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Ministério de Minas e Energia
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
RETIFICAÇÃO

No Despacho nº 539, de 1º de março de 2016, constante no
Processo n° 48500.006258/2014-19, publicada no DOU nº 45, de 8 de
março de 2016, seção 1, página 42, fica acrescido o item "iii", nos
seguintes termos: "(iii) restaurar o Despacho nº 1.805, de 28 de maio
de 2012".

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 17 de março de 2016
N o- 667 - Processo nº 48500.006996/2013-85. Interessado: Tecipar
Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Decisão: Liberar as unidades
geradoras para início de operação em teste a partir de 18 de março de
2016. Usina: UTE TECIPAR. Unidades Geradoras: UG1, UG2 e
UG3, de 1.426 kW cada uma, totalizando 4.278 kW de capacidade
instalada. Localização: Município de Santana de Parnaíba, Estado de
São Paulo. A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.
ALESSANDRO D'AFONSECA CANTARINO

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
RESOLUÇÃO N o- 11, DE 16 DE MARÇO DE 2016
A DIRETORA-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso
de suas atribuições legais, tendo em vista a Resolução de Diretoria n.º
161, de 11 de março de 2016, e
Considerando que a ANP tem como finalidade promover a
regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas
integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, nos termos da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997;
Considerando que o acesso aos gasodutos de transporte é
assegurado por Lei e se dá por meio da contratação de serviço de
transporte entre transportadores e carregadores, com observância aos
princípios da publicidade, da transparência e da isonomia entre os
agentes;
Considerando o Art. 8º, Inciso XXI da Lei nº 9.478, de 06 de
agosto de 1997, que determina que os contratos de transporte e de
interconexão entre instalações de transporte, inclusive as procedentes
do exterior, devem ser registrados na ANP;
Considerando o Art. 24, Inciso III da Lei nº 11.909, de 04 de
março de 2009, que estabelece que o transportador deve submeter à
aprovação da ANP a minuta de contrato padrão a ser celebrado com
os carregadores;
Considerando o Art. 34 da Lei nº 11.909, de 04 de março de
2009, que estabelece que o acesso ao serviço de transporte firme, em
capacidade disponível, dar-se-á mediante chamada pública realizada
pela ANP, conforme diretrizes do Ministério de Minas e Energia;
Considerando a Portaria MME nº 472, de 05 de agosto de
2011, que estabelece as diretrizes para o processo de chamada pública
para contratação de capacidade de transporte de gás natural;
Considerando o Art. 35 da Lei nº 11.909, de 04 de março de
2009, que estabelece que a ANP deverá disciplinar a cessão de capacidade de transporte contratada sob a modalidade firme, de forma a
preservar os direitos do transportador;
Considerando o Parágrafo Único do Art. 48 do Decreto nº
7.382, de 02 de dezembro de 2010, que considera a troca operacional
como uma forma de acesso de terceiros aos gasodutos de transporte;
Considerando o Art. 15 do Decreto nº 7.382, de 02 de dezembro de 2010, que dispõe que a troca operacional de gás natural,
denominada swap, deverá ser solicitada aos transportadores pelos
carregadores interessados, nos termos da regulação estabelecida pela
ANP; resolve:
Das Disposições Iniciais
Art. 1º. Constitui objeto da presente Resolução regulamentar:
I - a oferta de Serviços de Transporte pelos Transportadores;
II - a Cessão de Capacidade Contratada sob a modalidade
firme;
III - a Troca Operacional de gás natural;
IV - a aprovação e o registro dos Contratos de Serviço de
Transporte de gás natural; e
V - a promoção dos processos de Chamada Pública para
contratação de capacidade de transporte de gás natural.
