
Nº 240, quinta-feira, 15 de dezembro de 201688 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012016121500088

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

RESOLUÇÃO No- 645, DE 14 DE DEZEMBRO 2016

Altera o Anexo I da Resolução CONTRAN
nº 593, de 24 de maio de 2016, que es-
tabelece as especificações de fabricação e
instalação de para-choques traseiros nos
veículos de fabricação ou importados das
categorias N2, N3, O3 e O4.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN),
no uso da competência que lhe confere o artigo 12, inciso I, da lei nº
9.503, de 23 de setembro de1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de
maio de 2003, que trata da Coordenação do Sistema Nacional de
Trânsito (SNT).

Considerando os processos administrativos nº
80000.035736/2011-07 e nº 80000.101777/2016-03, resolve:

Art. 1º Alterar os subitens 1.10.6 e 1.10.7 e acrescenta os
subitens 1.10.4.1 e 1.10.6.1 do Anexo I da Resolução CONTRAN nº
593, de 24 de maio de 2016.

Art. 2º Acrescentar o subitem 1.10.4.1 ao Anexo I da Re-
solução nº 593, de 24 de maio de 2016, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

"ANEXO I
1 Requisitos
"(...)
1.10.4.1 O requisito constante do caput do subitem 1.10.4

será exigido a partir de 1º de junho de 2017.
(...)."
Art. 3º Alterar o subitem 1.10.6 do Anexo I da Resolução nº

593, de 24 de maio de 2016, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

"ANEXO I
1 Requisitos
(...)
1.10.6 O fabricante da película retrorrefletiva deverá obter

registro junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (INMETRO) para Avaliação da Conformidade através da
Declaração de Fornecedor de seus produtos de acordo com os ensaios
acima descritos e deverá exibir em sua construção uma marca de
segurança comprobatória desse registro com a gravação do selo da
identificação da conformidade do INMETRO, em área não superior a
150 mm² no segmento da cor branca do retrorrefletor.

(...)."
Art. 4º Acrescentar o subitem 1.10.6.1 ao Anexo I da Re-

solução nº 593, de 24 de maio de 2016, com a seguinte redação:
"ANEXO I
1 Requisitos
"(...)
1.10.6.1 As características especificadas por esta resolução

sobre películas retrorrefletivas, enquanto o INMETRO não publicar
Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ), devem ser atestadas por
uma entidade reconhecida pelo DENATRAN, através de laudo con-
clusivo, devendo exibir em sua construção uma marca de segurança
comprobatória desse laudo com a gravação das palavras "APRO-
VADO DENATRAN", com 3mm de altura e 50mm de comprimento
em cada segmento da cor branca do retrorrefletor.

(...)."
Art. 5º Alterar o item 1.10.7 do Anexo I da Resolução 593,

de 24 de maio de 2016, que passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

"ANEXO I
1 Requisitos
(...)
1.10.7 Fica permitida apenas a gravação prevista no item

1.10.6 deste anexo e a gravação da marca e/ ou logotipo do fabricante
da película retrorrefletiva na área vermelha do mesmo e desde que a
área total abrangida pela gravação não ultrapasse 300 mm².

(...)."
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua pu-

blicação.

ELMER COELHO VICENZI
Presidente do Conselho

PEDRO DE SOUZA DA SILVA
p/ Ministério da Justiça e Cidadania

RONE EVALDO BARBOSA
p/ Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

JOÃO PAULO SYLLOS
p/ Ministério da Defesa

PAULO CESAR DE MACEDO
p/ Ministério do Meio Ambiente

LUIZ OTÁVIO MACIEL MIRANDA
p/ Ministério da Saúde

OLAVO DE ANDRADE LIMA NETO
p/ Ministério das Cidades

THOMAS PARIS CALDELLAS
p/ Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

NOBORU OFUGI
p/ Agência Nacional de Transportes Terrestres

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 705, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

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. 1o do
Decreto no 6.353, de 16 de janeiro de 2008, e o que consta do
Processo no 48000.001955/2015-03, resolve:

Art. 1o Cancelar o Leilão para Contratação de Energia de
Reserva, denominado 2o Leilão de Energia de Reserva, de 2016, de que
trata o art. 11 da Portaria MME no 104, de 23 de março de 2016.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO COELHO FILHO

Em 8 de dezembro de 2016

Nº 3.209 - Processo no 48500.004007/2011-57. Interessado: Renova
PCH Ltda. Decisão: registrar a adequabilidade aos estudos de in-
ventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo
(DRS-PCH) da PCH Poldros, com 7.000 kW de Potência Instalada,
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração
(CEG) PCH.PH.MG.037217-0.01, localizada no rio Ribeirão do Fetal,
integrante da sub-bacia 43, na bacia hidrográfica do Rio São Fran-
cisco, no município de Buritis, no estado de Minas Gerais. A íntegra
deste Despacho consta dos autos e encontra-se disponível no endereço
eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

Nº 3.210 - Processo no 48500.003983/2011-92. Interessado: Renova
PCH Ltda. Decisão: registrar a adequabilidade aos estudos de in-
ventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo
(DRS-PCH) da PCH Cupim, com 10.800 kW de Potência Instalada,
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração
(CEG) PCH.PH.MG.037242-0.01, localizada no rio Ribeirão do Fetal,
integrante da sub-bacia 43, na bacia hidrográfica do Rio São Fran-
cisco, no município de Buritis, no estado de Minas Gerais. A íntegra
deste Despacho consta dos autos e encontra-se disponível no endereço
eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

Em 12 de dezembro de 2016

Nº 3.242 - Processo no 48500.003613/2015-89. Interessado: Atiaia
Energia S.A. Decisão: registrar a adequabilidade aos estudos de in-
ventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo
(DRS-PCH) da PCH Gado Bravo, com 23.000 kW de Potência Ins-
talada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Ge-
ração (CEG) PCH.PH.MA.034559-8.01, localizada no Rio das Balsas,
integrante da sub-bacia 34, na bacia hidrográfica do Atlântico Nor-
te/Nordeste, no município de Balsas, no estado do Maranhão. A
íntegra deste Despacho consta dos autos e encontra-se disponível no
endereço eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

Em 13 de dezembro de 2016

Nº 3.264 - Processo no 48500.002150/2014-57. Interessado: Minas
PCH S.A. Decisão: registrar a adequabilidade aos estudos de in-
ventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo
(DRS-PCH) da PCH Morro Preto Alto, com 24.000 kW de Potência
Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de
Geração (CEG) PCH.PH.GO.034170-3.01, localizada no rio Caiapó,
integrante da sub-bacia 24, na bacia hidrográfica do rio Tocantins, nos
municípios de Montes Claros de Goiás e Arenópolis, no estado de
Goiás. A íntegra deste Despacho consta dos autos e encontra-se
disponível no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

Nº 3.268 - Processo no 48500.001965/2015-08. Interessado: NN -
Participações e Administração Ltda. Decisão: registrar a adequabi-
lidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do
Sumário Executivo (DRS-PCH) da PCH Tapera Jusante, com 6.500
kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Em-
preendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.032689-5.01, locali-
zada no rio Tapera, integrante da sub-bacia 65, na bacia hidrográfica
do Rio Paraná, no município de Virmond, no estado Paraná. A íntegra
deste Despacho consta dos autos e encontra-se disponível no endereço
eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

Nº 3.271 - Processo nº: 48500.005056/2016-11. Interessada: Ritmo
Comercializadora de Energia Ltda Decisão: Autorizar a Ritmo Co-
mercializadora de Energia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº
23.722.405/0001-39, a atuar como Agente Comercializador de Ener-
gia Elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica - CCEE.

Nº 3.272 - Processo nº 48500.005371/2016-49. Interessado: Leonardo
de Oliveira Gomes. Decisão: (i) conferir o DRI-PCH referente à PCH
Santa Cruz, cadastrada sob o CEG PCH.PH.MG.037272-2.01, situada
no rio Glória, no estado de Minas Gerais; (ii) o DRI-PCH é de
titularidade exclusiva e intransferível antes da entrega do Sumário
Executivo; (iii) tem-se o prazo de até 14 (quatorze) meses para a
elaboração do projeto básico e apresentação, na ANEEL, do Sumário
Executivo, correspondentes ART(s) e arquivo digital com o projeto
básico desenvolvido, conforme orientações disponíveis no sítio da
ANEEL; e (iv) nos termos do § 1º do art. 7º da Resolução Normativa
nº 673/2015 não serão admitidas outras solicitações de DRI-PCH para
o mesmo aproveitamento.

