5 (cinco décimos) para o pagamento das parcelas devidas a partir de 1º de janeiro de 2015;
o = consumo específico da geração termelétrica substituída, sendo limitado a:
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0,30 l/kWh para centrais térmicas que utilizem óleo diesel;
0,38 kg/kWh para centrais térmicas que utilizem óleo combustível; e
0,34 l/kWh para projetos que visem o atendimento a novos mercados;
PCi = preço CIF do combustível substituído, quando for o caso, ou o preço do óleo diesel no Estado
da Federação do respectivo atendimento, conforme estabelecido no Plano Anual de Combustíveis,
quando for o caso de atendimento a novos mercados, no mês i, expresso em R$/l ou R$/kg; e
TEH = Tarifa de Equivalente Hidráulico, publicada pela ANEEL, expressa em R$/MWh.
Art. 10. O valor mensal concedido pela CCC aos beneficiários qualificados nos termos do art. 2º, § 2º será determinado de acordo com a seguinte fórmula:

Onde:
Vi = valor do benefício a ser pago no mês i, expresso em R$;
ECi = energia considerada no mês i, que será igual à Energia de Referência - ER para o primeiro mês e
à Energia Medida - EMi para os meses seguintes, expressa em MWh;
K = fator de redução dos dispêndios da CCC, igual a:
0,9 (nove décimos) para o pagamento das parcelas devidas até 31 de dezembro
de 2008;
o
0,7 (sete décimos) para o pagamento das parcelas devidas no período de 1 de janeiro de 2009 até 31
de dezembro de 2014; e
0,5 (cinco décimos) para o pagamento das parcelas devidas a partir de 1º de janeiro de 2015;
o= consumo específico da geração termelétrica antes da alteração, sendo limitado a:
0,30 l/kWh para centrais térmicas que utilizem óleo diesel; e
0,38 kg/kWh para centrais térmicas que utilizem óleo combustível;
PC1 = preço CIF do combustível utilizado antes da alteração, no mês i, expresso em R$/l ou R$/kg;
oo = consumo específico da geração termelétrica após a alteração;
PC2 = preço CIF do combustível utilizado após a alteração, no mês i, expresso em R$/l ou R$/kg.
Parágrafo único. Nos casos de eficientização, o novo valor do consumo específico (oo), passa a ser o
limite para fins de reembolso da CCC.
DAS DISPOSIÇÃES FINAIS
Art. 11. A ocorrência de indisponibilidade da geração por período igual ou superior a 15 (quinze) dias, independentemente do motivo que a tenha provocado, acarretará a suspensão do pagamento das
parcelas seguintes até que a central volte a operar.
Art. 12. Os produtores de energia elétrica que se sub-rogarem no direito de uso dos recursos da CCC, nos
termos desta Resolução e que venham ao atender consumidores finais, deverão participar do rateio
da CCC na forma disposta na Resolução n 350, de 22 de dezembro de 1999, ou de outra que venha a
substituí-la.
Art. 13. Mensalmente, o administrador da CCC deverá encaminhar à ANEEL demonstrativo detalhado dos
pagamentos efetuados a título de sub-rogação da CCC.
o

Art. 14. Fica revogada a Resolução n 245, de 11 de agosto de 1999.
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 26.12.2002, seção 1, p. 49, v. 139, n. 249.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 26.12.2002.
Retificado no D.O de 13.01.2003, seção 1,p. 61, v. 140, n. 9, por conter incorreções no original publicado.
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 784

Vi = ECix K x 1000 x (o1 x PC1 - o2 x PC2)

Anexo I - Resolução ANEEL nº 784

(*) RETIFICAÇÀO
o
Na Resolução ANEEL nº 784, de 24/12/2002, constante do Processo n 48500.002938/02-21, publicada
no D. O. nº 249, de 26/12/2002, seção 1, página 49, onde se lê: “Art. 9º O valor mensal concedido pela
CCC aos beneficiários qualificados nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º será determinado de acordo com a
seguinte fórmula:; e Art. 10 O valor mensal concedido pela CCC aos beneficiários qualificados nos termos do art. 2º, § 2º será determinado de acordo com a seguinte fórmula, leia-se:“Art. 9º O valor mensal
concedido pela CCC aos beneficiários qualificados nos termos do art. 3º, §§ 1º e 3º será determinado
de acordo com a seguinte fórmula:; e Art. 10 O valor mensal concedido pela CCC aos beneficiários
qualificados nos termos do art. 3º, § 2º será determinado de acordo com a seguinte fórmula.”
(*) Anulado o inciso III, art. 2º, pela RES ANEEL 334 de 09.07.2003, D.O de 10.07.2003, seção 1, p. 75, v.
140, n. 131.
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Resolução nº 149, de 1º de abril de 2003

Art. 1º

Estabelecer o valor da Tarifa de Energia de Otimização - TEO em R$ 5,48/MWh (cinco reais e quarenta
e oito centavos por megawatt/hora), com vigência a partir de 1o de abril de 2003, para o pagamento
das transferências de energia entre as usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia
- MRE no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE.

Art. 2º

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 02.04.2003, seção 1, p. 147, v. 140, n. 64.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 02.04.2003.
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 149

Estabelece o valor da Tarifa de Energia de Otimização - TEO para pagamento das transferências de energia entre as usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia
- MRE.
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 art. 14 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, no art. 22 do Decreto no 2.655, de 2 de
julho de 1998, e no art. 17 da Lei no 9.648, com redação dada pelo art. 28 da Lei o 9.984, de 17
de julho de 2000, o que consta do Processo no 48500.000926/01-91, e considerando que:
– compete à ANEEL definir o valor da Tarifa de Energia de Otimização - TEO, destinada
à cobertura dos custos incrementais incorridos na operação e manutenção das usinas
hidrelétricas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, inclusive ao
pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos, resolve:

Anexo I - Resolução ANEEL nº 150

Resolução nº 150, de 1º de abril de 2003
Estabelece os percentuais de redução do reembolso previsto na sistemática da Conta de
Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC para as usinas que utilizem carvão mineral nacional.
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
na alínea “b” do §1º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, o que consta do Processo nº 48500.005320/02-03 e considerando que:
– compete à ANEEL fixar os percentuais de redução do reembolso do custo do consumo
de combustíveis fósseis utilizados pelas usinas participantes da sistemática de rateio de
ônus e vantagens da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC em operação em
6 de fevereiro de 1998, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados;
– as usinas térmicas que utilizam carvão mineral necessitam celebrar contratos de compra
e venda de combustíveis de longa duração, que são firmados no início de cada ano;
– os estudos eletroenergéticos que darão cobertura a estes contratos só estarão completos após o final do período úmido; e,
– as condições de transição da sistemática da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis
- CCC, das usinas termelétricas em operação em 6 de fevereiro de 1998, situadas nas
regiões abrangidas pelos sistemas interligados, estabelecidas na Resolução ANEEL 261/
1998 não contemplam as particularidades acima mencionadas, resolve:
Art. 1º

Art. 2º

Estabelecer que a redução no reembolso do custo do consumo de combustíveis fósseis previsto na
sistemática da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC, para as usinas termelétricas em
operação em 6 de fevereiro de 1998, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas interligados e
que utilizem carvão mineral nacional, deverá observar os limites máximos percentuais, em relação ao
montante total de combustíveis contratado no ano de 2002 nas respectivas usinas, a seguir definidos:
Ino ano de 2003 - redução de 25% (vinte e cinco por cento);
II no ano de 2004 - redução de 50% (cinqüenta por cento);
III - no ano de 2005 - redução de 75% (setenta e cinco por cento).
§ 1º Os montantes de combustível adquiridos de acordo com a sistemática acima definida e não
utilizados para geração de energia elétrica no ano de sua aquisição, deverão ser abatidos dos
montantes com cobertura financeira da CCC no ano seguinte.
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2006, em decorrência do estabelecido na alínea “b” do § 1º do art.
11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, fica extinto o benefício da sistemática de rateio de
ônus e vantagens decorrentes do consumo de combustíveis fósseis para a geração de energia
elétrica nos sistemas interligados, salvo o disposto no §2º do mesmo dispositivo legal.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 02.04.2003, seção 1, p. 147, v. 140, n. 64.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 02.04.2003.
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Dá nova redação ao art. 22 da Resolução nº 281, de 1º de outubro de 1999, com prazo para
republicação integral.
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 art. 9º da Lei nº 9.648, de 28 de maio de 1998, no art. 7º do Decreto nº 2.655, de 2 de julho
de 1998, no § 1º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada
pelo art. 17 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, no inciso III, art. 4º, Anexo I do Decreto
nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, o que consta no Processo no 48500.004782/02-03, e considerando que:
– o art. 7º do Decreto nº 2.655, 2 de julho de 1998, dispõe que a ANEEL estabelecerá as condições gerais de acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição, compreendendo
o uso e a conexão, e regulará as tarifas correspondentes;
– a Resolução nº 281, de 1 de outubro de 1999, estabeleceu as condições gerais de contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão aos sistemas de transmissão e de
distribuição de energia elétrica, necessitando o art. 22 da referida Resolução se adequar
às novas regras impostas pelo art. 17 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002;
– a Lei nº 10.438, de 2002, modificou o § 1º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, estendendo os percentuais de redução aos valores das tarifas de uso dos sistemas elétricos de
transmissão e de distribuição para os empreendimentos de geração baseados em fontes
eólica, biomassa ou cogeração qualificada;
– para a regulamentação de que trata o § 1º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, alterado
pelo art. 17 da Lei nº 10.438, de 2002, foi delegada competência a ANEEL para definir o
percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado a essas
tarifas de uso, resolve:
Art. 1º

Dar nova redação ao art. 22 da Resolução nº 281, de 1º de outubro de 1999, que passa a vigorar da
seguinte forma:
“Art. 22. Para o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a
30.000 kW, destinado a produção independente ou autoprodução de energia elétrica, mantidas as
características de pequena central hidrelétrica, e para os empreendimentos a partir de fontes eólicas e empreendimentos termoelétricos a partir de fonte biomassa e de cogeração qualificada, cuja
capacidade instalada esteja dentro dos referidos limites de potências, a ANEEL estipulará, no ato autorizativo, o percentual de redução de 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado às tarifas de uso dos
sistemas elétricos de transmissão e de distribuição.
§ 1º Para os empreendimentos de geração tratados neste artigo, com outorga de concessão ou de
autorização já publicada, a definição do percentual de redução deverá ser solicitada à ANEEL
pelo interessado.
§ 2º Para os empreendimentos que iniciarem a operação até 31 de dezembro de 2003, será estabelecido, excepcionalmente, o percentual de redução de 100% (cem por cento).”.
Art. 2º No prazo máximo de até 30 dias a ANEEL providenciará a republicação atualizada da Resolução nº
281, de 1999, contemplando todas as alterações nela introduzidas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
(*) Republicada no D.O de 29.04.2003, seção 1, p. 37, v. 140, n. 81.
Este texto não substitui o republicado no D.O de 29.04.2003.
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 219

Resolução nº 219, de 23 de abril de 2003(*)

Anexo I - Resolução ANEEL nº 237

Resolução n° 237, de 21 de maio de 2003

Art. 1º
Art. 2º

Art. 3º

606

Determina ajustes no cronograma para implantação das Regras do Mercado Atacadista
de Energia Elétrica - MAE, estabelecido por meio da Resolução nº 446, de 22 de agosto de
2002.
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 art. 2º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 4º, inciso III e parágrafo único,
do Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Lei nº 10.433, de 24 de abril de
2002, na Convenção do Mercado instituída pela Resolução nº 102, de 1º de março de 2002,
o que consta do Processo nº 48500.005654/02-51, e considerando que:
– compete à ANEEL regular e fiscalizar o Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, estabelecendo e aprovando as Regras do Mercado para a contabilização e liquidação das
transações de compra e venda de energia;
– as atividades de implementação da versão 3.1 das aludidas Regras, somadas aos esforços
necessários à realização da auditoria prévia da mesma levaram a dificuldades operacionais no que diz respeito ao cumprimento do disposto no art. 4º da Resolução nº 40, de 30
de janeiro de 2003, que trata da modulação “ex-ante” dos Contratos Iniciais;
– o Decreto nº 4.550, de 27 de dezembro de 2002, estabelece que a Centrais Elétricas Brasileiras S.A – ELETROBRÁS é responsável pela comercialização da energia elétrica da usina
de Itaipu Binacional, o que exigiu mudanças nas diretrizes previstas para implantação
das Regras do MAE;
– o Planejamento Anual da Operação Energética para 2003, realizado pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico – ONS, indica recuperação dos principais reservatórios
do Sistema Interligado Nacional – SIN, o que, associado à redução do mercado, reduziu
consideravelmente a probabilidade de geração térmica, assim tornando sem grande
efeito a implementação do mecanismo que permite a devolução, à Conta de Consumo
de Combustíveis Fósseis – CCC, da parcela de gastos com geração térmica relacionada à
produção de energia acima da energia assegurada total do sistema; e
– as atividades de validação do modelo computacional de formação de preços em base
horária não serão concluídas dentro do prazo previsto, conforme comunicado feito pelo
ONS, impedindo, desta forma, a implementação da dupla contabilização no âmbito do
MAE com período de apuração de no máximo uma hora, resolve:
Determinar, nos termos desta Resolução, ajustes no cronograma para implantação das Regras do
Mercado, estabelecido por meio da Resolução nº 446, de 22 de agosto de 2002.
O MAE deverá submeter à aprovação da ANEEL a adaptação no Mecanismo de Realocação de Energia
– MRE, para implantação até janeiro de 2004, de forma que as indisponibilidades das usinas acima dos
valores das taxas de saída forçada (TEIF) e manutenção programada (IP), consideradas para o cálculo
de energias asseguradas, não sejam cobertas pelo referido mecanismo.
§ 1º Até o cumprimento do disposto no caput, o MAE, por meio das atividades de monitoramento
do mercado, deverá identificar e comunicar à ANEEL, mensalmente, a relação de usinas do MRE
que estiverem indisponíveis acima dos valores das taxas de saída forçada (TEIF) e manutenção
programada (IP), consideradas para o cálculo das respectivas energias asseguradas.
§ 2º As usinas relacionadas conforme previsto no § 1º estarão sujeitas à redução da respectiva energia assegurada para fins de participação no MRE.
A segunda etapa de implantação das Regras do Mercado deverá ser efetivada até 1º de janeiro de
2005, com o início da dupla contabilização considerando preços e quantidades calculados “exante” e
“ex-post” em base semanal ou horária por submercado.
§ 1º Para a contabilização “ex-ante” deverão ser consideradas as declarações de carga, de disponibilidade de geração e os contratos bilaterais.
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Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º
Art. 8º
Art. 9º

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 22.05.2003, seção 1, p. 50, v. 140, n. 97.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 22.05.2003.
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Anexo I - Resolução ANEEL nº 237

Art. 4º

§ 2º Para a contabilização “ex-post” deverão ser consideradas as redeclarações de disponibilidade e
a disponibilidade verificada das usinas, ambas informadas pelo ONS, bem como os montantes
verificados de energia requerida do sistema e os compromissos resultantes da contabilização
“ex-ante”.
A opção de modulação “ex-ante” de Contratos Iniciais deverá ser exercida a partir de 1º de janeiro de
2004, devendo o Sistema de Contabilização e Liquidação – SCL estar apto a receber o registro dos
referidos contratos conforme antecedência estabelecida no Procedimento de Mercado específico.
§ 1º A modulação de Contratos Iniciais deverá ser realizada nas contabilizações do exercício de
2003, conforme versão 3.0 das Regras do Mercado aprovada pela Resolução nº 445, de 22 de
agosto de 2002.
§ 2º O Procedimento de Mercado para modulação “ex-ante” de Contratos Iniciais (PM-CO.03), aprovado por meio do Despacho nº 42, de 12 de fevereiro de 2003, deverá ser adaptado, no que
couber, à data estabelecida no caput.
Até o início da 2ª etapa de implantação das Regras do Mercado, a modulação dos montantes de energia assegurada das usinas, por período de apuração, poderá ser informada pelos agentes de geração
com a antecedência requerida pelo MAE, limitada à potência disponível e respeitando o montante da
energia assegurada mensal.
Parágrafo único. A Centrais Elétricas Brasileiras S.A – ELETROBRÁS, na condição de Agente Comercializador de Energia de Itaipu, poderá informar, conforme antecedência requerida pelo MAE, a modulação dos montantes de energia assegurada da usina de Itaipu Binacional, por período de apuração,
limitada à potência disponível e respeitando o montante de energia assegurada mensal.
A ANEEL implantará, até 1º de janeiro de 2004, mecanismo que permita a devolução, à Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis – CCC, de parcela dos gastos com geração térmica relacionada com a
produção de energia acima da energia assegurada total das usinas participantes do MRE.
A versão 3.1 das Regras do Mercado, aprovada pela Resolução nº 40, de 30 de janeiro de 2003, fica
com seu período de vigência ampliado até 31 de dezembro de 2003.
Ficam revogados o art. 4º da Resolução nº 40, de 2003, os incisos IV, V, VIII e IX do art. 2º e inciso I do art.
4º da Resolução nº 446, de 2002.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo I - Resolução ANEEL nº 259

