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RETIFICAÇÃO
Nas Portarias de 19 de junho de 2013, do Departamento de
Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicação Eletrônica, publicadas no D.O.U de 20 de junho de 2013 - Seção 1 - pág.
76, tabela anexa, Portaria DEAA nº 600, Processo nº
53500.002325/2012, onde se lê: Município Fortaleza, Estado do Ceará, leia-se: Brasília, Distrito Federal.

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
PORTARIA Nº 34, DE 18 DE JUNHO DE 2013
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, tendo em

vista o disposto no Anexo IV, Art. 72, § 1º, inciso I, da Portaria nº
143, de 9 de março de 2012, e considerando o que consta no processo
nº 53000.048722/2011, resolve:
Art. 1º Autorizar o SENADO FEDERAL consignatário do
Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, canal 295 (duzentos
e noventa e cinco), frequência 106,9 MHz, classe A3, a executar o
Serviço Auxiliar de Radiodifusão de Ligação para Transmissão de
Programas (LINK), no referido município, e aprovar seus locais de
instalação.
Art. 2º A estação somente poderá entrar em operação após a
obtenção do uso da radiofrequência associado ao Serviço, e seu início
efetivo, condicionado à emissão da respectiva Licença de Funcionamento pelo Ministério das Comunicações.

Nº 118, sexta-feira, 21 de junho de 2013
Art. 3º Determinar que, no prazo máximo de 12 (doze)
meses, contado a partir da data de publicação desta Portaria, a entidade providencie a efetivação do que foi aprovado e requeira vistoria para fins de licenciamento ou encaminhe formulário de vistoria
conforme Portaria SCE/MC nº 159, de 8 de abril de 2009, publicada
no D.O.U. de 9 de abril de 2009.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA

DESPACHOS DA DIRETORA
Em 20 de junho de 2013
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA, SUBSTITUTA, tendo em vista o disposto no art. 6º da Portaria MC nº 143, de 9 de março de
2012 e no uso das atribuições que lhe confere, resolve:
Dar publicidade às aprovações de local de instalação e equipamentos das estações e às alterações de características técnicas das entidades executantes do serviço de radiodifusão, seus ancilares e auxiliares,
listadas em anexo.
ANEXO
ATO
DESPACHO DEOC Nº 500, DE 18/06/2013
DESPACHO DEOC Nº 501, DE 18/06/2013

TIPO
APL
APL

ENTIDADE
CÂMARA DOS DEPUTADOS
TV ÔMEGA LTDA

UF
MG
SP

LOCALIDADE
LAVRAS
MIRANTE DO PARANAPANEMA

SERVIÇO
TVD
RTV-PRI

CANAL
40D
48-

PROCESSO
53000.043335/2012
53000.042453/2008

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA, SUBSTITUTA, tendo em vista o disposto no art. 6º da Portaria MC nº 143, de 9 de março de
2012 e no uso das atribuições que lhe confere, resolve:
Dar publicidade às aprovações de local de instalação e equipamentos das estações e às alterações de características técnicas das entidades executantes do serviço de radiodifusão, seus ancilares e auxiliares,
listadas em anexo.
DENISE MENEZES DE OLIVEIRA
ANEXO

.

ATO

TIPO

DESPACHO DEOC Nº
198 DE 28/03/2013
DESPACHO DEOC Nº
464 DE 13/06/2013
DESPACHO DEOC Nº
465 DE 13/06/2013

APL

FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II

ENTIDADE

APL

TV STUDIOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA

APL

TELEVISÃO LAGES LTDA

Ministério de Minas e Energia
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 218, DE 20 DE JUNHO DE 2013

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos
II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei
no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, e no art. 1o da Resolução do
Conselho Nacional de Política Energética - CNPE no 4, de 22 de maio
de 2013, e o que consta do Processo no 48000.001035/2013-15, resolve:
Art. 1o A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP deverá promover, em outubro de 2013, a
Primeira Rodada de Licitação sob o regime de partilha de produção
na área do pré-sal, ofertando, exclusivamente, a estrutura denominada
prospecto de Libra, localizado na Bacia Sedimentar de Santos, nos
termos da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
Art. 2o Caberá à ANP, na promoção da licitação de que trata
o art. 1o, a elaboração das minutas do edital e do contrato de partilha
de produção, observadas as diretrizes indicadas a seguir, de acordo
com o art. 10, inciso IV, da Lei no 12.351, de 2010:
I - o procedimento licitatório da Primeira Rodada de Licitação sob o regime de partilha de produção na área do pré-sal farse-á nos termos da Lei no 12.351, de 2010, e seguirá o procedimento
das Rodadas de Licitações de Blocos sob o regime de concessão, com
as devidas adaptações legais;
II - a ANP deverá preparar minuta de edital, audiência pública, qualificação e habilitação das sociedades empresárias interessadas, apresentação de ofertas e julgamento, adjudicação do objeto e
homologação e minuta de contrato de partilha de produção;
III - as minutas do edital de licitação e do contrato de
partilha de produção, elaboradas pela ANP, deverão ser aprovadas
pelo Ministério de Minas e Energia, nos termos do art. 10, inciso V,
da Lei no 12.351, de 2010;
IV - para fins de habilitação, os licitantes que forem participar do certame, isoladamente ou em consórcio, deverão ter integrante que seja qualificado como "Operador A", segundo os critérios da ANP, visando garantir o conhecimento técnico relativo à
exploração e produção em águas profundas;
V - a partilha do excedente em óleo entre União e contratado
será variável em função do preço do barril de óleo e da média da
produção diária por poço produtor por campo;

