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PORTARIA N9 66, DE 25 DE MARÇO 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 pelo inciso VI, do art. 122, combinado com os incisos II e XI, do art. 18 do 
Regimento Interno da Secretaria de Energia, aprovado pela Portaria MME n2 65, de 11 de fevereiro. de 
1993 e da competência subdelegada pelo inciso II do art. 22 da Portaria MME n2 22, de 25 de janeiro de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo n2 481()0.002752/95-0l, resolve: 

Art. 12 Aprovar os Estudos de Viabilidade, apresentados pela COPEBRÁS S.A., relativos à 
usina térmica de eogeração de energia elétrica e vapor, com potência de 25 MW, tendo como 

, combustíveis o gás resultante do processo de negro de fumo e o gás natural, a ser instalada no seu 
complexo industrial, localizado na estrada Piaçaguera-Guarujá, km 62, Polo Industrial, no Município de 
Cubatão, Estado de São Paulo. 

' · ·. .... Art. 22 Autorizar, nos termos do inciso I, do art. 72 da Lei n2 9.074, de 7 de julho de 1995, 
a COPEBRÁS S.A: a estabelecer a usina termelétrica mencionada no artigo anterior, localizada no 
Município de Cubatão, Estado de São Paulo. 

Parágrafo único. A autorização de que trata esta Portaria não confere delegação de poder 
público à autorizada. · 

Art. 32 A energia elétrica prr-tuzida destinar-se-á ao Üso exclusivo da titular da autorização, 
que não poderá fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito. 

Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia 
elétrica a vilas operárias de seus empregados, quando construídas em terrenos de sua propriedade e a 
aquisição por concessionárias de serviço público, da energia elétrica excedente, nos termos do Decreto-lei 
~ 1.872, de 21 de maio de 1981. 

Art. 42 A presente autorização está subordinada às disposições legais e regulamentares em 
vigor, em especial as constantes do Decreto n2 2.003, de 10 de setembro de 1996. 

Art. 52 Constituem direitos da Autorizada, na condição de autoprodutora de energia 
elétrica: 

I - acessar o sistema de transmissão e distribuição do serviço público de energia elétrica, 
mediante o ressarcimento do custo de transporte envolvido; 

II - permutar com concessionário ou permissionário dó serviço público de distribuição de 
energia elétrica, mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, 
blocos de energia elétrica economicamente equivalentes, nas condições indicadas no art. 28 do Decreto 
n2 2.003, de 10 de setembro de 1996; 

Art. 62 Sem prejuízo de outras obrigações que venham a ser estabelecidas em norma legal 
ou regulamentar específica, constituem encargos da autorizada: 

I - efetuar o pagamento, nas épocas próprias definidas nas normas específicas, da taxa de 
fiscalização dos serviços de energia elétrica; 

II - submeter-se à fiscalização do órgão regulador do poder concedente, somente podendo 
efetuar alteração das características de suas unidades geradoras mediante prévia autorização deste; 

m - observar as normas e instruções dos órgãos responsáveis pela operação do sistema 
elétrico, quando qualquer de suas unidades geradoras tiver de operar de forma integrada. 

Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente poderá, com base 
nos estudos dos órgãos responsáveis pela operação otimizada do sistema elétrico, determinar que a central 
geradora da Autorizada passe a operar na modalidade integrada. 

Art. 72 A presente autorização vigorá pelo prazo de 30 anos, contados da data da 
publicação desta Portaria, prorrogável a critério do poder concedente, podendo ser revogada: 

I - em caso de descumprimento das obrigações decorrentes desta autorização, em especial 
dos encargos estabelecidos no artigo anterior, apurado em procedimento administrativo que assegure 
ampla defesa; 

· II - na hipótese da transferência a terceiros de qualquer das unidades geradoras de energia 
elétrica, sem prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, a revogação da autorização acarretará, para o 
poder concedente, qualquer responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
assumidos pela Autorizada com relação a terceiros, inclusive seus empregados, sendo-lhe assegurado o 
direito de remover as instalações das unidades geradoras, depois de integralmente satisfeitas as obrigações 
ou encargos cujo descumprimento tenba motivado a revogação. 

Art. 82 Fixar o prazo de seis meses, contados a partir da data de publicação desta Portaria, 
para a apresentação do projeto básico do empreendimento ao DNAEE. 

Art. 92 Esta Portaria entra em vigor na data de rua publicação. 

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO 
(N9 5-441-5 - 24-3-97 - R$ 253,37) 