Resolução nº 259, de 9 de junho de 2003
Estabelece os procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, de áreas de terras necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia
elétrica, por concessionários, permissionários ou autorizados.
(*) Vide alterações e inclusões no final do texto
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 art. 29, inciso IX, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1996, no art. 3º da Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, no inciso XXXV, art. 4º, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro
de 1997, nas alíneas “b” e “c”, art.151, do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, 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, no art. 10 da Lei nº 9.074, de
7 de julho de 1995, com a redação dada pelo art. 3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,
o que consta do Processo nº 48500.005775/00-11, e considerando que:
− é necessário consolidar os procedimentos gerais a serem adotados por concessionário,
permissionário ou autorizado, que objetivem declaração de utilidade pública, para fins
de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, de áreas de terras necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia
elétrica;
− a atribuição para declaração de utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, antes incumbência do Poder Concedente, passou a ser
de competência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no caso dos serviços e
instalações de energia elétrica e do aproveitamento dos potenciais hidráulicos; e
− a ANEEL realizou a Audiência Pública nº 010/2001, no período de 20 de agosto a 19 de
setembro 2001, assegurando a efetiva participação dos consumidores, agentes e demais
interessados, oportunidade em que apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento
deste ato regulamentar, resolve:
Art. 1º

Art. 2º
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Estabelecer, nos termos desta Resolução, os procedimentos gerais para requerimento de declaração
de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, de áreas
de terras necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia
elétrica, por concessionário, permissionário ou autorizado.
Para obtenção da declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, o concessionário, permissionário ou autorizado deverá enviar a ANEEL, sem prejuízo do disposto no art. 4º, requerimento
acompanhado dos seguintes documentos e informações:
Iespecificação da dimensão, em hectares, e destinação das áreas de terras necessárias à desapropriação, discriminadas por Estado e Município;
II planta planialtimétrica, em escala adequada, com a indicação de um ou mais polígonos e os
respectivos vértices;
III - memorial descritivo dos polígonos das áreas necessárias, delimitadas conforme o inciso II, com
os valores das coordenadas plano-retangulares E (Este) e N (Norte) dos vértices dos polígonos,
em relação ao meridiano de referência adotado, na projeção Universal Transversa de Mercator
- UTM, azimutes e distâncias entre vértices; e
IV - Licença Prévia Ambiental ou manifestação favorável do órgão responsável pelo licenciamento
liberando a execução do empreendimento ou, ainda, posição atualizada sobre o processo de
licenciamento ambiental.
§ 1º Quando se tratar de centrais hidrelétricas, os polígonos devem desenvolver-se, quando necessário, no entorno do reservatório previsto, delimitado pelo nível máximo de projeto, incluindo-
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Art. 3º

se as áreas de preservação permanente, de relocação de pessoas, do canteiro de obras e demais
estruturas, assim como as áreas de empréstimo, bota-fora e vias de acesso.
§ 2º A instauração do processo de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, darse-á somente quando o requerimento estiver acompanhado de todos os documentos e dados
exigidos nesta Resolução.
Para obtenção da declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa,
o concessionário, permissionário ou autorizado deverá enviar requerimento à ANEEL, sem prejuízo do
disposto no art. 4º, acompanhado dos seguintes documentos e informações:
Icaracterísticas técnicas da linha de transmissão, conforme os modelos constantes dos Anexos I,
II, III e IV desta Resolução;
II planta de caminhamento ou perfil, em escala adequada, mostrando claramente as travessias,
distâncias, deflexões, divisas de municípios, propriedades e benfeitorias atingidas, identificando os terrenos de particulares e públicos;
III - termo de responsabilidade das travessias porventura existentes no percurso, formalizado pelo
responsável técnico do projeto, conforme o modelo constante do Anexo V desta Resolução;
IV - memorial descritivo do cálculo da faixa de servidão, conforme os padrões estabelecidos pela
Norma NBR-5422, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou, nos casos de tensões
superiores às previstas na norma brasileira, de acordo com as normas internacionalmente aceitas;
V - memorial descritivo do polígono que delimita a faixa de servidão, explicitando os pontos que
determinam o início e término da faixa de servidão requerida; e
VI - Licença Prévia Ambiental ou manifestação favorável do órgão responsável pelo licenciamento
liberando a execução do empreendimento ou, ainda, posição atualizada sobre o processo de
licenciamento ambiental.
§ 1º Quando se tratar de subestação de energia elétrica, o concessionário, permissionário ou autorizado deverá apresentar requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação de áreas de terras destinadas à respectiva construção, acompanhado da documentação a que se referem os incisos I, II, III e IV do art. 2º e dos Anexos VI, VII e VIII desta Resolução,
devidamente preenchidos com as características técnicas do empreendimento.
§ 2º A instauração do processo de declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, dar-se-á somente quando o requerimento estiver acompanhado de todos
os documentos e dados exigidos nesta Resolução.
Deverá acompanhar o requerimento de declaração de utilidade pública, tanto para desapropriação
quanto instituição de servidão administrativa, relatório contemplando os seguintes aspectos:
Idescrição da estrutura sócio-econômica da área atingida e dos critérios adotados para valoração da terra, avaliação de benfeitorias e indenizações;
II cadastro discriminando as propriedades, conforme sua situação fundiária, especificando a extensão, por propriedade, das áreas atingidas;
III - documentação que caracterize o processo de negociação com os proprietários ou possuidores
das áreas atingidas, quais sejam: efetivação de proposta pelo empreendedor, contraproposta
apresentada pelo proprietário ou possuidor, se houver, e outros documentos relacionados à
negociação, incluindo ata ou comprovante de reunião pública nos termos do art. 5º desta Resolução;
IV - relação das áreas adquiridas amigavelmente, ou do direito de dispor livremente do terreno,
comprovado por meio de documentação legal pertinente, para atendimento do disposto no
art. 6º desta Resolução;
V - relação das áreas em negociação, comprovadas por meio de documentação legal pertinente;
VI - discriminação das áreas sobre as quais não se estabeleceu acordo, identificando suas situações
fundiárias e os problemas detectados, relatando pontos de divergência e pendências de qualquer ordem;

VII -

quadro resumo - servidão administrativa, conforme o modelo constante do Anexo IX desta
Resolução; e
VIII - quadro resumo - desapropriação, conforme o modelo constante do Anexo X desta Resolução.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 5º

Anexo I - Resolução ANEEL nº 259

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.
Art. 13.

O concessionário, permissionário ou autorizado deverá promover reunião pública com os interessados, registrando os assuntos discutidos e deliberados, observando o roteiro apresentado no Anexo XI
desta Resolução, e enviar à ANEEL a lista de participantes com destaque para a presença dos proprietários ou possuidores das áreas atingidas.
Parágrafo único. O concessionário, permissionário ou autorizado deverá assegurar ampla divulgação,
nos meios de comunicação acessíveis, para a convocação da reunião pública, principalmente aos proprietários ou possuidores das áreas de terras a serem atingidas.
O concessionário, permissionário ou autorizado deverá envidar esforços, junto aos proprietários ou
possuidores, objetivando promover, de forma amigável, a liberação das áreas de terras destinadas à
implantação das instalações necessárias à exploração dos serviços de energia elétrica.
Os compromissos assumidos em etapa anterior a da declaração de utilidade pública, conforme relação apresentada em cumprimento dos incisos IV e V do art. 4º, deverão ser honrados independente
da declaração.
Os desenhos, mapas, plantas e gráficos deverão estar numerados e apresentados obedecendo às
correspondentes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em escala gráfica, de
tal forma que permita visualizar claramente os seus elementos, em todas as folhas, abrangendo a
identificação, área de influência e outros detalhes imprescindíveis à localização e inserção regional
do empreendimento.
A documentação técnica a ser apresentada deverá ser redigida no idioma Português e conter assinatura original do responsável técnico.
Parágrafo único. O concessionário, permissionário ou autorizado será responsável pelas anotações
de responsabilidade técnica do empreendimento perante o competente Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, observado que, para cada responsável técnico, deverá ser
indicada a região e o número do registro no respectivo Conselho.
Os documentos a que se referem os arts. 2º, 3º e 4º desta Resolução deverão ser apresentados em
original ou cópias devidamente autenticadas e, em igual teor, por meio digital em CDROM, neste caso
com informação do programa computacional utilizado.
A ANEEL poderá solicitar outros dados e informações correlatas, necessários à complementação daqueles já exigidos ou, ainda, realizar inspeção técnica para adequada análise e instrução do requerimento de declaração de utilidade pública.
Revoga-se o art. 21 da Resolução nº 395, de 4 de dezembro de 1998.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 10.06.2003, seção 1, p. 74, v. 140, n. 110.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 10.06.2003.
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ANEXO I
MEMORIAL TÉCNICO-DESCRITIVO DE LINHAS DE TRANSMISSÂO

1-

23-

4.

56-

7-

FINALIDADE
Apresentar os documentos referentes ao projeto de ( ) construção, ( ) ampliação, ( ) reforma da linha de
transmissão.
DATAS PREVISTAS
O início das obras está previsto para ____.____.____ e a conclusão para ____.____.____.
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA LINHA DE TRANSMISSÃO
3.1 A linha de transmissão tem origem na ________________ de propriedade da ________________
___, tendo a função de suprir _______________________ localizado(a)(s) respectivamente no(s)
Município(s) de ______________________ Estado(s) de(o) ____________________
3.2 A linha aérea ( ) subterrânea ( ) subaquática ( ) de transmissão, terá tensão nominal de _______
kV entre fases e extensão de ________ km.
3.3 A instalação subterrânea ( ) subaquática ( ) será de cabos de cobre ( ) alumínio ( ) monopolares,
isolados com ______________, tensão nominal de isolamento de kV, sendo feita em dutos ( ) diretamente no solo ( ); se outros, indicar.
3.4 A linha aérea de transmissão terá ___________ circuitos trifásicos, em disposição _____________,
com ______ (sub) condutor(es) por fase, em disposição _______________ e cabo(s) _______ páraraios tipo _______. Inicialmente, ser(ão) lançado(s) ___________ circuito(s) trifásicos, com_______
__ cabo(s) pára-raios tipo _______, com ______ fibras óticas.
3.5 A linha terá _______________ suportes de aço( ), de concreto ( ), totalizando_______________
_ suportes/km.
3.6 No suporte mais comum, tipo ___________, a separação horizontal entre fases é de ______ m e a
vertical de ________m. O ângulo de proteção do cabo pára-raios é de __________° em relação ao
condutor superior ( ) externo ( ).
3.7 O vão médio da linha é de _____ m.
3.8 O vão máximo da linha é de _____ m.
MATERIAL DA LINHA DE TRANSMISSÃO.
4.1 O condutor será do
tipo CAA _______MCM, denominado “______________”, seção nominal ______ mm2, formação _____/__ fios, com peso de ______ kg/m.
4.2 Os cabos pára-raios serão do tipo cordoalha de aço galvanizado ___ HS, seção ______ mm2, carga
de ruptura ______ kgf, com peso próprio de ______ kg/m, sendo utilizados ____ cabos páraraios.
4.3 Os cabos contrapesos serão do tipo cordoalha de aço galvanizado _______ SM, seção _______
mm2, carga de ruptura _____ kgf, com peso próprio de _____ kg/m.
NORMAS E PADRÕES
Foram adotados normas e padrões próprios ( ) da ABNT ( ); se outros, indicar.
ORÇAMENTO
O orçamento total da obra importa em R$ ____________ ( por extenso em reais), a preços de_________
(data) e tem como origem de recursos para sua construção a(s) seguinte(s) fonte(s):
CONSIDERAÇÕES GERAIS
NOME DO ENGENHEIRO
Nº DO CREA __________________ REGIÃO __________________ ASSINATURA __________________
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NOME DA EMPRESA _____________________________________________ DATA ___.___.___
NOME DA OBRA _________________________________________________________________
DATA DE INÍCIO DA OBRA ___.___.___ DATA DE CONCLUSÃO ___.___.___
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ANEXO II
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO
NOME DA EMPRESA _____________________________________________DATA ___.___.___
NOME DA OBRA _________________________________________________________________
1 - FINALIDADE
Apresentar as características elétricas e mecânicas referentes ao projeto de construção ( ) reforma ( )
re-isolamento ( ) da linha de transmissão.
2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DA LINHA DE TRANSMISSÃO
2.1 Capacidade de transporte de energia
A capacidade térmica da linha de transmissão é de ______________MVA, para uma temperatura
do condutor de ___________ ºC a uma temperatura ambiente de _________ ºC.
A carga prevista para transmissão na etapa inicial para a linha é de ___________MVA, com fator
de potência _________%, resultando-se em uma regulação de __________% e em perdas de
_________%.
A carga prevista para transmissão na etapa final é de __________MVA, com fator de potência
________%, resultando-se em uma regulação de _________% e em perdas de _________%.
2.2 Constantes elétricas da linha
Impedância de seqüência positiva será de (_________) ohms, fase para neutro por circuito.
Reatância capacitiva de seqüência positiva (_______) ohms por fase.
Impedância de seqüência zero própria (_________) ohms, fase para neutro por circuito.
Reatância capacitiva de seqüência zero (______) ohms por fase.
2.3 Dados do isolamento Nível de impulso, positivo, a seco será de_________ kV. Cadeias de suspensão com _____isoladores, com _____x_____ mm, com resistência mecânica de ______ daN.
Proteção das cadeias chifres ( ) anéis ( ) raquetes ( ).
Cadeias de ancoragem com _____isoladores.
Proteção das cadeias chifres ( ) raquetes ( ).
3 - CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DOS CABOS CONDUTORES, PÁRA-RAIOS E CONTRAPESOS.
3.1 Cabos Condutores.
Para os cabos condutores é condição máxima de carga _____% da ruptura do cabo a ____ °C, com
pressão de vento de _____ kgf/m2, equivalente a ______ km/h, sendo a condição normal de carga
_____ % da ruptura do cabo a ____ °C sem pressão de vento.
3.2 Cabo pára-raios.
Para os cabos pára-raios é condição máxima de carga _____% da ruptura do cabo a ____ °C, com
pressão de vento de _____ kgf/m2, equivalente a ______ km/h, sendo a condição normal de carga
_____ % da ruptura do cabo a ____ °C sem pressão de vento.
3.3
Cabos Contrapesos.
Os cabos contrapesos serão do tipo cordoalha de aço galvanizado ____ Hs, seção ____ mm2, carga
de ruptura _____ kgf, peso próprio de ______ kg/m, sendo os contrapesos contínuos ( ) radiais( ),
numa extensão aproximada de ______m por suporte.
4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
4.1 O número de desligamentos causados por descargas atmosféricas é estimado em ____ por ano e
o nível isoceráunico médio da região é _______.
4.2 O circuito equivalente da linha de transmissão, com suas constantes, está esquematizado a seguir:
NOME DO ENGENHEIRO
Nº DO CREA ___________________ REGIÃO _______________ ASSINATURA _________________________
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ANEXO III
ORÇAMENTO SIMPLIFICADO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO
NOME DA EMPRESA _____________________________________________DATA ____.____._____
NOME DA OBRA _____________________________________________________________________
LINHA DE TRANSMISSÃO

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Terrenos e servidões
Abertura de faixa e servidões temporárias
Meio Ambiente
Estradas e caminhos
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM
Torres e acessórios
Fundações
Isoladores e Ferragens
Condutores aéreos e acessórios
Outros
Revisão Final
RESUMO DO ORÇAMENTO
Total de materiais
Total de mão-de-obra
Transportes e fretes
Taxas diversas
Total do orçamento
Custo por Km

R$

NOME DO ENGENHEIRO
Nº DO CREA __________________ REGIÃO ____________________ ASSINATURA ______________________
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1.

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE LINHA DE TRANSMISSÃO
NOME DA EMPRESA:
DATA:
DESCRIÇÃO DAS
ESTAPAS DA
IMPLANTAÇÃO

Anexo I - Resolução ANEEL nº 259

Nº
1

PROJETO

1.1

PROJETO BÁSICO

1.2

TOPOGRAFIA etc.

2

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

3

OBRAS CIVIS E MONTAGEM

3.1

INSTALAÇÕES DE CANTEIRO

3.2

FUNDAÇÕES

3.3

MONTAGEM DAS TORRES

3.4

LANÇAMENTO DOS CABOS etc.

4

COMISSIONAMENTO e ENERGIZAÇÃO

5

OPERAÇÃO COMERCIAL :

OBSERVAÇÕES

MESES
1

2

3

DATA DE INÍCIO

...

20

21

22

DURAÇÃO

DATA DE CONCLUSÃO

614

ASSINATURA

CREA Nº

ENGENHEIRO

REGIÃO

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

A _______________________________________________________________________, com sede em
________________________, através de seu engenheiro abaixo-assinado e caracterizado como responsável pelo projeto da Linha de Transmissão _______________________________________________,
em ______ kV, declara em cumprimento às normas vigentes da Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL, que os projetos detalhados em plantas e perfil das travessias: _________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
serão enviadas à ANEEL até a data prevista para a conclusão da obra. A ________________________
______________________ também se declara única responsável pela construção física das travessias
descritas acima, assim como se compromete a obter as autorizações dos órgãos competentes aos quais
cada travessia esteja jurisdicionada, independente de interpelação ou interveniência, direta ou indireta
da ANEEL, comprometendo-se, na impossibilidade de apresentar qualquer uma das autorizações descritas, a apresentar novo projeto de alternativa de caminhamento da linha, de maneira a eliminar possíveis
problemas quanto a qualquer destas travessias.

NOME DO ENGENHEIRO
Nº DO CREA __________________ REGIÃO ____________________________________________
ASSINATURA _____________________________________________________________________
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ANEXO V
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PASSAGEM DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

ANEXO VI
MEMORIAL TÉCNICO - DESCRITIVO DE SUBESTAÇÕES

Anexo I - Resolução ANEEL nº 259

NOME DA EMPRESA _______________________________________________DATA ____.____._____
NOME DA OBRA _____________________________________________________________________
1-

FINALIDADE
Apresentar os documentos referentes ao projeto de construção ( ) ampliação ( ) reforma ( ) da Subestação _______________, localizada no Município de _________________, Estado de ________________.

2-

DATAS PREVISTAS
O início da obra está previsto para _____._____.______ e a conclusão para _____._____.______.

