
SECRETARIA DE ENERGIA 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

PORTARIA N9 121, DE 9 DE ABRIL DE 1997 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA - DNAEE, da Secretaria de Energia, do Ministério de Minas e Energia, usando das 
atribuições conferidas pela Portaria MME n~ 22, de 25 de janeiro de 1993, combinado com o inciso XI do 
art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Energia, aprovado pela Portaria MME n2 65, de 11 de 
fevereiro de 1993, nos termos do inciso XI do art, 11 do Anexo I do Decreto n!l 507, de 23 de abril de" 
1992, e tendo em vista o que consta do Processo rê 48100.000244/97-32, resolve: 

Art. 12 Autorizar a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - ELETRONORTE a 
implantar a linha de transmissão, denominada Interligação Elétrica Brasil - Venezuela, em 230 kV, com 
início no ponto de conexão com o sistenui de transmissão da Venezuela, localizadc na fronteira entre o 
Brasil e a Veneeuela, e término na subestação Boa Vista, localizados, respectivamente, nos Municípios de 
Pacaraima e Boa Vista, Estado de Roraima, destinada ao atendimento do sistema de distribuição de 
energia elétrica do Município de Boa Vista 

Art. 22 A presente autorização integrar-se-á à concessão da Centrais Elé!Jicas do Norte do 
Brasil S.A. - ELBTRONORTE, para todos os efeitos, especialmente quanto aos investimentos e 
patrimônios, devendo assim ser considerada, na forma da legislação específica, e vigorará pelo prazo da 
respectiva concessão. 

Art. Ja Fixar o prazo de seis meses contados a partir da data de publicação desta Portaria, 
para apresentação pela ELETRONORTE do projeto básico do empreendimento ao DNAEE. 

Art 4l? O início das obras fica condicionado à aprovação do - projeto básico do 
empreeditnento pelo DNAEE e ao atendimento das demais exigênciaa legais, inclusive às relativas ao 
meio ambiente. 

Art. 5~ Esta Portaria entra em ~gor na data de sua publicação. 

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO 
(oe , n<? _113/97) 