Nº 3.273 - Processo no 48500.003655/2016-09. Interessado: FR Ener-
gia S.A. Decisão: registrar a adequabilidade aos estudos de inventário
e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH)
da PCH Correntinha, com 5.800 kW de Potência Instalada, cadastrada
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG)
PCH.PH.GO.035391-4.01, localizada no rio Ariranha, integrante da
sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de
Jataí, no estado de Goiás.

A íntegra destes Despachos consta dos autos e estará dis-
ponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

HÉLVIO NEVES GUERRA

Ministério de Minas e Energia
.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 750, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016

Altera o Submódulo 6.6 dos Procedimentos
de Regulação Tarifária - PRORET, que tra-
ta do procedimento de cálculo da Tarifa
Atualizada de Referência (TAR) para a
Compensação Financeira pela Utilização de
Recursos Hídricos - CFURH.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais e o que consta do Processo n o 48500.004457/2016-54,
resolve:

Art. 1º Alterar os itens 14, 15, 20 e 21 do Submódulo 6.6 do
PRORET, que passam a ter as seguintes redações:

"14. O valor da RGR que compõe o cálculo da TAR será o
valor da RGR referente à geração hídrica dividido pelo montante de
energia elétrica comprado pelas distribuidoras.

15. A TFSEE será o equivalente a 0,4% do custo médio da
energia (y), descontados os custos com PIS/COFINS, transmissão e
distribuição de energia.

(...)
20. O valor dos encargos de transmissão é calculado a partir

da receita da totalidade das transmissoras de energia elétrica por
contrato com as geradoras, conforme informações obtidas nos bancos
de dados oficiais cuja ANEEL tenha acesso, próprios ou não. Será
totalizada a receita das transmissoras em seus contratos com as ge-
radoras que suprem as concessionárias de distribuição, de modo que
esse total seja dividido pelo montante de energia elétrica comprado
pelas distribuidoras.

21. O valor dos encargos de distribuição é calculado a partir
da divisão entre a receita de TUSD G das distribuidoras com as
geradoras consideradas no cálculo da TAR e o montante total de
energia gerado e adquirido pelas distribuidoras de energia".

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROMEU DONIZETE RUFINO

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL
Em 6 de dezembro de 2016

Nº 3.183 - O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que consta do
Processo nº 48500.002469/2016-44, decide conhecer do recurso apre-
sentado pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte
em face do Despacho nº 1.980/2016, emitido pela Superintendência
de Fiscalização Econômica e Financeira - SFF, para no mérito, negar-
lhe provimento, para: manter a decisão constante do Despacho nº
2.947 de 10 de novembro de 2016, pelo qual a SFF, em sede de juízo
de reconsideração, autorizou a separação de ativos de transmissão no
Estado do Amapá, pertencentes a Eletronorte, para a Companhia de
Eletricidade do Amapá -CEA sem o oferecimento de garantia de
recebimento por parte da CEA.

ROMEU DONIZETE RUFINO

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES
E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 14 de novembro de 2016

Nº 2.968 - Processo no 48500.000829/2010-88. Interessado: ATIAIA
ENERGIA S.A. Decisão: registrar a adequabilidade aos estudos de
inventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo
(DRS-PCH) da PCH Fundãozinho, com 22.000 kW de Potência Ins-
talada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Ge-
ração (CEG) PCH.PH.MS.037179-3.01, localizada no rio Rio Su-
curiú, integrante da sub-bacia 63, na bacia hidrográfica do Rio Pa-
raná, no município de Paraíso, no estado do Mato Grosso do Sul. A
íntegra deste Despacho consta dos autos e encontra-se disponível no
endereço eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.
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