3-

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SUBESTAÇÃO
3.1 Capacidade de transformação ____________ MVA.
3.2 Tensões nominais ____/___/____/____ kV.
3.3 Circuitos (indicar a tensão nominal de cada circuito e identificar as linhas subterrâneas)
Entrada/Interligação
LT
LT
LT
LT

Saída
LT
LT
LT
LT

Outros:
4-

EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS DA SUBESTAÇÃO
4.1 Indicar os transformadores e/ou bancos de transformadores, citando as respectivas tensões e potências nos vários estágios; informar se há unidades de reserva.
4.2 Reatores tipo ___________, de ________ kV e __________________ MVAr
4.3 Bancos de Capacitores de _____________ kV e _________________ MVAr
4.4 Compensadores síncronos de __________ kV e _________________ MVAr

5-

NORMAS E PADRÕES
Foram adotados normas e padrões próprios ( ) da ABNT ( ); se outros, indicar.

6-

ORÇAMENTO
O orçamento total da obra importa em R$ _____________(por extenso em reais), a preços de ________
________, e tem como origem de recursos para sua construção a(s) seguinte(s) fonte(s):

7-

CONSIDERAÇÕES GERAIS

NOME DO ENGENHEIRO
Nº DO CREA ______________________ REGIÃO ____________________
ASSINATURA _________________________________________________
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ANEXO VII
ORÇAMENTO SIMPLIFICADO DE SUBESTAÇÕES
OBRA __________________________________________________________________
TENSÕES NOMINAIS ____/____/____/____ kV
POTÊNCIA INSTALADA _______________ MVA

1. ENGENHARIA

Item

Descrição

Unid.

Valor Unitário
(R$)

Quant.

Valor Total (R$)

Projetos
Sondagens
Topografia
Meio-Ambiente
Desmatamento e limpeza
Escavação em solo

Anexo I - Resolução ANEEL nº 259

2. OBRAS

Execução de fundações
Escavação em rocha
Reaterro
Construção civil
Estruturas
Barramentos
3. MATERIAIS

Painéis - Quadros
Malha da terra
Pórticos
Compensaçã:
reativa/capacitiva
Transformadores
Acessórios
4.

TERRENOS E ACESSOS

5.

MONTAGEM EQUIPAMENTOS

6.

TRANSPORTES E FRETES

7.

OUTROS

8.

MÃO-DE-OBRA

9.

TOTAL GERAL

10.

R$/MVA

ORIGEM DOS RECURSOS
Recursos Próprios
(
Recursos Nacionais - Fontes
Recursos Estrangeiros - Fontes

%)
(

R$
%)
(

R$
%)

R$

NOME DO ENGENHEIRO
Nº DO CREA ______________________ REGIÃO
ASSINATURA ___________________________________________________
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ANEXO VIII
CRONOGRAMA DE SUBESTAÇÃO
NOME DA EMPRESA _________________________________________________________________________ DATA ____/____/____
NOME DA OBRA _______________________________________________________________________________________________
DESCRIÇÃO
Nº DAS ETAPAS DA
OBRA

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

1

Projeto Básico

2

Licenciamento
Ambiental

3

Projeto Executivo

4

Terraplanagem

5

Obras Civis

6

Equipamentos

7

Materiais

8

Montagem

9

Revisão e Testes

ANO
J

F

M A M

J

J

ANO
A

S

O

N

D

J

F

M A M

J

J

ANO
A

S

O

N

D

J

F

M A M

J

J

A

S

O

N

OBS

D

10 Outros
OBSERVAÇÕES

INÍCIO ____/____/____
ENGENHEIRO
ASSINATURA

CONCLUSÃO ____/____/____

DURAÇÃO ____ MESES
CREA Nº

REGIÃO

ANEXO IX
QUADRO RESUMO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
NOME DA OBRA: ______________________________________________________ DATA: ____/____/____

Propriedade/
Proprietário

Área
Serviente
(ha)

Avaliação da
Área (R$)

Indenizada

Situação das Negociações
Negociada
Em
Acordada
Negociação

Sem Acordo

TOTAL

Observações:
LEGENDA:
Indenizada = Valores indenizatórios acordados e efetivamente pagos.
Acordada = Valores acordados, porém ainda não efetivamente pagos.
Em negociação = O proprietário admite a passagem da linha de transmissão, estando as partes procurando acertar o valor indenizatório.
Sem acordo = O proprietário não aceita a passagem da linha de transmissão ou a indenização proposta
ou embargos ou, ainda, devido a outros casos.
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Item/
Gleba

Área Total da
Propriedade
(ha)
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ANEXO X
QUADRO RESUMO - DESAPROPRIAÇÃO
(Resumo geral das negociações contendo as áreas e
respectivos valores ofertados, valores pedidos e situação atual)

Item/
Gleba

Proprietário

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

TOTAL

Área da
Propriedade
(ha)

Área Atingida
ha

%

Avaliação da Área Atingida
Terra Nua
(R$)

Observações:

Benfeitorias
(R$)

Total
(R$)

Proposta do
Empreendedor
ao Proprietário
(R$)

Contraproposta
do proprietário
(R$)

Valor
Negociado
(R$)

Situação

OBJETIVO
Contribuir para o processo de transparência dos atos públicos, visando esclarecer a atuação do agente,
delegado pela União, para execução de obras de interesse do serviço de energia elétrica.
1. ABERTURA
1.1 Apresentação da empresa;
1.2 Missão da empresa;
1.3 Descrição do empreendimento.
2. PLANEJAMENTO
2.1 Origem do empreendimento;
2.2 Estudos e projetos vinculados ao empreendimento;
2.3 Aspectos ambientais vinculados ao projeto de implantação do empreendimento;
2.4 Comentários a respeito do processo de concessão, autorização ou permissão do empreendimento.
3. FINALIDADE DO EMPREENDIMENTO
3.1 Justificativa da construção do empreendimento;
3.2 Benefícios proporcionados aos consumidores e a sociedade;
3.3 Vantagens para o sistema elétrico regional ou interligado.
4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
4.1 Localização e abrangência;
4.2 Apresentação das alternativas estudadas;
4.3 Justificativa de escolha da alternativa para implantação;
4.4 Características técnicas;
4.5 Questões ambientais detectadas e proposta de abordagem ou solução;
4.6 Questões de segurança.
5. ÁREA ATINGIDA (Servidão ou desapropriação)
5.1 Destinação das áreas a serem desapropriadas, conforme previsto no § 1º do art. 2º desta resolução, ou
constituídas para servidão administrativa;
5.2 Importância da faixa de servidão na operação e manutenção da linha de transmissão;
5.3 Restrições e utilização da faixa de servidão pelos proprietários;
5.4 Direitos e deveres dos proprietários das áreas afetadas;
5.5 Direitos do empreendedor conforme legislação vigente.
6. INDENIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS
6.1 Metodologia adotada para o cadastro das propriedades afetadas;
6.2 Explanação sobre normas e critérios adotados na valoração das áreas e benfeitorias afetadas;
6.3 Esclarecer sobre a necessidade do levantamento dos documentos relacionados nos artigos 2º, 3º e 4º
desta Resolução, pelo empreendedor;
6.4 Cronograma para pagamento das indenizações devidas aos proprietários.
7. ASPECTOS JURÍDICOS OU LEGAIS DA DESAPROPRIAÇÃO E SERVIDÃO
7.1 Diferenciar a instituição da servidão administrativa e da desapropriação, explicando as limitações impostas ao uso da área;
7.2 Apresentação da legislação vigente sobre a matéria;
7.3 Comentar a respeito da declaração de utilidade pública e sua eventual necessidade;
7.4 Indicar as vantagens da solução amigável com o empreendedor;
7.5 Apresentar algumas questões jurídicas quanto à eventual ação judicial para instituir servidão administrativa ou desapropriação;
7.6 Apresentar modelos de documentos a serem estabelecidos entre o proprietário e o empreendedor;
7.7 Expor a necessidade de registro da servidão na matrícula do imóvel.
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ANEXO XI
ROTEIRO DE REUNIÃO PÚBLICA DO PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA, PARA FINS DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E
DESAPROPRIAÇÃO

(*) RETIFICAÇÃO
Na Resolução nº 259, de 09/06/2003, constante do Processo nº 48500.005775/00-11, publicada no
D.O. nº 110, de 10/06/2003, seção 1, página 74, onde se lê:“...tendo em vista o disposto no art. 29, inciso
IX, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1996...”, leia-se: “...tendo em vista o disposto no art. 29, inciso
IX, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995...”.

Anexo I - Resolução ANEEL nº 259

Retificado no D.O de 22.07.2003, seção 1, p. 48, v. 140, n. 139.
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Resolução nº 334, de 9 de julho de 2003

Art. 1º
Art. 2º

Anular o inciso III, art. 2º, da Resolução ANEEL nº 784, de 24 de dezembro de 2002.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 26 de dezembro de 2002.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 10.07.2003, seção 1, p. 75, v. 140, n. 131.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 10.07.2003.
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Anula dispositivo da Resolução ANEEL nº 784, de 24 de dezembro de 2002, que “estabelece
as condições e os prazos para a sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de Consumo
de Combustíveis - CCC em favor de titulares de concessão ou autorização de empreendimentos que substituam derivados de petróleo ou que permitam a redução do dispêndio
atual ou futuro da CCC nos sistemas elétricos isolados”.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria; com base nas conclusões
e recomendações consubstanciadas no Parecer nº 036/2003-PF/ANEEL; conforme o procedimento de invalidação estabelecido no art. 62 do Anexo à Resolução nº 233, de 14 de julho
de 1998 - Norma de Organização ANEEL 001; e tendo em vista o que consta do Processo nº
48500.000459/03-89, resolve:

Anexo I - Resolução ANEEL nº 396

Resolução nº 396, de 6 de agosto de 2003
Altera o prazo de vigência estabelecido no § 2º do art. 4º da Resolução nº 169, de 3 de maio
de 2001, para as pequenas centrais hidrelétricas.
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 inciso IV do art. 10 do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, combinado com o art.
16, § 1º da Portaria MME nº 349, de 28 de novembro de 1997, nos arts. 20 e 21 do Decreto
nº2.655, de 2 de janeiro de 1998, com a redação dada pelo Decreto nº 3.653, de 7 de novembro de 2000, no art. 4º da Resolução nº 169, de 3 de maio de 2001, o que consta do Processo
nº 48500.008216/00-28, e considerando que:
– a regulamentação para o cálculo da energia assegurada das usinas hidrelétricas, não
despachadas centralizadamente, foi estabelecida por meio da Resolução nº 169, de 3 de
maio de 2001;
– a energia assegurada das usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente,
consideradaso no volume de energia dos contratos iniciais, foi explicitada no Anexo da
Resolução n 169, de 2001, com vigência até dezembro de 2002; e
– o trâmite dos processos deve ser agilizado, visando a acelerar a implantação dos empreendimentos hidrelétricos e a conseqüente ampliação da oferta de energia elétrica,
resolve:
Art.1º

Art. 2º

Alterar o prazo de vigência estabelecido no § 2º do art. 4º da Resolução nº 169, de 3 de maio de 2001,
que estabelece os critérios para a utilização do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE por centrais hidrelétricas, referente às energias asseguradas das pequenas centrais hidrelétricas, consideradas no volume de energia dos contratos iniciais, passando o mesmo para dezembro de 2003.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicação no D.O de 0808.2003, seção1,p. 81, v. 140, n. 152.
Este texto não substitui o publicado no D.O de 08.08.2003.
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Resolução ANA nº 131, de 11 de março de 2003

Art. 1º

Art. 2º
Art. 3º

Para licitar a concessão ou autorizar o uso do potencial de energia hidráulica em corpo de água de
domínio da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL deverá promover, junto à ANA, a
prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica.
§1º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica e a outorga de direito de uso de potencial
de energia hidráulica em corpo hídrico de domínio dos estados e do Distrito Federal serão objeto de regulamentação específica.
§2º Ao solicitar a declaração de reserva de disponibilidade hídrica de que trata o caput deste artigo
a ANEEL deverá encaminhar cópia dos seguintes documentos:
Ificha técnica do empreendimento, conforme modelo anexo a esta Resolução;
II estudos hidrológicos referentes à determinação:
a) da série de vazões utilizadas no dimensionamento energético de cada um dos cenários de usos múltiplos dos recursos hídricos, inclusive para o transporte aquaviário;
b) das vazões máximas consideradas no dimensionamento dos órgãos extravasores;
c) das vazões mínimas; e d) do transporte de sedimentos;
III - estudos referentes ao reservatório quanto à definição:
a) das condições de enchimento;
b) do tempo de residência da água;
c) das condições de assoreamento;
d) do remanso; e
e) das curvas “cota x área x volume”;
IV - mapa de localização e de arranjo do empreendimento, georreferenciado e em escala
adequada;
V - descrição das características do empreendimento, no que se refere:
a) à capacidade dos órgãos extravasores;
b) à vazão remanescente, quando couber;
c) às restrições à montante e à jusante; e
d) ao cronograma de implantação;
VI - estudos energéticos utilizados no dimensionamento do aproveitamento hidrelétrico,
inclusive quanto a evolução da energia assegurada ao longo do período da concessão
ou da autorização; e
VII - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos técnicos responsáveis pelos estudos.
§ 3º A ANA poderá solicitar à ANEEL dados complementares para análise do pedido.
A ANA dará publicidade aos pedidos de declaração de reserva de disponibilidade hídrica bem como
aos atos administrativos que deles resultarem.
Na análise do pedido de declaração de reserva de disponibilidade hídrica de que trata o artigo 1º, a
ANA se articulará com os respectivos órgãos ou entidades gestores de recursos hídricos dos Estados
e do Distrito Federal, visando a garantia dos usos múltiplos na bacia hidrográfica.
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Dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso de potencial
de energia hidráulica superior a 1 MW em corpo de água de domínio da União e dá outras
providências.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no uso da atribuição
que lhe conferem os incisos III e XVII do art. 16 do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 9, de 17 de abril de 2001, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 84ª
Reunião Ordinária, realizada em 10 de março de 2003, considerando o disposto no art. 7º da
Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, resolveu:

Art. 4º

Art. 5º

Anexo I - Resolução ANA nº 131

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Parágrafo único. A articulação compreenderá consulta aos órgãos ou às entidades gestoras, sobre os
usos de recursos hídricos nos rios de domínio estadual ou do Distrito Federal que poderão afetar o
empreendimento ou por este serem afetados.
A ANA considerará em sua avaliação:
Ios usos atual e planejado dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, cujo impacto se dá predominantemente na escala da bacia; e
II o potencial benefício do empreendimento hidrelétrico, cujo impacto se dá preponderantemente na escala nacional.
A declaração de reserva de disponibilidade hídrica não confere direito de uso de recursos hídricos e
se destina, unicamente, a reservar a quantidade de água necessária à viabilidade do empreendimento hidrelétrico.
Parágrafo único. A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será concedida pelo prazo de
até três anos, podendo ser renovada por igual período, a critério da ANA, mediante solicitação da
ANEEL.
A ANA transformará automaticamente a declaração de reserva de disponibilidade hídrica em outorga de direito de uso de recurso hídrico tão logo receba da ANEEL a cópia do contrato de concessão ou
do ato administrativo de autorização para exploração de potencial de energia hidráulica localizado
em rios de domínio da União.
Os detentores de concessão e de autorização de uso de potencial de energia hidráulica, expedidas
até a data desta Resolução, ficam dispensados da solicitação de outorga de direito de uso dos recursos hídricos.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JERSON KELMAN
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Resolução CNRH nº 16, de 8 de maio de 2001
(Publicada no D.O.U de 14 de maio de 2001)
O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências que lhe são
conferidas pelo art. 13 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, pelo art. 1º do Decreto nº
2.612, de 3 de junho de 1998, e conforme o disposto em seu Regimento Interno, e:

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º-

Art. 4º

Art. 5º

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo mediante o qual a autoridade
outorgante faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de uso de recurso hídrico, por
prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato, consideradas as legislações específicas vigentes.
§ 1º A outorga não implica alienação total ou parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples
direito de uso.
§ 2º A outorga confere o direito de uso de recursos hídricos condicionado à disponibilidade hídrica
e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado à suspensão da outorga.
§ 3º O outorgado é obrigado a respeitar direitos de terceiros.
§ 4º A análise dos pleitos de outorga deverá considerar a interdependência das águas superficiais
e subterrâneas e as interações observadas no ciclo hidrológico visando a gestão integrada dos
recursos hídricos
A transferência do ato de outorga a terceiros deverá conservar as mesmas características e condições
da outorga original e poderá ser feita total ou parcialmente quando aprovada pela autoridade outorgante e será objeto de novo ato administrativo indicando o(s) titular(es).
O outorgado poderá disponibilizar ao outorgante, a critério deste, por prazo igual ou superior a um
ano, vazão parcial ou total de seu direito de uso, devendo o outorgante emitir novo ato administrativo.
Estão sujeitos à outorga:
Iderivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, para consumo final,
inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo;
II extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou
não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
IV - o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e
V - outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de água.
Parágrafo único. A outorga poderá abranger direito de uso múltiplo e/ou integrado de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, ficando o outorgado responsável pela observância concomitante de
todos os usos a ele outorgados.
Independem de outorga:
Io uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural;
II as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto do ponto de vista
de volume quanto de carga poluente; e
III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.
Parágrafo único. Os critérios específicos de vazões ou acumulações de volumes de água consideradas
insignificantes serão estabelecidos nos planos de recursos hídricos, devidamente aprovados pelos correspondentes comitês de bacia hidrográfica ou, na inexistência destes, pela autoridade outorgante.
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Considerando a necessidade da atuação integrada dos órgãos componentes do SNGRH na
execução da Política Nacional de Recursos Hídricos, em conformidade com as respectivas
competências, resolve:

Anexo I - Resolução CNRH nº 16

Art. 6º

A outorga de direito de uso de recursos hídricos terá o prazo máximo de vigência de trinta e cinco
anos, contados da data da publicação do respectivo ato administrativo, respeitados os seguintes limites de prazo:
Iaté dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga;
II até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado.
§ 1º O prazo de que trata o poderá ser prorrogado, pela respectiva autoridade outorgante, respeitando-se as prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos.
§ 2º Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos hídricos serão fixados em
função da natureza, finalidade e do porte do empreendimento, levando-se em consideração,
quando for o caso, o período de retorno do investimento.
§ 3º Os prazos a que se referem os incisos I e II deste artigo, poderão ser ampliados quando o porte
e a importância social e econômica do empreendimento o justificar, ouvido o Conselho de Recursos Hídricos competente.
§ 4º A outorga de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias e autorizadas de serviços
públicos e de geração de energia hidrelétrica, bem como suas prorrogações, vigorará por prazo
coincidente com o do correspondente contrato de concessão ou ato administrativo de autorização.
Art. 7º A autoridade outorgante poderá emitir outorgas preventivas de uso de recursos hídricos, instituídas
pelo art. 6º da Lei nº 9.684, de 17 de julho de 2000, mediante requerimento, com a finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos, observado o disposto no art. 13 da Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997.
§ 1º A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina a reservar a
vazão passível de outorga, possibilitando, aos investidores, o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.
§ 2º O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se em conta a complexidade
do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximo de três anos, findo o qual será
considerado o disposto nos incisos I e II do artigo anterior.
§ 3º A outorga de que trata este artigo deverá observar as prioridades estabelecidas nos Planos de
Recursos Hídricos e os prazos requeridos no procedimento de licenciamento ambiental.
Art. 8º A autoridade outorgante deverá estabelecer prazos máximos de análise dos procedimentos de
outorga preventiva e de outorga de direito de uso, considerando as peculiaridades da atividade ou
empreendimento, a contar da data da protocolização do requerimento, ressalvada a necessidade da
formulação de exigências complementares.
Art 9º As outorgas preventiva e de direito de uso dos recursos hídricos relativas a atividades setoriais, poderão ser objeto de resolução, em consonância com o disposto nesta Resolução.
Art. 10. A autoridade outorgante deverá assegurar ao público o acesso aos critérios que orientaram as tomadas de decisão referentes a outorga.
Art. 11. Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia hidráulica, a Agência Nacional
de Energia Elétrica-ANEEL deverá promover, junto à autoridade outorgante competente, a prévia
obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica, observando o período de transição
conforme estipulado na Lei nº 9.984, de 2000.
§ 1º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada, pela respectiva autoridade outorgante, em outorga de direito de uso de recursos hídricos à entidade que receber da
ANEEL a concessão ou a autorização de uso do potencial de energia hidráulica.
§ 2º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica obedecerá ao disposto no art. 13 da Lei nº
9.433, de 1997, e será fornecida em prazos a serem regulamentados.
Art. 12. A outorga deverá observar os planos de recursos hídricos e, em especial:
Ias prioridades de uso estabelecidas;
II a classe em que o corpo de água estiver enquadrado, em consonância com a legislação ambiental;
III - preservação dos usos múltiplos previstos; e
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Art. 13.

IV - a manutenção das condições adequadas ao transporte aqüaviário, quando couber.
§ 1º As vazões e os volumes outorgados poderão ficar indisponíveis, total ou parcialmente, para outros usos no corpo de água, considerando o balanço hídrico e a capacidade de autodepuração
para o caso de diluição de efluentes.
§ 2º A vazão de diluição poderá ser destinada a outros usos no corpo de água, desde que não agregue carga poluente adicional.
A emissão da outorga obedecerá, no mínimo, às seguintes prioridades:
Io interesse público;
II a data da protocolização do requerimento, ressalvada a complexidade de análise do uso ou
interferência pleiteados e a necessidade de complementação de informações.
Os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas deverão considerar as outorgas existentes em
suas correspondentes áreas de abrangência e recomendar às autoridades outorgantes, quando for o
caso, a realização de ajustes e adaptações nos respectivos atos.
A outorga de direito de uso da água para o lançamento de efluentes será dada em quantidade de
água necessária para a diluição da carga poluente, que pode variar ao longo do prazo de validade da
outorga, com base nos padrões de qualidade da água correspondentes à classe de enquadramento
do respectivo corpo receptor e/ou em critérios específicos definidos no correspondente plano de
recursos hídricos ou pelos órgãos competentes.
O requerimento de outorga de uso de recursos hídricos será formulado por escrito, à autoridade competente e instruído com, no mínimo, as seguintes informações:
Iem todos os casos:
a)
identificação do requerente;
b)
localização geográfica do(s) ponto(s) característico(s) objeto do pleito de outorga, incluindo nome do corpo de água e da bacia hidrográfica principal;
c)
especificação da finalidade do uso da água.
II quando se tratar de derivação ou captação de água oriunda de corpo de água superficial ou
subterrâneo:
a)
vazão máxima instantânea e volume diário que se pretenda derivar;
b)
regime de variação, em termos de número de dias de captação, em cada mês, e de número de horas de captação, em cada dia;
III - quando se tratar de lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou
não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final:
a)
vazão máxima instantânea e volume diário a ser lançado no corpo de água receptor e
regime de variação do lançamento;
b)
concentrações e cargas de poluentes físicos, químicos e biológicos.
Parágrafo único. Os estudos e projetos hidráulicos, geológicos, hidrológicos e hidrogeológicos, correspondentes às atividades necessárias ao uso dos recursos hídricos, deverão ser executados sob a
responsabilidade de profissional devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia-CREA.
O requerimento de outorga e seus anexos deverão ser protocolizados junto à autoridade outorgante
competente, de acordo com a jurisdição onde se localizarem os corpos de água objetos da outorga.
O processo objeto do requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos, poderá ser
arquivado quando o requerente deixar de apresentar as informações ou documentos solicitados pela
autoridade outorgante, após três meses contados da data da solicitação.
Os pedidos de outorga poderão ser indeferidos em função do não cumprimento das exigências técnicas ou legais ou do interesse público, mediante decisão devidamente fundamentada, devendo ser
publicada na forma de extrato no Diário Oficial.
Do ato administrativo da outorga, deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
Iidentificação do outorgado;
II localização geográfica e hidrográfica, quantidade, e finalidade a que se destinem as águas;
III - prazo de vigência;

IV -
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obrigação, nos termos da legislação, de recolher os valores da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos, quando exigível, que será definida mediante regulamento específico;
V - condição em que a outorga poderá cessar seus efeitos legais, observada a legislação pertinente; e
VI - situações ou circunstâncias em que poderá ocorrer a suspensão da outorga em observância ao
art. 15 da Lei nº 9.433, de 1997 e do art. 24 desta Resolução.
A autoridade outorgante manterá cadastro dos usuários de recursos hídricos contendo, para cada
corpo de água, no mínimo:
Iregistro das outorgas emitidas e dos usos que independem de outorga;
II vazão máxima instantânea e volume diário outorgado no corpo de água e em todos os corpos
de água localizados a montante e a jusante;
III - vazão máxima instantânea e volume diário disponibilizados no corpo de água e nos corpos
de água localizados a montante e a jusante, para atendimento aos usos que independem de
outorga, e
IV - vazão mínima do corpo de água necessária à prevenção da degradação ambiental, à manutenção dos ecossistemas aquáticos e à manutenção de condições adequadas ao transporte
aqüaviário, quando couber, dentre outros usos.
§ 1º As informações sobre o cadastro e o registro das outorgas integrarão o Sistema Nacional de
Informações sobre Recursos Hídricos.
§ 2º A cada emissão de nova outorga a autoridade outorgante fará o registro do aumento da vazão
e do volume outorgados no respectivo corpo de água.
§ 3º Será obrigatório o cadastro para qualquer tipo de uso de recurso hídrico, e deverá ser efetuada
a comunicação à autoridade outorgante, da paralisação temporária de uso por período superior a seis meses, bem como da desistência do(s) uso(s) outorgado(s).
O outorgado interessado em renovar a outorga deverá apresentar requerimento à autoridade outorgante competente com antecedência mínima de noventa dias da data de término da outorga.
§ 1º O pedido de renovação somente será atendido se forem observadas as normas, critérios e prioridades vigentes na época da renovação.
§ 2º Cumpridos os termos do , se a autoridade outorgante não houver se manifestado expressamente a respeito do pedido de renovação até a data de término da outorga, fica esta automaticamente prorrogada até que ocorra deferimento ou indeferimento do referido pedido.
As outorgas emitidas serão publicadas no Diário Oficial da União, do Estado ou do Distrito Federal,
conforme o caso, na forma de extrato, no qual deverá constar, no mínimo, as informações constantes
do art. 20, desta Resolução.
§ 1º Fica facultada às autoridades outorgantes a adoção de sistema eletrônico para requerimento
das outorgas, podendo dispensar a apresentação dos originais da documentação exigível,
desde que seja assegurada sua disponibilidade a qualquer tempo, para fins de verificação e
fiscalização.
§ 2º Caso a autoridade outorgante verifique inexatidão quanto à documentação apresentada pelo
requerente, serão aplicadas as sanções cabíveis, previstas em lei.
A outorga de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa pela autoridade outorgante, parcial ou
totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer direito de indenização ao usuário,
nas seguintes circunstâncias:
Inão cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;
II ausência de uso por três anos consecutivos;
III - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
V - necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os quais não se disponha de fontes alternativas;
VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água, e
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Art. 25.

VII - indeferimento ou cassação da licença ambiental.
§ 1º A suspensão da outorga só poderá ser efetivada se devidamente fundamentada em estudos
técnicos que comprovem a necessidade do ato.
§ 2º A suspensão de outorga de uso de recursos hídricos, prevista neste artigo, implica automaticamente no corte ou na redução dos usos outorgados.
A outorga de direito de uso de recursos hídricos extingue-se, sem qualquer direito de indenização ao
usuário, nas seguintes circunstâncias:
Imorte do usuário - pessoa física;
II liquidação judicial ou extrajudicial do usuário - pessoa jurídica, e
III - término do prazo de validade de outorga sem que tenha havido tempestivo pedido de renovação.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, os herdeiros ou inventariantes do usuário outorgado,
se interessados em prosseguir com a utilização da outorga, deverão solicitar em até cento e oitenta
dias da data do óbito, a retificação do ato administrativo da portaria, que manterá seu prazo e condições originais, quando da definição do(s) legítimo(s) herdeiro(s), sendo emitida nova portaria, em
nome deste(s).
Quando da ocorrência de eventos críticos na bacia hidrográfica, a autoridade outorgante poderá instituir regime de racionamento de água para os usuários, pelo período que se fizer necessário, ouvido
o respectivo Comitê.
§ 1º Serão prioritariamente assegurados os volumes mínimos necessários para consumo humano e
dessedentação de animais.
§ 2º Em caso onde haja o não atendimento da vazão outorgada, poderá o usuário prejudicado solicitar providências à autoridade outorgante, de modo a garantir providencias que assegure o
seu direito de uso ou o tratamento eqüitativo.
§ 3º Poderão ser racionadas, indistintamente, as captações de água e/ou as diluições de efluentes,
sendo que, neste último caso, o racionamento poderá implicar restrição ao lançamento de
efluentes que comprometam a qualidade de água do corpo receptor.
As Unidades da Federação a quem compete a emissão das outorgas dos recursos hídricos subterrâneos, deverão manter os serviços indispensáveis à avaliação destes recursos, ao comportamento
hidrológico dos aqüíferos e ao controle da qualidade e quantidade.
Em caso de conflito no uso das águas subterrâneas de aqüíferos que se estendam a mais de uma
Unidade da Federação, caberá ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos arbitrá-lo.
A autoridade outorgante poderá delegar às Agências de Água o exercício das seguintes atividades
relacionadas à outorga de uso dos recursos hídricos situados em suas respectivas áreas de atuação:
Irecepção dos requerimentos de outorga;
II análise técnica dos pedidos de outorga;
III - emissão de parecer sobre os pedidos de outorga.
O ato administrativo de outorga não exime o outorgado do cumprimento da legislação ambiental
pertinente ou das exigências que venham a ser feitas por outros órgãos e entidades competentes.
O outorgado deverá implantar e manter o monitoramento da vazão captada e/ou lançada e da qualidade do efluente, encaminhando à autoridade outorgante os dados observados ou medidos na
forma preconizada no ato da outorga.
O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos infratores as sanções previstas na Lei
nº 9.433, de 1997, e na legislação correlata.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Resolução CONAMA nº 10, de 1º de outubro de 1993
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com as alterações introduzidas pela
Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, e pela Medida
Provisória nº 350, de 14 de setembro de 1993, e com base no Decreto nº 99.274, de 06 de
junho de 1990, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução/conama/nº 025, de 03 de
dezembro de 1986,
Considerando a deliberação contida na Resolução/conama/nº 003, de 15 de junho de 1993,
resolve:
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Para efeito desta Resolução e considerando o que dispõem os artigos 3º, 6º e 7º do Decreto nº 750, de
10 de fevereiro de 1993, são estabelecidos os seguintes parâmetros básicos para análise dos estágios
de sucessão da Mata Atlântica:
Ifisionomia;
II estratos predominantes;
III - distribuição diamétrica e altura;
IV - existência, diversidade e quantidade de epífitas;
V - existência, diversidade e quantidade de trepadeiras;
VI - presença, ausência e características da serapilheira;
VII - subosque;
VIII - diversidade e dominância de espécies;
IX - espécies vegetais indicadoras.
§ 1º O detalhamento dos parâmetros estabelecidos neste artigo, bem como a definição dos valores
mensuráveis, tais como altura e diâmetro, serão definidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e pelo Órgão estadual integrante do SISNAMA, no prazo de 30 dias, contados da publicação desta Resolução e submetidos à aprovação do
Presidente do CONAMA, “ad referendum” do Plenário que se pronunciará na reunião ordinária
subseqüente.
§ 2º Poderão também ser estabelecidos parâmetros complementares aos definidos neste artigo,
notadamente a área basal e outros, desde que justificados técnica e cientificamente.
Com base nos parâmetros indicados no artigo 1º desta Resolução, ficam definidos os seguintes conceitos:
IVegetação Primária - vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade biológica,
sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não afetar significativamente suas
características originais de estrutura e de espécies.
II Vegetação Secundária ou em Regeneração -vegetação resultante dos processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas
naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária.
Os estágios de regeneração da vegetação secundária a que se refere o artigo 6º do Decreto nº 750/93,
passam a ser assim definidos:
IEstágio Inicial:
a)
fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo, com cobertura vegetal variando de fechada a aberta;
b)
espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pequena amplitude;
c)
epífitas, se existentes, são representadas principalmente por líquenes, briófitas e pteridófitas, com baixa diversidade;
d)
trepadeiras, se presentes, são geralmente herbáceas;
e)
serapilheira, quando existente, forma uma camada fina pouco decomposta, contínua ou
não;
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Art. 4º