Art. 2º. Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as
seguintes definições:
I - Acordo de Cessão de Capacidade: instrumento contratual,
celebrado entre Cedente e Cessionário, que estabelece as bases sobre
as quais é efetuada a operação de Cessão de Capacidade Contratada;
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II - Acordo de Interconexão ou Contrato de Interconexão:
instrumento contratual que estabelece as bases da cooperação operacional entre partes adjacentes, celebrado entre Transportadores, ou
entre Transportador e agentes titulares de outras instalações cuja interconexão a Gasoduto de Transporte é prevista pela legislação, no
âmbito da importação de gás natural por meio de gasoduto ou da
movimentação de gás natural em território nacional;
III - Capacidade Contratada de Entrega: capacidade diária
que o Transportador se obriga a disponibilizar para o Carregador em
determinado Ponto de Entrega, conforme o respectivo Contrato de
Serviço de Transporte;
IV - Capacidade Contratada de Recebimento: capacidade
diária que o Transportador se obriga a disponibilizar para o Carregador em determinado Ponto de Recebimento, conforme o respectivo Contrato de Serviço de Transporte;
V - Capacidade Contratada de Transporte: volume diário de
gás natural que o Transportador é obrigado a movimentar para o
Carregador, nos termos do respectivo contrato de transporte;
VI - Capacidade Disponível: parcela da capacidade de movimentação do Gasoduto de Transporte que não tenha sido objeto de
contratação sob a modalidade firme;
VII - Capacidade Ociosa: parcela da capacidade de movimentação do Gasoduto de Transporte contratada que, temporariamente, não esteja sendo utilizada;
VIII - Capacidade Técnica de Transporte: parcela da Capacidade de Transporte que se destina à contratação nas modalidades
firme e extraordinária, obtida após a dedução da Margem Operacional
e do Gás de Uso do Sistema;
IX - Capacidade de Transporte: volume máximo diário de
gás natural que o Transportador pode movimentar em um determinado Gasoduto de Transporte;
X - Carregador: agente que utilize ou pretenda utilizar o
serviço de movimentação de gás natural em Gasoduto de Transporte,
mediante autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP;
XI - Carregador Inicial: é aquele cuja contratação de Capacidade de Transporte tenha viabilizado ou contribuído para viabilizar a construção do gasoduto, no todo ou em parte;
XII - Carregador Interessado: agente que solicita formalmente o Serviço de Transporte;
XIII - Cedente: Carregador, titular de um Contrato de Serviço de Transporte firme, que cede seu direito à utilização da Capacidade Contratada de Transporte sob a modalidade firme, no todo
ou em parte, a um terceiro não Transportador;
XIV - Cessão de Capacidade Contratada ou Cessão: transferência, no todo ou em parte, do direito de utilização da Capacidade
Contratada de Transporte sob a modalidade firme;
XV - Cessionário: terceiro, não Transportador, beneficiado
do direito advindo da Cessão de Capacidade Contratada;
XVI - Chamada Pública: procedimento, com garantia de
acesso a todos os interessados, que tem por finalidade a contratação
de Capacidade de Transporte em dutos existentes, a serem construídos
ou ampliados;
XVII - Chamada Pública Coordenada: procedimento, com
garantia de acesso a todos os interessados, que tem por finalidade a
contratação de Capacidade de Transporte em dutos existentes, a serem
construídos ou ampliados, de maneira coordenada com outras Chamadas Públicas;
XVIII - Congestionamento Contratual: situação na qual a
demanda por contratação de Serviço de Transporte Firme e Extraordinário excede a Capacidade Técnica de Transporte, mas esta não se
encontra plenamente utilizada;
XIX - Congestionamento Físico: situação na qual a demanda
por contratação de Serviço de Transporte Firme e Extraordinário
excede a Capacidade Técnica de Transporte, quando esta se encontra
plenamente utilizada;
XX - Contrato de Serviço de Transporte: qualquer contrato
firmado entre o Carregador e o Transportador para prestação de Serviço de Transporte, incluindo seus aditivos;
XXI - Data de Início do Serviço de Transporte: data efetiva
do início da prestação do Serviço de Transporte, nos termos do
Contrato de Serviço de Transporte;
XXII - Desequilíbrio: diferença entre os volumes injetados
na Instalação de Transporte pelo Carregador, ou por quem este venha
a indicar, e os volumes retirados pelo Carregador, ou por quem este
venha a indicar, devendo ser descontados os volumes de gás natural
referentes ao Gás de Uso no Sistema e às perdas extraordinárias,
durante um determinado período de tempo;
XXIII - Gás de Uso no Sistema: volume de gás natural
necessário para a operação da Instalação de Transporte, incluindo,
sem se limitar a, o gás combustível, o gás não contado e as perdas
operacionais;
XXIV - Gasoduto de Referência: projeto de gasoduto utilizado para efeito da definição das tarifas e receitas anuais máximas
a serem consideradas nas Chamadas Públicas e nas licitações das
concessões;
XXV - Gasoduto de Transferência: duto destinado à movimentação de gás natural, considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, iniciando e terminando em suas próprias
instalações de produção, coleta, transferência, estocagem e processamento de gás natural;
XXVI - Gasoduto de Transporte: gasoduto que realize movimentação de gás natural desde instalações de processamento, estocagem ou outros gasodutos de transporte até instalações de estocagem, outros gasodutos de transporte e pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição de gás natural, ressalvados os
