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Ministério de Minas e Energia 

SECRETARIA DE ENERGIA 

Departam~~~i~acional de Águ_~s e Energia Elétrica _ 

PORTARIA N 360, DE 12 DE SETEMBRO DE 1997 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA - DNAEE, da Secretaria de Energia, do Ministério de Minas e Energia, no cumprimento das 
atribuições conferidas pelo llrt. 22 , inciso I, da Portaria MME n 2 22, de 25 de janeiro de 1993, nos termos 
do art, 27 da Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e do art. 26 da Lei n2 9.074, de 7 de julho 
de 1995, 

.- considerando que a Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA é detentora da 
concessão para o aproveitamento da energia hidrelétrica de um trecho do rio Jatapu, onde se encontra 
instalada a PCH denominada Alto Jatapu, para uso exclusivo, objeto do Decreto de 4 de junho de 1992, 
localizada no Município de São João da Baliza, Estado de Roraima; · 

considerando que a energia elétrica produzida pela CODESAIMA, vem sendo utilizada em toda a sua 
totalidade pela Companhia Energética de Roraima - CER; e 

considerando o parecer CONJUR/MMB n 2 274/96 que recomenda a transferência de concessão e efetiva 
aquisição dos bens e instalações pela concessionária; e de acordo com os documentos constantes do 
Processo n229000.026847/91-2S, resolve: 

Arl. 12 Transferir para a Companhia Energética de Rcraima-Cêk, os direitos de 
exploração do aproveitamento hidrelétrico de um trecho do rio Jatapu, onde se encontra instalada a PCH 
denominada Alto Jatapu, com 5 MW de potência instalada, localizada no Município de São João da 
Baliza, Estado de Roraima. 

§ 12 A energia produzida destina-se ao serviço público de energia elétrica. 
•,· 

§ 22 Incluem-se na concessão transferida o sistema de transmissão associado à usina. 

Art. 22 Os bens e instalações ficam vinculados à concessão ora transferida, vedado sua 
alienação, cessão. transferência ou dação em garantia, sem prévia e expressa autorização do Poder 
Concedente. 

Art. 3 R A concessão ora transfenda não importa no reconhecimento definitivo do montante 
dos valores dos investimentos patrimoniais transferidos para a Companhia Energética de Roraima • CER. 

Parágrafo único. A CER deverá organizar e manter atualizado o inventário físico-contábil 
da propriedade e custos, de modo facilitar a fiscalização pelo Poder Concedente. 

\ · · Art. 4~ A CER fica obrigada a cumprir o disposto no Código de Águas, leis subsequentes' 
e seus regulamentos. 

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO 

(Of. n9 237/97) 
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