Art. 5º

diversidade biológica variável com poucas espécies arbóreas ou arborescentes, podendo apresentar plântulas de espécies características de outros estágios;
g)
espécies pioneiras abundantes;
h)
ausência de subosque
II Estágio Médio:
a)
fisionomia arbórea e/ou arbustiva, predominando sobre a herbácea, podendo constituir
estratos diferenciados;
b)
cobertura arbórea, variando de aberta a fechada, com a ocorrência eventual de indivíduos emergentes;
c)
distribuição diamétrica apresentando amplitude moderada, com predomínio de pequenos diâmetros;
d)
epífitas aparecendo com maior número de indivíduos e espécies em relação ao estágio
inicial, sendo mais abundantes na floresta ombrófila;
e)
trepadeiras, quando presentes são predominantemente lenhosas;
f)
serapilheira presente, variando de espessura de acordo com as estações do ano e a localização;
g)
diversidade biológica significativa;
h)
subosque presente.
III - Estágio Avançado:
a)
fisionomia arbórea, dominante sobre as demais, formando um dossel fechado e relativamente uniforme no porte, podendo apresentar árvores emergentes;
b)
espécies emergentes, ocorrendo com diferentes graus de intensidade;
c)
copas superiores, horizontalmente amplas;
d)
distribuição diamétrica de grande amplitude;
e)
epífitas, presentes em grande número de espécies e com grande abundância, principalmente na floresta ombrófila;
f)
trepadeiras, geralmente lenhosas, sendo mais abundantes e ricas em espécies na floresta
estacional;
g)
serapilheira abundante;
h)
diversidade biológica muito grande devido à complexidade estrutural;
i)
estratos herbáceo, arbustivo e um notadamente arbóreo;
j)
florestas neste estágio podem apresentar fisionomia semelhante à vegetação primária;
l)
subosque normalmente menos expressivo do que no estágio médio;
m) dependendo da formação florestal, pode haver espécies dominantes.
A caracterização dos estágios de regeneração da vegetação, definidos no artigo 3º, desta Resolução,
não é aplicável aos ecossistemas associados às formações vegetais do domínio da Mata Atlântica, tais
como manguezal, restinga, campo de altitude, brejo interiorano e encrave florestal do nordeste.
Parágrafo único. Para as formações vegetais, referidas no “caput” deste artigo, à exceção de manguezal, aplicam-se as disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º desta Resolução, respeitada a legislação protetora pertinente em especial a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, a Lei nº
5.197, de 03 de janeiro de 1967, a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, a Lei nº 6.938, de 31/08/81, e a
Resolução/conama/nº 004, de 18 de setembro de 1985.
As definições adotadas para as formações vegetais de que trata o artigo 4º, para efeito desta Resolução, são as seguintes:
IManguezal - vegetação com influência flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e Santa
Catarina. Nesse ambiente halófito, desenvolve-se uma flora especializada, ora dominada por
gramíneas (Spartina) e amarilidáceas (Crinum), que lhe conferem uma fisionomia herbácea, ora
dominada por espécies arbóreas dos gêneros Rhizophora, Laguncularia e Avicennia. De acordo
com a dominância de cada gênero, o manguezal pode ser classificado em mangue vermelho
(Rhizophora), mangue branco (Laguncularia) e mangue siriúba (Avicennia), os dois primeiros
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colonizando os locais mais baixos e o terceiro os locais mais altos e mais afastados da influência
das marés. Quando o mangue penetra em locais arenosos denomina-se mangue seco.
II Restinga - vegetação que recebe influência marinha, presente ao longo do litoral brasileiro,
também considerada comunidade edáfica, por depender mais da natureza do solo do que
do clima. Ocorre em mosaico e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões,
apresentando de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este
último mais interiorizado.
III - Campo de altitude - vegetação típica de ambientes montano e alto-montano, com estrutura
arbustiva e/ou herbácea, que ocorre geralmente nos cumes litólicos das serras com altitudes
elevadas, predominando em clima subtropical ou temperado. Caracteriza-se por uma ruptura
na seqüência natural das espécies presentes nas formações fisionômicas circunvizinhas. As comunidades florísticas próprias dessa vegetação são caracterizadas por endemismos.
IV - Brejo Interiorano - mancha de floresta que ocorre no nordeste do País, em elevações e platôs
onde ventos úmidos condensam o excesso de vapor e criam um ambiente de maior umidade.
É também chamado de brejo de altitude.
V - Encrave Florestal do Nordeste - floresta tropical baixa, xerófita, latifoliada e decídua, que ocorre
em caatinga florestal, ou mata semi-úmida decídua, higrófila e mesófila com camada arbórea
fechada, constituída devido à maior umidade do ar e à maior quantidade de chuvas nas encostas das montanhas. Constitui uma transição para o agreste. No ecótono com a caatinga são
encontradas com mais freqüência palmeiras e algumas cactáceas arbóreas.
Para efeito desta Resolução, e tendo em vista o disposto nos artigos 5º e 7º do Decreto 750/93, são
definidos:
IFlora e Fauna Silvestres Ameaçadas de Extinção - espécies constantes das listas oficiais do IBAMA, acrescidas de outras indicadas nas listas eventualmente elaboradas pelos órgãos ambientais dos Estados, referentes as suas respectivas biotas.
II Vegetação de Excepcional Valor Paisagístico - vegetação existente nos sítios considerados de
excepcional valor paisagístico em legislação do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal.
III - Corredor entre Remanescentes - faixa de cobertura vegetal existente entre remanescentes de
vegetação primária ou em estágio médio e avançado de regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna residente nos remanescentes, sendo que a largura
do corredor e suas demais características, serão estudadas pela Câmara Técnica Temporária
para Assuntos de Mata Atlântica e sua definição se dará no prazo de 90 (noventa) dias.
IV - Entorno de Unidades de Conservação - área de cobertura vegetal contígua aos limites de
Unidade de Conservação, que for proposta em seu respectivo Plano de Manejo, Zoneamento
Ecológico/Econômico ou Plano Diretor de acordo com as categorias de manejo. Inexistindo
estes instrumentos legais ou deles não constando a área de entorno, o licenciamento se dará
sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 2º da Resolução/conama/nº 013/90.
As áreas rurais cobertas por vegetação primária ou nos estágios avançados e médios de regeneração
da Mata Atlântica, que não forem objeto de exploração seletiva, conforme previsto no artigo 2º do
Decreto nº 750/93, são consideradas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas.
A Câmara Técnica Temporária para Assuntos de Mata Atlântica, instituída pela Resolução/conama/nº
003/93, editará um glossário dos termos técnicos citados nesta Resolução.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente as alíneas “n” e “o” do artigo 2º da Resolução/
conama/nº 004/85.

Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Resolução CONAMA nº 004, de 18 de setembro de 1985

Art. 1º - São consideradas Reservas Ecológicas as formações florísticas e as áreas de florestas de preservação
permanente mencionadas no Artigo 18 da Lei nº 6.938/81, bem como as que estabelecidas pelo Poder Público de acordo com o que preceitua o Artigo lº do Decreto nº 89.336/84.
Art. 2º - Para efeitos desta Resolução são estabelecidas as seguintes definições:
a)
pouso de aves - local onde as aves se alimentam, ou se reproduzem, ou pernoitam ou descansam;
b)
aves de arribação - qualquer espécie de ave que migre periodicamente;
c)
leito maior sazonal - calha alargada ou maior de um rio, ocupada nos períodos anuais de
cheia;
d)
olho d’água, nascente - local onde se verifica o aparecimento de água por afloramento do
lençol freático;
e)
vereda - nome dado no Brasil Central para caracterizar todo espaço brejoso ou encharcado
que contém nascentes ou cabeceiras de cursos d’água de rede de drenagem, onde há ocorrência de solos hidromórficos com renques buritis e outras formas de vegetação típica ;
f)
cume ou topo - parte mais alta do morro, monte, montanha ou serra;
g)
mono ou monte - elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre 50 (cinqüenta) a 300 (trezentos) metros e encostas com declividade superior a 30%. (aproximadamente
17º) na linha de maior declividade; o termo “monte” se aplica de ordinário a elevação isoladas
na paisagem;
h)
serra - vocábulo usado de maneira ampla para terrenos acidentados com fortes desníveis,
freqüentemente aplicados a escarpas assimétricas possuindo uma vertente abrupta e outra
menos inclinada;
i)
montanha - grande elevação do terreno, com cota em relação a base superior a 300 (trezentos)
metros e freqüentemente formada por agrupamentos de morros;
j)
base de mono, monte ou montanha - plano horizontal definido por planície ou superfície de lençol d’água adjacente ou nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu redor;
l)
depressão - forma de relevo que se apresenta em posição altimétrica mais baixa do que porções contíguas;
m) linha de cumeada - interseção dos planos das vertentes, definindo uma linha simples ou
ramificada, determinada pelos pontos mais altos a partir dos quais divergem os declives das
vertentes; também conhecida como “crista”,“linha de crista” ou “cumeada”;
n)
restinga - acumulação arenosa litorânea, paralela à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzida por sedimentos transportados pelo mar, onde se encontram associações vegetais mistas características, comumente conhecidas como “vegetação de restingas” ;
o)
manguezal - ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos sujeitos à ação das marés
localizadas em áreas relativamente abrigadas e formado por vasas lodosas recentes às quais se
associam comunidades vegetais características;
p)
duna - formação arenosa produzida pela ação dos ventos no todo, ou em parte, estabilizada ou
fixada pela vegetação;
q)
tabuleiro ou chapada - formas topográficas que se assemelham a planaltos, com declividade
média inferior a 10% (aproximadamente 6º) e extensão superior a 10 (dez) hectares, terminadas
de forma abrupta; a “chapada” se caracteriza por grandes superfícies a mais de 600 (seiscentos)
metros de altitude;
r)
borda de tabuleiro ou chapada - locais onde tais formações topográficas terminam por declive abrupto, com inclinação superior a 100% (cem por cento) ou 45º (quarenta e cinco) graus;
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O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e tendo em vista o que estabelece a Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei nº 6.535, de 15 de junho de 1978, e pelo
que determina a Resolução CONAMA no 008/84, RESOLVE:

Anexo I - Resolução CONAMA nº 004

Art. 3º - São Reservas Ecológicas:
a)
os pousos das aves de arribação protegidos por Convênio, Acordos ou trajados assinados pelo
Brasil com outras nações;
b)
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
Iao longo dos rios ou de outro qualquer corpo d’água, em faixa marginal além do leito
maior sazonal medida horizontalmente, cuja largura mínima será:
- de 5 (cinco) metros para rios com menos de 10 (dez) metros de largura;
- igual á metade da largura dos corpos d’água que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos)
metros;
- de 100 (cem) metros para todos os cursos d’água cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros;
II ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais, desde o seu nível mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima será:
- de 30 (trinta) metros para os que estejam situados em áreas urbanas;
- de 100 (cem) metros para os que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água
com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinqüenta)
metros;
- de 100 (cem) metros para as represas hidrelétricas.
III - nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos d’água e veredas, seja
qual for sua situação topográfica, com uma faixa mínima de 50 (cinqüenta) metros e a
partir de sua margem, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia de drenagem contribuinte.
IV - no topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 (dois terços), da altura mínima da elevação em relação à base;
V - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a
2/3 (dois terços) da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se
a curva de nível para cada segmento da linha da cumeada equivalente a 1000 (mil) metros;
VI - nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 100% (cem por cento) ou 45º
(quarenta e cinco graus) na sua linha de maior declive;
VII - nas restingas, em faixa mínima de 300 (trezentos) metros a contar da linha de preamar
máxima;
VIII - nos manguezais, em toda a sua extensão;
IX - nas dunas, como vegetação fixadora;
X - nas bordas de tabuleiros ou chapadas, em faixa com largura mínima de 100 (cem) metros;
XI - em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a sua vegetação;
XII - nas áreas metropolitanas definidas em lei, quando a vegetação natural se encontra em
clímax ou em estágios médios e avançados de regeneração.
Art. 4º - Nas montanhas ou serras, quando ocorrem dois ou mais morros cujos cumes estejam separados
entre si por distâncias inferiores a 500 (quinhentos) metros, a área total protegida pela Reserva Ecológica abrangerá o conjunto de morros em tal situação e será delimitada a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 (dois terços) a altura, em relação à base do morro mais baixo do conjunto,
Art. 5º - Os Estados e Municípios, através de seus órgãos ambientais responsáveis, terão competência para
estabelecer normas e procedimentos mais restritivos que os contidos nesta Resolução, com vistas a
adequá-las às peculiaridades regionais e locais.
Art. 6º - O CONAMA estabelecerá, com base em proposta da SEMA. normas, critérios e padrões de caráter
geral que forem necessários ao cumprimento da presente Resolução.
Art. 7º - Os casos omissos ou excepcionais serão examinados e definidos pelo CONAMA.
Art. 8º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 48 do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, para efetivo exercício das
responsabilidades que lhe são atribuídas pelo art. 18 do mesmo decreto, e Considerando a
necessidade de se estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e
as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente,

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
Art. 4º

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
Ia saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.
Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA e em
caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:
IEstradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
II Ferrovias;
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, Art. 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação,
drenagem e irrigação, retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de
10MW;
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores,
quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista
ambiental;
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por
dia.
Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo RIMA, a serem submetidos à
aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência federal.
Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do SISNAMA deverão compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras
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RESOLVE:

Anexo I - Resolução CONAMA nº 001

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º
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do meio ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta Resolução e tendo por
base a natureza o porte e as peculiaridades de cada atividade.
O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos
expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
IContemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as
com a hipótese de não execução do projeto;
II Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade ;
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica
na qual se localiza;
IV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de
influência do projeto, e sua compatibilidade.
Parágrafo Único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os
prazos para conclusão e análise dos estudos.
O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:
IDiagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:
a)
o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes
marinhas, as correntes atmosféricas;
b)
o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies
indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas
de extinção e as áreas de preservação permanente;
c)
o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócioeconomia,
destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade,
as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial
utilização futura desses recursos.
II Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação,
previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes,
discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos,
imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade;
suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de
controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.
IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.
Parágrafo Único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem
necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área.
O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos
resultados apresentados.
Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes á realização do
estudo de impacto ambiental, tais como: coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e
inspeções de campo, análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 (cinco) cópias,
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O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e
conterá, no mínimo:
IOs objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais,
planos e programas governamentais;
II A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada
um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias primas, e mãode-obra, as fontes de energia, os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto;
IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e
indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e
interpretação;
V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não
realização;
VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado;
VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral).
Parágrafo único. O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão.
As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros,
gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e
desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação.
Art. 10. O órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município terá um prazo para se
manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado.
Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu termo inicial na data do recebimento pelo órgão estadual competente ou pela SEMA do estudo do impacto ambiental e seu
respectivo RIMA.
Art. 11. Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados, nos centros de documentação ou bibliotecas da SEMA e do órgão estadual de controle ambiental correspondente, inclusive o
período de análise técnica,
§ 1º Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, receberão cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação,
§ 2º Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o órgão
estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber o Município, determinará o prazo para
recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e,
sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação
sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA,
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
(Alterada pela Resolução nº 011/86)
(Vide item I - 3º da Resolução 005/87)
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Art. 9º

Resolução CONAMA nº 001-A, de 23 de janeiro de 1986
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do art. 7º do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, alterado pelo Decreto nº 91.305, de 3 de junho de 1985, e o art. 48 do mesmo diploma legal, e considerando
o crescente número de cargas perigosas que circulam próximas a áreas densamente povoadas, de proteção de mananciais, reservatórios de água e de proteção do ambiente natural,
bem como a necessidade de se obterem níveis adequados de segurança no seu transporte,
para evitar a degradação ambiental e prejuízos à saúde, RESOLVE:
Art. 1º

Anexo I - Resolução CONAMA nº 001

Art. 2º

Art. 3º
Art. 4º

642

Quando considerado conveniente pelos Estados, o transporte de produtos perigosos, em seus territórios, deverá ser efetuado mediante medidas essenciais complementares às estabelecidas pelo
Decreto nº 88.821, de 6 de outubro de1983.
Os órgãos estaduais de meio ambiente deverão ser comunicados pelo transportador de produtos
perigosos, com a antecedência mínima de setenta e duas horas de sua efetivação, a fim de que sejam
adotadas as providências cabíveis.
Na hipótese de que trata o art. 1º, o CONAMA recomendo aos órgãos estaduais de meio ambiente que
definam em conjunto com os órgãos de trânsito, os cuidados especiais a serem adotados.
A presente Resolução, entra em vigor na data de sua publicação.
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Resolução CONAMA nº 011, de 18 de março de 1986

Anexo I - Resolução CONAMA nº 011

Art. 2º

Publicado no D.O.U de 2/5/86.
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 48, do Decreto nº 88.351, de lº de junho de 1983, RESOLVE:
IAlterar o inciso XVl e acrescentar o inciso XVII ao Artigo 2º, da Resolução/conama/nº 001, de 23
de janeiro de 1986, que passam a ter a seguinte redação:
.......................................
XVI - Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia.
XVII - Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha. ou menores, neste caso,
quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de
vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental.
II Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Deni Lineu Schwartz
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Anexo I - Resolução CONAMA nº 020

Resolução CONAMA nº 020, de 18 de junho de 1986
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 7º, inciso IX, do Decreto 88.351, de 1º de junho de 1983, e o que estabelece a
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 003, de 5 de junho de 1984;
Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à defesa de
seus níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicadores específicos, de modo a
assegurar seus usos preponderantes;
Considerando que os custos do controle de poluição podem ser melhor adequados quando
os níveis de qualidade exigidos, para um determinado corpo d’água ou seus diferentes trechos, estão de acordo com os usos que se pretende dar aos mesmos;
Considerando que o enquadramento dos corpos d’água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para
atender às necessidades da comunidade;
Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados como conseqüência da deterioração da qualidade das águas;
Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da qualidade
das águas, em relação aos níveis estabelecidos no enquadramento, de forma a facilitar a
fixação e controle de metas visando atingir gradativamente os objetivos permanentes;
Considerando a necessidade de reformular a classificação existente, para melhor distribuir
os usos, contemplar as águas salinas e salobras e melhor especificar os parâmetros e limites
associados aos níveis de qualidade requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento;
RESOLVE estabelecer a seguinte classificação das águas, doces, salobras e salinas do Território Nacional:
Art. 1º - São classificadas, segundo seus usos preponderantes, em nove classes, as águas doces, salobras e
salinas do Território Nacional:
ÁGUAS DOCES
I-

II -

III -

IV -
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Classe Especial - águas destinadas:
a)
ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção.
b)
à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.
Classe 1 - águas destinadas:
a)
ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado;
b)
à proteção das comunidades aquáticas;
c)
à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho);
d)
à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao
Solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película.
e)
à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas á alimentação humana.
Classe 2 - águas destinadas:
a)
ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;
b)
à proteção das comunidades aquáticas;
c)
à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho);
d)
à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;
e)
à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.
Classe 3 - águas destinadas:
a)
ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;
b)
à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
c)
à dessedentação de animais.
Classe 4 - águas destinadas:
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a)
b)
c)

à navegação;
à harmonia paisagística;
aos usos menos exigentes.
ÁGUAS SALINAS

VII -

Classe 5 - águas destinadas:
a)
à recreação de contato primário;
b)
à proteção das comunidades aquáticas;
c)
à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.
Classe 6 - águas destinadas:
a)
à navegação comercial;
b)
à harmonia paisagística;
c)
à recreação de contato secundário.
ÁGUAS SALOBRAS