casos previstos nos incisos XVII e XIX do caput do Art. 2º da Lei nº
11.909, de 04 de março de 2009, incluindo estações de compressão,
de medição, de redução de pressão e de entrega, respeitando-se o
disposto no § 2º do Art. 25 da Constituição Federal;
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XXVII - Gerenciamento de Congestionamento Contratual:
gerenciamento da oferta e utilização da Capacidade Técnica de Transporte com o objetivo de sua maximização e otimização, em função da
existência de Congestionamento Contratual;
XXVIII - Instalação de Transporte: conjunto de instalações
necessárias à prestação do serviço de transporte dutoviário de gás
natural, incluindo tubulações e instalações auxiliares (componentes e
complementos);
XXIX - Margem Operacional: parcela da Capacidade de
Transporte que possibilita o Transportador acomodar as flutuações
comerciais e operacionais dos Serviços de Transporte ofertados, necessária para a eficiente e segura operação da Instalação de Transporte;
XXX - Percurso: trajeto entre o Ponto de Recebimento e o
Ponto de Entrega;
XXXI - Ponto de Entrega: ponto nos Gasodutos de Transporte no qual o gás natural é entregue pelo Transportador ao Carregador ou a quem este venha a indicar;
XXXII - Ponto de Interconexão: constitui a região onde
fisicamente ocorre a ligação entre dois ou mais equipamentos, processos ou sistemas de transferência, transporte ou estocagem, na qual
é instalado um ou mais sistemas de medição;
XXXIII - Ponto de Recebimento: ponto nos Gasodutos de
Transporte no qual o gás natural é entregue ao Transportador pelo
Carregador ou por quem este venha a indicar;
XXXIV - Pontos Relevantes: complementos, tais como Pontos de Recebimento e Entrega de gás natural, Pontos de Interconexão
com outras Instalações de Transporte e com terminais de gás natural
liquefeito (GNL), e outros complementos existentes relacionados à
viabilização do acesso por terceiros interessados;
XXXV - Processo ou Mecanismo de Alocação de Capacidade: processo ou mecanismo que estabelece a ordem de prioridade
e/ou a atribuição de capacidade entre Carregadores Interessados na
contratação de Capacidade de Transporte de forma transparente e
não-discriminatória;
XXXVI - Serviço de Transporte: receber, movimentar e entregar volumes de gás natural por meio de Gasodutos de Transporte,
nos termos do respectivo Contrato de Serviço de Transporte;
XXXVII - Serviço de Transporte Extraordinário: modalidade
de contratação de Capacidade Disponível, a qualquer tempo, e que
contenha condição resolutiva, na hipótese de contratação da capacidade na modalidade firme;
XXXVIII - Serviço de Transporte Firme: Serviço de Transporte no qual o Transportador se obriga a programar e transportar o
volume diário de gás natural solicitado pelo Carregador até a Capacidade Contratada de Transporte estabelecida no contrato com o
Carregador;
XXXIX - Serviço de Transporte Interruptível: Serviço de
Transporte que poderá ser interrompido pelo Transportador, dada a
prioridade de programação do Serviço de Transporte Firme;
XL - Tarifa de Transporte: valor a ser pago pelo Carregador
ao Transportador pelo Serviço de Transporte, em conformidade com o
disposto no Contrato de Serviço de Transporte celebrado entre as
partes, o qual dispõe sobre as regras e condições específicas da
contratação do serviço;
XLI - Tarifa de Transporte Máxima: valor máximo, definido
no processo de Chamada Pública, a ser pago a título de Tarifa de
Transporte pelo Carregador ao Transportador;
XLII - Termos de Acesso: termos e condições, tarifários e
não-tarifários, para acesso de terceiros a Instalações de Transporte
que possibilitem a potenciais Carregadores informações suficientes
para a efetiva contratação dos Serviços de Transporte oferecidos pelo
Transportador, levando em conta o prazo e as especificidades dos
Serviços de Transporte;
XLIII - Termo de Compromisso de Compra de Capacidade
de Transporte ou Termo de Compromisso: documento a ser celebrado
junto à ANP, por meio do qual o Carregador se compromete, de
forma irrevogável e irretratável, a adquirir a Capacidade de Transporte alocada por meio de processo de Chamada Pública;
XLIV - Transportador: empresa autorizada ou concessionária
da atividade de transporte de gás natural por meio de duto;
XLV - Troca Operacional ou Swap: Serviço de Transporte,
prestado pelo Transportador, no qual os fluxos físico e contratual
diferem, no todo ou em parte, contribuindo para a operação eficiente
da Instalação de Transporte;
XLVI - Zona de Entrega: área geográfica limitada, correspondente à região objeto de concessão estadual de distribuição de gás
canalizado;
XLVII - Zona de Recebimento: área geográfica limitada,
contendo um ou mais Pontos de Recebimento.
Parágrafo Único. As capacidades de que tratam os Incisos V,
VI, VII, VIII e IX referem-se ao volume diário de gás natural que
pode ser retirado em um ou mais Pontos de Entrega de uma Instalação de Transporte, calculado via simulação termo-hidráulica.
Dos Serviços de Transporte
Art. 3º. O Transportador deve permitir o acesso não discriminatório de terceiros às suas Instalações de Transporte, mediante
remuneração adequada, calculada segundo os critérios estabelecidos
pela ANP.
§ 1º. A oferta integral de Capacidade Disponível e Capacidade Ociosa é obrigatória por parte do Transportador, seja para
contratação em modalidade firme, interruptível ou extraordinária, observado o disposto no Art. 27 desta Resolução.
§ 2º. A oferta integral da Troca Operacional é obrigatória por
parte do Transportador, em todos os Pontos Relevantes da Instalação
de Transporte onde seja aplicável.
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