UF

LOCALIDADE

SERVIÇO

CANAL

PROCESSO

SC

JOINVILLE

RTVD

56

53000.063262/2012

SP

SERTÃOZINHO

RTVD

24

53000.063219/2012

SC

FLORIANÓPOLIS

RTVD

46

53000.007737/2012

VI - no cálculo da média da produção por poço produtor, a
que se refere o inciso V, não serão considerados poços com produção
restringida por questões técnicas e operacionais não condizentes com
as melhores práticas da indústria do petróleo e que estejam com
produção abaixo da média dos demais poços;
VII - será declarado vencedor da licitação aquele que apresentar o maior excedente em óleo para a União, de acordo com os
critérios a serem definidos pelo Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, mediante proposta do Ministério de Minas e Energia,
de acordo com o art. 10, inciso III, alínea "a", da Lei no 12.351, de
2010;
VIII - caso haja empate entre ofertas do excedente em óleo,
para a União, os licitantes serão convidados a apresentarem novas
propostas superiores às realizadas e permanecendo o empate, o vencedor será definido em sorteio; e
IX - o percentual do excedente em óleo para a União, a ser
ofertado pelos licitantes, deverá referir-se ao valor de barril de petróleo entre US$ 100.00 (cem dólares norte americanos) e US$
110.00 (cento e dez dólares norte americanos) e a produção média de
12 mil barris/dia, por poço produtor ativo.
Art. 3o O Ministério de Minas e Energia celebrará os contratos de partilha de produção, conforme dispõe o art. 8o da Lei no
12.351, de 2010.
Parágrafo único. O prazo do contrato de partilha de produção
será de 35 (trinta e cinco) anos.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDISON LOBÃO

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.541,
DE 20 DE JUNHO DE 2013
Homologa as Tarifas de Energia - TEs e as
Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição - TUSDs referentes à Copel Distribuição S.A - COPEL-DIS e dá outras providências.
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. 9º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
na cláusula sétima do Contrato de Concessão de Serviços Públicos de
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Energia Elétrica nº 046/1999, com a redação dada pelos seus Termos
Aditivos, e com base nos autos do Processo nº 48500.005893/201217, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado do reajuste tarifário anual de
2013 da Copel-DIS, a ser aplicado de acordo com as condições
estabelecidas nesta Resolução.
Art. 2º As tarifas da base econômica da Copel-DIS, constantes do Anexo II da Resolução Homologatória nº 1.431, de 24 de
janeiro de 2013, ficam, em média, reajustadas em 13,08% (treze
vírgula zero oito por cento), sendo 11,40% (onze vírgula quarenta por
cento) referentes ao reajuste tarifário anual econômico e 1,68% (um
vírgula sessenta e oito por cento) relativos aos componentes financeiros pertinentes.
Art. 3º As tarifas de aplicação constantes das Tabelas 1,
Grupo A, e 2, Grupo B, que contemplam o reajuste tarifário anual
econômico e os componentes financeiros pertinentes, conforme as
especificações a seguir:
I - as tarifas de aplicação para a distribuidora Companhia
Força e Luz do Oeste - CFLO constantes da Tabela 1, modalidade
Distribuição, estarão em vigor no período de 29 de junho de 2013 a
28 de junho de 2014;
II - as tarifas de aplicação para a distribuidora Força e Luz
Coronel Vivida Ltda. - FORCEL constantes da Tabela 1, modalidade
Distribuição, estarão em vigor no período de 26 de agosto de 2013 a
25 de agosto de 2014; e
III - as demais tarifas de aplicação de que trata o caput
estarão em vigor no período de 24 de junho de 2013 a 23 de junho de
2014.
§1º No período de vigência do Ano-Teste das Bandeiras
Tarifárias, de que trata o Submódulo 7.1 dos Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET, a TE de aplicação corresponde à da
Bandeira Verde.
§2º Findo o período do Ano-Teste das Bandeiras Tarifárias, a
TE de aplicação corresponderá à da Bandeira indicada em Despacho
publicado mensalmente pela ANEEL.
Art. 4º As tarifas da base econômica constantes das Tabelas
1, Grupo A, e 2, Grupo B, que contemplam somente o reajuste
tarifário anual econômico, deverão constituir a base de cálculos tarifários subsequentes.
Art. 5º Definir, na Tabela 3, os percentuais de descontos
relativos aos benefícios tarifários incidentes sobre as tarifas de aplicação.
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