VIII -

Classe 7 - águas destinadas:
a)
à recreação de contato primário;
b)
à proteção das comunidades aquáticas;
c)
à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.
IX Classe 8 - águas destinadas:
a)
à navegação comercial;
b)
à harmonia paisagística;
c)
à recreação de contato secundário
Art. 2º - Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições.
a)
CLASSIFICAÇÃO: qualificação das águas doces, salobras e salinas com base nos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade).
b)
ENQUADRAMENTO: estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado e/ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo.
c)
CONDIÇÃO: qualificação do nível de qualidade apresentado por um segmento de corpo d’água,
num determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança adequada.
d)
EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO: conjunto de medidas necessárias para colocar e/ou manter a condição de um segmento de corpo d’água em correspondência com a sua classe.
e)
ÁGUAS DOCES: águas com salinidade igual ou inferior a 0,50 %.
f)
ÁGUAS SALOBRAS: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 %. e 30 %.
g)
ÁGUAS SALINAS: águas com salinidade igual ou superior a 30 %.
Art. 3º - Para as águas de Classe Especial, são estabelecidos os limites e/ou condições seguintes:
COLIFORMES: para o uso de abastecimento sem prévia desinfecção os coliformes totais deverão estar
ausentes em qualquer amostra.
Art. 49 - Para as águas de classe 1, são estabelecidos os limites e/ou condições seguintes:
a)
materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes;
b)
óleos e graxas: virtualmente ausentes;
c)
substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes;
d)
corantes artificiais: virtualmente ausentes;
e)
substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes;
f)
coliformes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser obedecido o Art. 26 desta
Resolução. As águas utilizadas para a irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas que se desenvolvam rentes ao Solo e que são consumidas cruas, sem remoção de casca ou película, não
devem ser poluídas por excrementos humanos, ressaltando-se a necessidade de inspeções
sanitárias periódicas. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes
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VI -

g)

h)
i)
j)

fecais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver na região meios disponíveis para o exame de coliformes fecais,
o índice limite será de 1.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos
5 amostras mensais colhidas em qualquer mês.
DBO5 dias a 20°C até 3 mg/1 O2;
1.
OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/1O2;
2.
Turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT);
cor: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/1
pH: 6,0 a 9,0;
substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos):
Nitrito:
1,0 mg/1 N
Prata: 0,01mg/1Ag Pentaclorofenol: 0,01 mg/1 Selênio: 0,01mg/1Se
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Sólidos dissolvidos totais:
Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno:

Sulfatos:
Sulfetos (como H2S não dissociado):
Tetracloroeteno:
Tricloroeteno:
Tetracloreto de carbono:
2, 4, 6 triclorofenol:
Urânio total:
Vanádio:
Zinco:
Aldrin:
Clordano:
DDT;
Dieldrin:
Endrin:
Endossulfan:
Epôxido de Heptacloro:
Heptacloro:
Lindano (gama.BHC) Metoxicloro:
Dodecacloro + Nonacloro:
Bifenilas Policloradas (PCB’S):
Toxafeno:
Demeton:
Gution:
Malation:
Paration:
Carbaril:
Compostos organofosforados e carbamatos totais:
2,4 - D:
2,4,5 - TP:
2,4,5 - T:
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500 mg/1
0,5 mg/1 LAS
250 mg/1 SO4
0,002 mg/1 S
0,01 mg/1
0,03 mg/1
0,003 mg/1
0,01 mg/1
0,02 mg/1 U
0,1 mg/1 V
0,18 mg/1Zn
0,01 ug/1
0,04 ug/1
0,002 ug/1
0,005 ug/1
0,004 ug/1
0,056 ug/1
0,01 ug/1
0,01 ug/1
0,02 ug/1
0,03 ug/1
0,001 ug/1
0,001 ug/1
0,01 ug/1
0,1 ug/1
0,005 ug/1
0,1 ug/1
0,04 ug/1
0,02 ug/1
10,0 ug/1 em Paration
4,0 ug/1
10,0 ug/1
2,0 ug/1
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Resolução CONAMA nº 006, de 16 de Setembro de 1987
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de que sejam editadas regras gerais para o licenciamento ambiental de obras de grande porte, especialmente aquelas nas quais a União tenha interesse
relevante como a geração de energia elétrica, no intuito de harmonizar conceitos e linguagem entre os diversos intervenientes no processo,

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

Art 6º

Art 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art 10.

As concessionárias de exploração, geração e distribuição de energia elétrica, ao submeterem seus
empreendimentos ao licenciamento ambiental perante o órgão estadual competente, deverão prestar as informações técnicas sobre o mesmo, conforme estabelecem os termos da legislação ambiental pelos procedimentos definidos nesta Resolução.
Caso o empreendimento necessite ser licenciado por mais de um Estado, pela abrangência de sua
área de influência, os órgãos estaduais deverão manter entendimento prévio no sentido de, na medida do possível, uniformizar as exigências.
Parágrafo Único. O IBAMA supervisionará os entendimentos previstos neste artigo.
Os órgãos estaduais competentes e os demais integrantes do SISNAMA envolvidos no processo de
licenciamento, estabelecerão etapas e especificações adequadas às características dos empreendimentos objeto desta Resolução.
Na hipótese dos empreendimentos de aproveitamento hidroelétrico, respeitadas as peculiaridades
de cada caso, a Licença Prévia (LP) deverá ser requerida no início do estudo de viabilidade da Usina; a
Licença de Instalação (LI) deverá ser obtida antes da realização da Licitação para construção do empreendimento e a Licença de Operação (LO) deverá ser obtida antes do fechamento da barragem.
No caso de usinas termoelétricas, a LP deverá ser requerida no início do estudo de viabilidade; a LI antes do início da efetiva implantação do empreendimento e a LO depois dos testes realizados e antes
da efetiva colocação da usina em geração comercial de energia.
No licenciamento de subestações e linhas de transmissão, a LP deve ser requerida no início do planejamento do empreendimento, antes de definida sua localização, ou caminhamento definitivo, a
LI, depois de concluído o projeto executivo e antes do início das obras e a LO, antes da entrada em
operação comercial.
Os documentos necessários para o licenciamento a que se refere os Artigos 4º, 5º e 6º são aqueles
discriminados no anexo.
Parágrafo Único. Aos órgãos estaduais de meio ambiente licenciadores, caberá solicitar informações
complementares, julgadas imprescindíveis ao licenciamento.
Caso o empreendimento esteja enquadrado entre as atividades exemplificadas no Artigo 2º da Resolução CONAMA nº 001/86, o estudo de impacto ambiental deverá ser encetado, de forma que, quando da solicitação da LP e concessionária tenha condições de apresentar ao(s) órgão(s) estadual(ais)
competente(s) um relatório sobre o planejamento dos estudos a serem executados, inclusive cronograma tentativo, de maneira a possibilitar que sejam fixadas as instruções adicionais previstas no
parágrafo Único do Artigo 6º da Resolução CONAMA nº 001/86.
§ 1º As informações constantes de inventário, quando houver, deverão ser transmitidas ao(s)
órgão(s) estadual(ais) competente(s) responsável(eis) pelo licenciamento.
§ 2º A emissão da LP somente será feita após a análise e aprovação do RIMA
O estudo de impacto ambiental, a preparação do RIMA, o detalhamento dos aspectos ambientais
julgados relevantes a serem desenvolvidos nas várias fases do licenciamento, inclusive o programa
de acompanhamento e monitoragem dos impactos, serão acompanhados por técnicos designados
para este fim pelo(s) órgão(s) estadual(ais) competente(s).
O RIMA deverá ser acessível ao público, na forma do Artigo 11 da Resolução CONAMA nº 001/86.
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RESOLVE:

Anexo I - Resolução CONAMA nº 006

Parágrafo Único. O RIMA destinado especificamente ao esclarecimento público das vantagens e conseqüências ambientais do empreendimento deverá ser elaborado de forma a alcançar efetivamente
este objeto, atendido o disposto no parágrafo único do Artigo 9º da Resolução CONAMA nº 001/86.
Art. 11 - Os demais dados técnicos do estudo de impacto ambiental deverão ser transmitidos ao(s) órgão(s)
estadual(ais) competente(s) com a forma e o cronograma estabelecido de acordo com o Artigo 8º
desta Resolução.
Art. 12 - O disposto nesta Resolução será aplicado, considerando-se as etapas de planejamento ou de execução em que se encontra o empreendimento.
§ 1º Caso a etapa prevista para a obtenção da LP ou LI já esteja vencida, a mesma não será expedida.
§ 2º A não expedição da LP ou LI, de acordo com o parágrafo anterior, não dispensa a transmissão
aos órgãos estaduais competentes dos estudos ambientais executados por força de necessidade do planejamento e execução do empreendimento.
§ 3º Mesmo vencida a etapa da obtenção da LI, o RIMA deverá ser elaborado segundo as informações disponíveis, além das adicionais que forem requisitadas pelo(s) órgão(s) ambiental(ais)
competente(s) para o licenciamento, de maneira a poder tornar públicas as características do
empreendimento e suas prováveis conseqüências ambientais e sócio-econômicas.
§ 4º Para o empreendimento que entrou em operação a partir de 1º de fevereiro de 1986, sua regularização se dará pela obtenção da LO, para a qual será necessária a apresentação de RIMA
contendo, no mínimo, as seguintes informações: descrição do empreendimento; impactos ambientais positivos e negativos provocados em sua área de influência; descrição das medidas de
proteção ambiental e mitigadoras dos impactos ambientais negativos adotados ou em vias de
adoção, além de outros estudos ambientais já realizados pela concessionária.
§ 5º Para o empreendimento que entrou em operação anteriormente a 1º de fevereiro de 1986, sua
regularização se dará pela obtenção da LO sem a necessidade de apresentação de RIMA, mas
com a concessionária encaminhando ao(s) órgão(s) estadual(ais) a descrição geral do empreendimento; a descrição do impacto ambienta1 provocado e as medidas de proteção adotadas
ou em vias de adoção.
Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO DA RESOLUÇÃO CONAMA N.º 006
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO

Licença Prévia (LP)

-

Licença de Instalação (LI)

-

Licença de Operação (LO)

-

USINAS
HIDRELÉTRICAS
Requerimento de Licença Prévia
Portaria MME autorizando o
Estudo da Viabilidade
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) sintético e integral,
quando necessário.
Cópia da publicação de pedido
na LP

-

Relatório do Estudo de Viabili- dade.
Requerimento de licença de Instalação.
Cópia da publicação da conces- são da LP
Cópia da Publicação de pedido de LI
Cópia do Decreto de outorga de concessão do aproveitamento
hidrelétrico
Projeto Básico Ambiental
Requerimento de Licença de Operação
Cópia da Publicação da Conces- são da LI
Cópia da Publicação de pedido de LO.
-
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USINAS
TERMELÉTRICAS
Requerimento de Licença Prévia
Cópia de Publicação do pedido
de LP
Portaria MME autorizando o
Estudo da Viabilidade
Alvará de pesquisa ou lavra do
DNPN, quando couber
Manifestação da Prefeitura
RIMA (sintético e integral)
Requerimento de Licença de
Instalação
Cópia da publicação da concessão da LP
Cópia da publicação do pedido
de LI
Relatório de Viabilidade aprovado pelo DNAEE
Projeto Básico Ambiental

Requerimento de Licença de
Operação
Cópia da publicação de concessão da LI
Cópia da publicação do pedido
de LO
Portaria do DNAEE de aprovação do Projeto Básico
Portaria do MME autorizando
a implantação do empreendimento

-

-

-

LINHAS DE
TRANSMISSÃO
Requerimento de Licença Prévia
Cópia de publicação de pedido
de LP
RIMA (sintético e integral)

Requerimento de Licença de
Instalação
Cópia da publicação da concessão de LP
Cópia da publicação do pedido
de LI
Projeto Básico Ambiental
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TIPOS DE LICENÇA

Requerimento de Licença de
Operação
Cópia da publicação de concessão da LI
Cópia da publicação do pedido
de LO
Cópia da Portaria DNAEE aprovando o Projeto
Cópia da Portaria MME (Servidão Administrativa).
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Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentadas
pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e
– Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no
licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento
como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente;
– Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os
instrumentos de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria
contínua;
– Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 011/94, que determina a necessidade de revisão no sistema de licenciamento ambiental;
– Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente que ainda não foram definidos;
– Considerando a necessidade de ser estabelecido critério para exercício da competência para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981;
– Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio
Ambiente, em conformidade com as respectivas competências, resolve:
Art. 1º

Art. 2º
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Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I
Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
II
Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
III
Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental,
plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental,
plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.
III
Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área
de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados.
A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras,
bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis.
§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas
no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.
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Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º
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Art. 3º

§ 2º Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e
a complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.
A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente
causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental
e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade,
garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.
Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento
não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos
ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.
Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de
âmbito nacional ou regional, a saber:
I
localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na
plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de
conservação do domínio da União.
II
localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
III
cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais
Estados;
IV
destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e
aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;
V
bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica.
§ 1º O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou
empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.
§ 2º O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento
de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando
possível, as exigências.
Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:
I
localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de
domínio estadual ou do Distrito Federal;
II
localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em
todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;
III
cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios;
IV
delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.
Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata
este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em
que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais
órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.
Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do
Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de
impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou
convênio.

Art. 7º
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Art. 8º

Art. 9º

Art. 10

Art. 11
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Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme
estabelecido nos artigos anteriores.
O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:
I
Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou
atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua
implementação;
II
Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo
com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;
III
Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
Parágrafo Único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo
com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.
O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a natureza,
características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do
processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.
O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
I
Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento
correspondente à licença a ser requerida;
II
Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;
III
Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA , dos documentos, projetos
e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias;
IV
Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos
e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
V
Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;
VI
Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
VII
Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
VIII Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.
§ 1º No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da
Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão
em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso,
a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.
§ 2º No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental - EIA, se
verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e
com a participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação.
Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor.
Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput
deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.
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Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças
ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento
e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.
§ 1º Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos
Conselhos de Meio Ambiente.
§ 2º Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que definida
a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.
§ 3º Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas
voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.
O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal,
visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente.
Parágrafo único. Facultar-se-á ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo órgão
ambiental para a análise da licença.
O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem
como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de
6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento,
ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12
(doze) meses.
§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos
estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.
§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.
O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas
pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da respectiva notificação .
Parágrafo Único. O prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado, desde que justificado e com a
concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.
O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o empreendedor ao
arquivamento de seu pedido de licença.
O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento
de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, mediante novo pagamento de custo de análise.
O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos:
I
O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.
II
O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo
cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6
(seis) anos.
III
O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.
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Art. 19

Art. 20

Art. 21
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§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II.
§ 2º O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.
§ 3º Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão
ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo
de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no
período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III.
§ 4º A renovação da Licença de Operação(LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de
validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.
O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e
as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
I
Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais.
II
Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença.
III
superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os
Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus
quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos aos processos de
licenciamento em tramitação nos órgãos ambientais competentes, revogadas as disposições em
contrário, em especial os artigos 3o e 7º da Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986.
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Extração e tratamento de minerais
–
pesquisa mineral com guia de utilização
–
lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento
–
lavra subterrânea com ou sem beneficiamento
–
lavra garimpeira
–
perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural Indústria de produtos minerais não
metálicos
–
beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração
–
fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de material
cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros.
Indústria metalúrgica
–
fabricação de aço e de produtos siderúrgicos
–
produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem tratamento
de superfície, inclusive galvanoplastia
–
metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro
–
produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de
superfície, inclusive galvanoplastia
–
relaminação de metais não-ferrosos , inclusive ligas
–
produção de soldas e anodos
–
metalurgia de metais preciosos
–
metalurgia do pó, inclusive peças moldadas
–
fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
–
fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
–
têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície Indústria mecânica
–
fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico e/ou de superfície
Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações
–
fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores
–
fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática
–
fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos Indústria de material de transporte
–
fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios
–
fabricação e montagem de aeronaves
–
fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes Indústria de madeira
–
serraria e desdobramento de madeira
–
preservação de madeira
–
fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada
–
fabricação de estruturas de madeira e de móveis Indústria de papel e celulose
–
fabricação de celulose e pasta mecânica
–
fabricação de papel e papelão
–
fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada Indústria de borracha
–
beneficiamento de borracha natural
–
fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos
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–
fabricação de laminados e fios de borracha
–
fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex
Indústria de couros e peles
–
secagem e salga de couros e peles
–
curtimento e outras preparações de couros e peles
–
fabricação de artefatos diversos de couros e peles
–
fabricação de cola animal Indústria química
–
produção de substâncias e fabricação de produtos químicos
–
fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da
madeira
–
fabricação de combustíveis não derivados de petróleo
–
produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e outros produtos da destilação da madeira
–
fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos
–
fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos
–
recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais
–
fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos
–
fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e
fungicidas
–
fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes
–
fabricação de fertilizantes e agroquímicos
–
fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários
–
fabricação de sabões, detergentes e velas
–
fabricação de perfumarias e cosméticos
–
produção de álcool etílico, metanol e similares Indústria de produtos de matéria plástica
–
fabricação de laminados plásticos
–
fabricação de artefatos de material plástico Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de
tecidos
–
beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos
–
fabricação e acabamento de fios e tecidos
–
tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de
tecidos
–
fabricação de calçados e componentes para calçados Indústria de produtos alimentares e bebidas
–
beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares
–
matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal
–
fabricação de conservas
–
preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados
–
preparação , beneficiamento e industrialização de leite e derivados
–
fabricação e refinação de açúcar
–
refino / preparação de óleo e gorduras vegetais
–
produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação
–
fabricação de fermentos e leveduras
–
fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais
–
fabricação de vinhos e vinagre
–
fabricação de cervejas, chopes e maltes
–
fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas minerais
–
fabricação de bebidas alcoólicas Indústria de fumo
–
fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo
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Indústrias diversas
–
usinas de produção de concreto
–
usinas de asfalto
–
serviços de galvanoplastia Obras civis
–
rodovias, ferrovias, hidrovias , metropolitanos
–
barragens e diques
–
canais para drenagem
–
retificação de curso de água
–
abertura de barras, embocaduras e canais
–
transposição de bacias hidrográficas - outras obras de arte Serviços de utilidade
–
produção de energia termoelétrica -transmissão de energia elétrica
–
estações de tratamento de água
–
interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário
–
tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
–
tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens
usadas e de serviço de saúde, entre outros
–
tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
–
dragagem e derrocamentos em corpos d’água
–
recuperação de áreas contaminadas ou degradadas Transporte, terminais e depósitos
–
transporte de cargas perigosas
–
transporte por dutos
–
marinas, portos e aeroportos
–
terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos
–
depósitos de produtos químicos e produtos perigosos Turismo
–
complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos Atividades diversas
–
parcelamento do solo
–
distrito e pólo industrial Atividades agropecuárias
–
projeto agrícola
–
criação de animais
–
projetos de assentamentos e de colonização Uso de recursos naturais
–
silvicultura
–
exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais
–
atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre
–
utilização do patrimônio genético natural
–
manejo de recursos aquáticos vivos
–
introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas
–
uso da diversidade biológica pela biotecnologia

Resolução CONAMA nº 013, de 06 de dezembro de 1990
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei nº 8.028, de 12 de
abril de 1990, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, e tendo em
vista o disposto em seu Regimento Interno, e
Considerando o disposto nos artigos 79 e 27, Decreto nº 99.274, de 06/06/90
Considerando a necessidade de estabelecer-se, com urgência normas referentes ao entorno
das Unidades de Conservação visando a proteção dos ecossistemas ali existentes,
RESOLVE:
Art. 1º
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Art. 2º

Art. 3º
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O órgão responsável por cada Unidade de Conservação, juntamente com os órgãos licenciadores e
de meio ambiente, definirá as atividades que possam afetar a biota da Unidade de Conservação.
Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente.
Parágrafo Único. O licenciamento a que se refere o caput deste artigo só será concedido mediante
autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competências que lhe são
conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n°
99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, e
Considerando a necessidade de estabelecer procedimento simplificado para o licenciamento ambiental, com prazo máximo de sessenta dias de tramitação, dos empreendimentos
com impacto ambiental de pequeno porte, necessários ao incremento da oferta de energia
elétrica no País, nos termos do Art. 8º, § 3º, da Medida Provisória nº 2.152-2, de 1º de junho
de 2001;
Considerando a crise de energia elétrica e a necessidade de atender a celeridade estabelecida pela Medida Provisória nº 2.152-2, de 1° de junho de 2001;
Considerando a dificuldade de definir-se, a priori, impacto ambiental de pequeno porte,
antes da análise dos estudos ambientais que subsidiam o processo de licenciamento ambiental e, tendo em vista as diversidades e peculiaridades regionais, bem como as complexidades de avaliação dos efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da implantação de
projetos de energia elétrica;
Considerando as situações de restrição, previstas em leis e regulamentos, tais como, unidades de conservação de uso indireto, terras indígenas, questões de saúde pública, espécies
ameaçadas de extinção, sítios de ocorrência de patrimônio histórico e arqueológico, entre
outras, e a necessidade de cumprimento das exigências que regulamentam outras atividades correlatas com o processo de licenciamento ambiental;
Considerando os dispositivos constitucionais, em especial o Artigo 225, relativos à garantia
de um ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações futuras;
Considerando os princípios da eficiência, publicidade, participação e precaução;
Considerando que os procedimentos de licenciamento ambiental atuais são estabelecidos
nas Resoluções CONAMA nos 001, de 23 de janeiro de 1986, e 237, de 19 de dezembro de
1997 e, para empreendimentos do setor elétrico, de forma complementar, na Resolução
CONAMA nº 006, de 16 de setembro de 1987, resolve:
Art. 1o

Art. 2o

Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolução, aplicam-se, em qualquer nível de competência, ao licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, aí incluídos:
IUsinas hidrelétricas e sistemas associados;
II Usinas termelétricas e sistemas associados;
III - Sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de transmissão e subestações).
IV - Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia.
Parágrafo único. Para fins de aplicação desta Resolução, os sistemas associados serão analisados conjuntamente aos empreendimentos principais.
Para os fins desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
IRelatório Ambiental Simplificado RAS: os estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento,
apresentados como subsídio para a concessão da licença prévia requerida, que conterá, dentre
outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das medidas de controle,
de mitigação e de compensação.
II Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais: é o documento que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigatórias e compensatórias e os programas ambientais propostos no RAS.
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Resolução CONAMA nº 279, de 27 de junho de 2001

III -

Anexo I - Resolução CONAMA nº 279

Art. 3o

Art. 4o

Art. 5o

Art. 6o

Art. 7o

Art. 8o
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Reunião Técnica Informativa: Reunião promovida pelo órgão ambiental competente, às expensas do empreendedor, para apresentação e discussão do Relatório Ambiental Simplificado,
Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais e demais informações, garantidas a
consulta e participação pública.
IV - Sistemas Associados aos Empreendimentos Elétricos: sistemas elétricos, pequenos ramais de
gasodutos e outras obras de infra-estrutura comprovadamente necessárias à implantação e
operação dos empreendimentos.
Ao requerer a Licença Prévia ao órgão ambiental competente, na forma desta Resolução, o empreendedor apresentará o Relatório Ambiental Simplificado, atendendo, no mínimo, o conteúdo do Anexo
I desta Resolução, bem como o registro na Agência Nacional de Energia - ANEEL, quando couber, e as
manisfestações cabíveis dos órgãos envolvidos.
§ 1º O requerimento de licença conterá, dentre outros requisitos, a declaração de enquadramento do empreendimento a essa Resolução, firmada pelo responsável técnico pelo RAS e pelo
responsável principal do empreendimento, bem como apresentação do cronograma físico-financeiro a partir da Concessão da Licença e Instalação, com destaque para a data de início das
obras.
§ 2º A Licença Prévia somente será expedida, mediante apresentação, quando couber, da outorga
de direito dos recursos hídricos ou da reserva de disponibilidade hídrica.
O órgão ambiental competente definirá, com base no Relatório Ambiental Simplificado, o enquadramento do empreendimento elétrico no procedimento de licenciamento ambiental simplificado,
mediante decisão fundamentada em parecer técnico.
§ 1º Os empreendimentos que, após análise do órgão ambiental competente, não atenderem ao
disposto no caput ficarão sujeitos ao licenciamento não simplificado, na forma da legislação
vigente, o que será comunicado, no prazo de até dez dias úteis, ao empreendedor.
§ 2º Os estudos e documentos juntados ao RAS poderão ser utilizados no Estudo Prévio de Impacto
Ambiental, com ou sem complementação, após manifestação favorável do órgão ambiental.
Ao requerer a Licença de Instalação ao órgão ambiental competente, na forma desta Resolução, o
empreendedor apresentará a comprovação do atendimento das condicionantes da Licença Prévia, o
Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais, e outras informações, quando couber.
Parágrafo único. A Licença de Instalação somente será expedida mediante a comprovação, quando
couber, da Declaração de Utilidade Pública do empreendimento, pelo empreendedor.
O prazo para emissão da Licença Prévia e da Licença de Instalação será de, no máximo, sessenta dias,
contados a partir da data de protocolização do requerimento das respectivas licenças.
§ 1o Quando for necessária, a critério do órgão ambiental competente, mediante justificativa técnica, a realização de estudos complementares, a contagem do prazo será suspensa até a sua
entrega.
§ 2o O prazo de suspensão será de até sessenta dias, podendo ser prorrogado pelo órgão ambiental
mediante solicitação fundamentada do empreendedor.
o
§ 3 A não apresentação dos estudos complementares no prazo final previsto no parágrafo anterior
acarretará o cancelamento do processo de licenciamento.
§ 4o A Licença de Instalação perderá sua eficácia caso o empreendimento não inicie sua implementação no prazo indicado pelo empreendedor conforme cronograma apresentado, facultada
sua prorrogação pelo órgão ambiental mediante provocação justificada.
Aos empreendimentos que já se encontrarem em processo de licenciamento ambiental na data da
publicação desta Resolução e se enquadrarem nos seus pressupostos, poderá ser aplicado o licenciamento ambiental simplificado, desde que requerido pelo empreendedor.
Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público,
ou por cinqüenta pessoas maiores de dezoito anos, o órgão de meio ambiente promoverá Reunião
Técnica Informativa.
§ 1º A solicitação para realização da Reunião Técnica Informativa deverá ocorrer no prazo de até
vinte dias após a data de publicação do requerimento das licenças pelo empreendedor.
Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Art. 10.
Art. 11.

Art. 12.
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§ 2º A Reunião Técnica Informativa será realizada em até vinte dias a contar da data de solicitação
de sua realização e deverá ser divulgada pelo empreendedor.
§ 3º Na Reunião Técnica Informativa será obrigatório o comparecimento do empreendedor, das
equipes responsáveis pela elaboração do Relatório Ambiental Simplificado e do Relatório de
Detalhamento dos Programas Ambientais, e de representantes do órgão ambiental competente.
§ 4º Qualquer pessoa poderá se manifestar por escrito no prazo de quarenta dias da publicação
do requerimento de licença nos termos desta Resolução cabendo o órgão ambiental juntar as
manifestações ao processo de licenciamento ambiental e considerá-las na fundamentação da
emissão da licença ambiental.
A Licença de Operação será emitida pelo órgão ambiental competente no prazo máximo de sessenta
dias após seu requerimento, desde que tenham sido cumpridas todas as condicionantes da Licença
de Instalação, no momento exigíveis, antes da entrada em operação do empreendimento, verificando-se, inclusive, quando for o caso, por meio da realização de testes pré-operacionais necessários,
previamente autorizados.
As exigências e as condicionantes estritamente técnicas das licenças ambientais constituem obrigação de relevante interesse ambiental.
O empreendedor, durante a implantação e operação do empreendimento comunicará ao órgão
ambiental competente a identificação de impactos ambientais não descritos no Relatório Ambiental
Simplificado e no Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais, para as providências que se
fizerem necessárias.
O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, assegurado o princípio do contraditório,
ressalvadas as situações de emergência ou urgência poderá, a qualquer tempo, modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação do empreendimento, suspender ou cancelar a licença
expedida, quando ocorrer:
Iviolação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou infração a normas legais; ou II - superveniência de graves riscos ambientais ou à saúde. Parágrafo único. É nula de pleno direito a
licença expedida com base em informações ou dados falsos, enganosos ou capazes de induzir
a erro, não gerando a nulidade qualquer responsabilidade civil para o Poder Público em favor
do empreendedor.
As publicações de que trata esta Resolução deverão ser feitas em Diário Oficial e em jornal de grande
circulação ou outro meio de comunicação amplamente utilizado na região onde se pretende instalar
o empreendimento devendo constar a identificação do empreendedor, o local de abrangência e o
tipo de empreendimento, assim como o endereço e telefone do órgão ambiental competente.
§ 1º O empreendedor deverá encaminhar cópia da publicação de que trata o caput deste artigo ao
Conselho de Meio Ambiente competente. § 2º A divulgação por meio de rádio, quando determinada pelo órgão ambiental competente ou a critério do empreendedor, deverá ocorrer por
no mínimo três vezes ao dia durante três dias consecutivos em horário das 6:00 às 20:00.
A aplicação desta Resolução será avaliada pelo Plenário do CONAMA um 1 ano após a sua publicação.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

ANEXO I
PROPOSTA DE CONTEÚDO MÍNIMO
PARA O RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
A-
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B-

C-

Descrição do Projeto
Objetivos e justificativas, em relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas
governamentais;
Descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, considerando a hipótese de não
realização, especificando a área de influência;
Diagnóstico e Prognóstico Ambiental Diagnóstico ambiental; Descrição dos prováveis impactos ambientais e sócio-econômicos da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas
alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e
critérios para sua identificação, quantificação e interpretação;
Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, considerando a interação dos
diferentes fatores ambientais;
Medidas Mitigadoras e Compensatórias
Medidas mitigadoras e compensatórias, identificando os impactos que não possam ser evitados;
Recomendação quanto à alternativa mais favorável;
Programa de acompanhamento, monitoramento e controle.
(Of. El. nº 814/2001)
Publicada DOU 29/06/2001
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Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de
reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das competências que
lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto
99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto nas Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e no seu Regimento Interno, e
Considerando que a função sócio-ambiental da propriedade prevista nos arts. 5º, inciso
XXIII, 170, inciso VI, 182, § 2º, 186, inciso II e 225 da Constituição, os princípios da prevenção,
da precaução e do poluidor-pagador;
Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.771, de 1965, no que concerne às áreas de preservação permanente no entorno dos reservatórios artificiais;
Considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil por força da Convenção da Biodiversidade, de 1992, da Convenção de Ramsar, de 1971 e da Convenção de Washington, de
1940, bem como os compromissos derivados da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992;
Considerando que as Áreas de Preservação Permanente e outros espaços territoriais especialmente protegidos, como instrumento de relevante interesse ambiental, integram o
desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações;
Considerando a função ambiental das Áreas de Preservação Permanente de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas,
RESOLVE:
Art. 1º

Art. 2º

Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e limites para as
Áreas de Preservação Permanente de reservatório artificial e a instituição da elaboração obrigatória
de plano ambiental de conservação e uso do seu entorno.
Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
IReservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus múltiplos usos;
II Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do reservatório artificial e suas ilhas,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populações humanas;
III - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial: conjunto de
diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, recuperação, o uso e
ocupação do entorno do reservatório artificial, respeitados os parâmetros estabelecidos nesta
Resolução e em outras normas aplicáveis;
IV - Nível Máximo Normal: é a cota máxima normal de operação do reservatório;
V - Área Urbana Consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios:
a)
definição legal pelo poder público;
b)
existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana:
1. malha viária com canalização de águas pluviais,
2. rede de abastecimento de água;
3. rede de esgoto;
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e
c)
densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km².
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Art 3º

Art. 4º
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Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção horizontal, no
entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de:
Itrinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem
metros para áreas rurais;
II quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia elétrica com
até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental.
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de superfície e localizados em área
rural.
§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I, poderão ser ampliados ou
reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta metros, conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere, se
houver.
§ 2º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso II, somente poderão ser ampliados, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, e, quando houver, de acordo com
o plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere.
§ 3º A redução do limite da Área de Preservação Permanente, prevista no § 1º deste artigo não se
aplica às áreas de ocorrência original da floresta ombrófila densa -porção amazônica, inclusive
os cerradões e aos reservatórios artificiais utilizados para fins de abastecimento público.
§ 4º A ampliação ou redução do limite das Áreas de Preservação Permanente, a que se refere o § 1º,
deverá ser estabelecida considerando, no mínimo, os seguintes critérios:
Icaracterísticas ambientais da bacia hidrográfica;
II geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica;
III - tipologia vegetal;
IV - representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da bacia hidrográfica
em que está inserido, notadamente a existência de espécie ameaçada de extinção e a
importância da área como corredor de biodiversidade;
V - finalidade do uso da água;
VI - uso e ocupação do solo no entorno;
VII - o impacto ambiental causado pela implantação do reservatório e no entorno da Área de
Preservação Permanente até a faixa de cem metros.
§ 5º Na hipótese de redução, a ocupação urbana, mesmo com parcelamento do solo através de
loteamento ou subdivisão em partes ideais, dentre outros mecanismos, não poderá exceder a
dez por cento dessa área, ressalvadas as benfeitorias existentes na área urbana consolidada, à
época da solicitação da licença prévia ambiental.
§ 6º Não se aplicam as disposições deste artigo às acumulações artificiais de água, inferiores a cinco
hectares de superfície, desde que não resultantes do barramento ou represamento de cursos
d`água e não localizadas em Área de Preservação Permanente, à exceção daquelas destinadas
ao abastecimento público.
O empreendedor, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, deve elaborar o plano
ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial em conformidade com o termo
de referência expedido pelo órgão ambiental competente, para os reservatórios artificiais destinados
à geração de energia e abastecimento público.
§ 1º Cabe ao órgão ambiental competente aprovar o plano ambiental de conservação e uso do entorno dos reservatórios artificiais, considerando o plano de recursos hídricos, quando houver,
sem prejuízo do procedimento de licenciamento ambiental.
§ 2º A aprovação do plano ambiental de conservação e uso do entorno dos reservatórios artificiais
deverá ser precedida da realização de consulta pública, sob pena de nulidade do ato administrativo, na forma da Resolução CONAMA nº 09, de 3 de dezembro de 1987, naquilo que for
aplicável, informando-se ao Ministério Público com antecedência de trinta dias da respectiva
data.
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§ 3º Na análise do plano ambiental de conservação e uso de que trata este artigo, será ouvido o
respectivo comitê de bacia hidrográfica, quando houver.
§ 4º O plano ambiental de conservação e uso poderá indicar áreas para implantação de pólos turísticos e lazer no entorno do reservatório artificial, que não poderão exceder a dez por cento da
área total do seu entorno.
§ 5º As áreas previstas no parágrafo anterior somente poderão ser ocupadas respeitadas a legislação municipal, estadual e federal, e desde que a ocupação esteja devidamente licenciada pelo
órgão ambiental competente.
Aos empreendimentos objeto de processo de privatização, até a data de publicação desta Resolução,
aplicam-se às exigências ambientais vigentes à época da privatização, inclusive os cem metros mínimos de Área de Preservação Permanente.
Parágrafo único. Aos empreendimentos que dispõem de licença de operação aplicam-se às exigências nela contidas.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, incidindo, inclusive, sobre os processos de
licenciamento ambiental em andamento.
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Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe
são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº
99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto nas Leis nºs 4.771, de 15 de setembro e 1965, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e o seu Regimento Interno, e
Considerando a função sócio-ambiental da propriedade prevista nos arts. 5º, inciso XXIII,
170, inciso VI, 182, § 2º, 186, inciso II e 225 da Constituição e os princípios da prevenção, da
precaução e do poluidor-pagador;
Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965, no que concerne às Áreas de Preservação Permanente;
Considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil por força da Convenção da Biodiversidade, de 1992, da Convenção Ramsar, de 1971 e da Convenção de Washington, de 1940,
bem como os compromissos derivados da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992;
Considerando que as Áreas de Preservação Permanente e outros espaços territoriais especialmente protegidos, como instrumentos de relevante interesse ambiental, integram
o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações, resolve:
Art. 1º
Art. 2º
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Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente.
Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
Inível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d`água perene ou intermitente;
II nascente ou olho d`água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a
água subterrânea;
III - vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou cabeceiras de cursos d`água,
onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado predominantemente por renques de
buritis do brejo (Mauritia flexuosa) e outras formas de vegetação típica;
IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre cinqüenta e trezentos
metros e encostas com declividade superior a trinta por cento (aproximadamente dezessete
graus) na linha de maior declividade;
V - montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior a trezentos metros;
VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou superfície de lençol
d`água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu redor;
VII - linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma seqüência de morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de águas;
VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido
por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem
influência marinha, também consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da
natureza do substrato do que do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorrem mosaico, e
encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o
estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivos e abóreo, este último mais interiorizado;
IX - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés,
formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a
vegetação natural conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos
limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre
os estados do Amapá e Santa Catarina;
X - duna: unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente,
podendo estar recoberta, ou não, por vegetação;
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tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a dez por
cento, aproximadamente seis graus e superfície superior a dez hectares, terminada de forma
abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de seiscentos
metros de altitude;
XII - escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco graus, que
delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando limitada no topo pela ruptura
positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio que localizam-se próximo ao sopé da escarpa;
XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios:
a)
definição legal pelo poder público;
b)
existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana:
1. malha viária com canalização de águas pluviais,
2. rede de abastecimento de água;
3. rede de esgoto;
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e c) densidade demográfica superior a cinco
mil habitantes por km2.
Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
Iem faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de:
a)
trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros de largura;
b)
cinqüenta metros, para o curso d`água com dez a cinqüenta metros de largura;
c)
cem metros, para o curso d`água com cinqüenta a duzentos metros de largura;
d)
duzentos metros, para o curso d`água com duzentos a seiscentos metros de largura;
e)
quinhentos metros, para o curso d`água com mais de seiscentos metros de largura;
II ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio mínimo de cinqüenta
metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte;
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de:
a)
trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;
b)
cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d`água com até vinte
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta metros;
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado;
V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação a base;
VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois
terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível
para cada segmento da linha de cumeada equivalente a mil metros;
VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e cinco
graus na linha de maior declive;
VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura em faixa nunca inferior a cem metros em projeção horizontal no sentido do reverso da escarpa;
IX - nas restingas:
a)
em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima;
b)
em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;
X - em manguezal, em toda a sua extensão;
XI - em duna;
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XII -

Art. 4º
Art. 5º

em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham tais
elevações, à critério do órgão ambiental competente;
XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias;
XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;
XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre.
Parágrafo único. Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a quinhentos metros, a Área de Preservação Permanente abrangerá o conjunto de morros ou montanhas, delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois
terços da altura em relação à base do morro ou montanha de menor altura do conjunto, aplicando-se
o que segue:
Iagrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até quinhentos metros entre
seus topos;
II identifica-se o menor morro ou montanha;
III - traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços deste; e
IV - considera-se de preservação permanente toda a área acima deste nível.
O CONAMA estabelecerá, em Resolução específica, parâmetros das Áreas de Preservação Permanente
de reservatórios artificiais e o regime de uso de seu entorno.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução CONAMA 004, de
18 de setembro de 1985.
JOSÉ CARLOS CARVALHO
Presidente do Conselho
Publicada DOU 13/05/2002
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O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições
regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, e tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 4º do
Anexo I do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, e o que consta do Processo nº 48500.002006/99-57,
resolve estabelecer os procedimentos de autorização para a exploração de central hidrelétrica, com potência
superior a 1 MW e igual ou inferior a 30 MW, destinada à autoprodução ou produção independente na forma
seguinte: I - A autorização para exploração de um aproveitamento fica condicionada à apresentação do Projeto
Básico, acompanhado, no mínimo, do protocolo do órgão gestor do Meio Ambiente, que comprove o início do
processo dos licenciamentos pertinentes. II - Decorridos quinze dias da entrega do Projeto Básico à Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o interessado deverá fazer uma apresentação de seus pontos relevantes,
a qual, considerada conclusiva, efetivará o aceite do mesmo, visando o início da análise para aprovação, que
será efetuada no prazo de sessenta dias corridos. III - A partir do aceite, será informado a cada portador de
registro ativo para o mesmo aproveitamento hidrelétrico, que o prazo para encaminhamento do seu projeto
será de noventa dias, conforme o disposto no art. 17, da Resolução nº 395, de 4 de dezembro de 1998. IV - Os
projetos subseqüentes serão objeto de apresentação imediata no ato de recebimento e caso sejam aprovados,
a ANEEL procederá a escolha através dos critérios definidos no art.18, da Resolução nº 395/98. V - Respeitado o
disposto no art. 19, da Resolução nº 395/98, o ato de autorização para exploração do potencial hidráulico será
encaminhado para deliberação da Diretoria da ANEEL, condicionando o início da construção à apresentação
da Licença de Instalação e a aprovação do Projeto Básico. VI - O ato de aprovação do Projeto Básico fixará a data
de entrada em operação das unidades geradoras. VII - A aprovação do Projeto Básico, atendendo à solicitação
do interessado, poderá ocorrer antes do ato de autorização, desde que seja apresentada a Licença Prévia. A
autorização, emitida em oportunidade futura, mediante a apresentação da Licença de Instalação, fixará a data
em entrada em operação comercial das unidades geradoras.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 11.05.1999, Seção 1, p. 44.
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Anexo I - Despacho nº 173

Despacho nº 173, de 7 de maio de 1999

Anexo II – Normas
Técnicas da PCH
Normas Técnicas Brasileiras

Entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como Fórum Nacional de Normalização – ÚNICO
– através da Resolução nº 07 do CONMETRO, de
24.08.1992, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é o órgão responsável pela normalização
técnica no País, fornecendo a base necessária ao
desenvolvimento tecnológico brasileiro. Segundo a
ABNT, a normalização é definida como a “atividade
que estabelece, em relação a problemas existentes
ou potenciais, prescrições destinadas à utilização
comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau
ótimo de ordem em um dado contexto”.
Processo de elaboração de Normas Brasileiras
O processo de elaboração de uma norma técnica
inicia-se quando a sociedade brasileira manifesta a
necessidade de se ter uma norma. Esta manisfestação
deve ser feita através de solicitação formal à ABNT,
descrevendo a necessidade da existência da Norma
Brasileira, listando as empresas, entidades e indivíduos que possam ter interesse na sua elaboração e
aplicação.

pantes que é submetido à Consulta Pública. As sugestões obtidas na Consulta Pública são analisadas
pela Comissão de Estudo (CE) e o Projeto de Norma é
aprovado e encaminhado à Gerência do Processo de
Normalização da ABNT para homologação e publicação como Norma Brasileira.
A ABNT é a única e exclusiva representante do
Brasil nas seguintes entidades internacionais: ISO
– International Organization for Standardization; IEC
– International Electrotechnical Comission; COPANT
– Comissão Panamericana de Normas Técnicas e AMN
– Associação Mercosul de Normalização.
Aquisição de normas da ABNT
Maiores informações sobre os preços e forma de
aquisição de todas as Normas Técnicas Brasileiras
poderão ser obtidas nos Escritórios Regionais da
ABNT e nos diversos Postos de Venda nos seguintes
locais:
0
0
0
0
0

0

0
A partir daí, o Comitê Brasileiro (ABNT/CB) ou
Organismo de Normalização Setorial (ABNT/ONS)
analisa o tema e o inclui no seu Programa de Normalização Setorial (PNS). Constitui-se, então, uma Comissão de Estudo (CE), com a participação voluntária de
diversos segmentos da Sociedade, ou é incorporada
esta demanda no plano de trabalho da Comissão de
Estudos já existente e compatível com o escopo do
tema solicitado.
Esta Comissão de Estudo (CE) elabora um Projeto
de Norma, com base no consenso de seus particiGuia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas
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Regional Leste: atende RJ, ES e BA
Regional Sul: atende RS, SC e PR
Regional Sudeste: atende SP
Regional Centro-Oeste: atende MG, MS, MT, GO,
DF, TO e demais UF.
Diretoria Executiva
Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13 – 28º andar
20003-900 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 210-3122 Fax: (21) 240-8249
Dir. de Relações Externas: dibcuri@abnt.org.br
Diretoria Técnica: dt@abnt.org.br
Diretoria Executiva
São Paulo
Av. Paulista, 726 10º andar Edifício 5ª Avenida
01310-910 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 289-6966 Fax: (11) 289-5015
Diretoria Geral: mavellar@abnt.org.br
Secretaria: dg@abnt.org.br
Diretoria Administrativa: cirillo@abnt.org.br
Região Leste
Sede Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13 – 28º andar
20003-900 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 210-3122 Fax: (21) 240-8249
E-mail: drl@abnt.org.br
Região Sudeste
Sede São Paulo
Av. Paulista, 726 – 10º andar Edifício 5ª Avenida
01310-910 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 289-6966 Fax: (11) 289-7798
E-mail: dre@abnt.org.br
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0

Normas Técnicas Brasileiras

0

Região Sul
Sede Rio Grande do Sul
Rua Siqueira Campos, 1184 – conj. 905/906
90010-001 – Porto Alegre – RS
Telefone: (51) 224-2601 Fax: (51) 227-4155
E-mail: drs@abnt.org.br
Escritório do Paraná
Rua Lamenha Lins, 1124
80250-020 – Curitiba – PR
Telefone: (41): 323-5286 Fax: (41): 322-8355
E-mail: abntpr@hotmail.com
Regional Centro-Oeste
Sede Minas Gerais
Rua da Bahia, 1148 – Grupo 1015
30160-906 – Belo Horizonte – MG
Telefone: (31) 226-4396 Fax: (31) 273-4344
E-mail: dro@abnt.org.br

Escritório do Distrito Federal
SCS – Edifício Central – Sala 402
70304-900 – Brasília – DF
Telefone :(61) 223-5590 Fax: (61) 223-5710
Normas da ABNT relacionadas a PCH
A Normalização está presente na fabricação e
instalação de equipamentos, transferência de tecnologia, na melhoria da qualidade de vida através de
normas relativas à saúde, à segurança e à preservação
do meio ambiente.
Na tabela a seguir estão discriminadas a principais
Normas Técnicas relacionas a empreendimentos
hidrelétricos separadas pelos temas: Geral; Equipamento Motriz; Gerador e Transformador.

Geral

Norma

Sistemas de pintura para equipamentos e instalações de usinas hidroelétricas e termelétricas

EB2061
NBR11389
Juntas semi-metálicas espiraladas para caldeiras
EB241
Cálculo de condutos forçados
NBR10132
Sistema de lubrificação centralizada progressiva
NBR11322
Sistemas de pintura para equipamentos e instalações de usinas hidroelétricas e termelétricas
NBR11389
Seleção de grade para pequenas centrais hidrelétricas (PCH)
NBR12271
Seleção de comportas hidráulicas para pequenas centrais hidrelétricas (PCH)
NBR12289
Dimensionamento de condutos forçados para pequenas centrais hidrelétricas (PCH)
NBR12296
Símbolos gráficos de usinas geradoras, subestações e linhas para sistemas energéticos e para sistemas de telecomunicação
NBR12524
Dimensionamento hidráulico de chaminés de equilíbrio para pequenas centrais hidrelétricas (PCH)
NBR12596
Tolerâncias de montagem de unidades hidrelétricas verticais de grande porte
NBR13224
Medição de vazão de fluidos em condutos forçados, utilizando placas de orifício e bocais em configurações especiais (com furos de NBR13225
dreno, em tubulações com diâmetros inferiores a 50 mm, como dispositivos de entrada e saída e outras configurações)
Recomendações para elaboração de especificações técnicas de mini e microturbinas hidráulicas para pequenas centrais NBR13471
hidrelétricas (PCH)
Aceitação de lotes de medidores de energia ativa – Procedimento
NBR5313
Condutos forçados
NBR6112
Guia para ensaios de disjuntores em condições de discordância de fases
NBR7038
Ensaios sintéticos em disjuntores de alta tensão
NBR7102
Disjuntores de alta-tensão
NBR7118
Sistemas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica em corrente alternada- tensões máximas de operação NBR7275
Medidor de energia reativa
NBR8372
Medidor de energia reativa – Ensaios
NBR8374
Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores
NBRIEC60947-2
Medidor de energia ativa tipo encaixe – Valores nominais, dimensões e ligações
NBR8375
Medidor de energia ativa
NBR8377
Medição de vazão de fluidos por meio de instrumentos de pressão – Parte 1: Placas de orifício, bocais e tubos de Venturi instalados NBRISO5167-1
em seção transversal circular de condutos forçados
Medição de vazão de fluidos em condutos fechados – Métodos para avaliação de desempenho de medidores de vazão NBRISO9104
eletromagnéticos para líquidos
Tarifas e mercado de energia elétrica
TB19-26 NBR5463
Disjuntores
TB26
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Norma

Recepção em modelos de turbinas hidráulicas – ensaios
Mancais de deslizamento para turbinas hidráulicas, turbinas-bombas e bombas de acumulação

NB580
NBR10069

Turbinas a vapor para serviços gerais
Determinação de parâmetros básicos de turbinas hidráulicas para pequenas centrais hidrelétricas (PCH)
Símbolos dimensionais e parâmetros característicos de turbinas hidráulicas
Sistema de regulação de turbinas hidráulicas – Ensaios
Determinação da emissão do gás de escapamento emitido por motor Diesel

NBR10149
NBR10280
NBR10684
NBR10393
NBR10813

Gerador
Máquinas elétricas girantes – Determinação de propriedades físicas de materiais das escovas elétricas
Transformador

Norma
MB3337 NBR11632
Norma

Transformador de potencial de tensão máxima de 15kV, 24,2kV e 36,2kV – Características elétricas e construtivas

NBR10020

Transformador de corrente de tensão máxima de 15kV, 24,2kV e 36,2kV – Características elétricas e construtivas
Transformador de corrente com tensão máxima igual ou superior a 72,5kV – Características específicas
Símbolos gráficos de transformadores
Aplicação de cargas em transformadores de potência – Procedimento
Transformador de potência
Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência para distribuição, imersos em líquidos isolantes
Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante mineral
Interpretação da análise dos gases de transformadores em serviço
Guia para ensaios de impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores
Guia de aplicação de transformadores de potência
Execução de sistemas de proteção contra incêndio em transformadores e reatores de potência, por drenagem e agitação do óleo
isolante
Execução de sistemas fixos automáticos de proteção contra incêndio com água nebulizada para transformadores e reatores de
potência
Transformadores para transmissão e distribuição de energia elétrica – identificação dos terminais e derivações
Guia de aplicação de relés para a proteção de transformadores
Transformadores de potência de tensões máximas ate 145kV – Características elétricas e mecânicas
Transformadores subterrâneos – Características elétricas e mecânicas
Execução de sistemas fixos automáticos de proteção contra incêndio com gás carbônico (CO2) por inundação total para
transformadores e reatores de potência contendo óleo isolante
Indicador, detetor e transdutor de temperatura do óleo e do enrolamento para transformadores de potência nominal acima de
500Kva
Indicador magnético de nível de óleo, relé detetor de gás tipo Buchholz e respirador do conservador de óleo para transformadores
de potência nominal acima de 500kVA
Dispositivo de alívio de pressão para transformadores de potência acima de 500kVA
Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência secos
Guia para amostragem de gases e óleo em transformadores e análise dos gases livres e dissolvidos

NBR10021
NBR10023
NBR5321
NBR5416
NBR5458
NBR7036
NBR7037
NBR7274
NBR7570
NBR8153
NBR8222
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Equipamento Motriz

NBR8674
NBR8838
NBR8926
NBR9368
NBR9369
NBR12232
NBR12455
NBR12456
NBR12457
NBR13297
NBR7070

677

Anexo III –
Fluxos de Procedimentos

Fluxos de Procedimentos
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INTERESSADO

Solicitação de registro
para elaboração do estudo conforme Art.7º, Res.393/1998

CASO NÃO EXISTA ESTUDO DE OUTRO
INTERESSADO COM ACEITE

SPH

Análise do pleito
SIMNÃO

OK?
SPH

SPH

Registro ativo

Registro inativo

(informa aos demais interessados registrados, se for o caso)

1) CONSULTA ÓRGÃO AMBIENTAL
2) CONSULTA ÓRGÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
3) SOLICITAÇÃO DE AUT. P/ LEV. DE CAMPO

INTERESSADO

Elaboração e entrega do estudo de inventário à SPH/ANEEL

ESTUDO
ACEITO?

SIMNÃO

SPH

SPH

Fluxos de Procedimentos

1) Convoca os demais interessados registrados a apresentarem
seus estudos nos prazos definidos na Res. 393/98
2) Encerra-se a possibilidade de novos registros
SPH

Recebimento do (s) estudo (s)
em disputa

CASO NÃO EXISTA ESTUDO DE OUTRO
INTERESSADO COM ACEITE

Devolução do estudo

TODOS OS ESTUDOS
COM REGISTRO ATIVO
FORAM RECEBIDOS?

NÃO

SIM

+ DE 1 INTERESSADO COM
ESTUDO ACEITO?

SIMNÃO

SPH + SIH

Seleção dos estudos em disputa pela Res.398/01
SPH

Emissão de despacho com o resultado da seleção

SPH + SIH

ENTREGA DAS COMPLEMENTAÇÕES / REVISÕES

Análise do estudo

SIMNÃO

SPH

Emissão de despacho de aprovação do estudo

OK?

PELO INTERESSADO

SPH

Exigência das complementações / revisões necessárias
à aprovação ou devolução do estudo

SGE

Publicação do despacho de aprovação no DOU

SPH

Disponibilização do estudo no Centro de Documentação
da ANEEL para interessados na elaboração de estudos
de viabilidade e/ou projeto básico
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Anexo IV – Fichas Técnicas
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