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Autorização de implantação de gasoduto na BR-386/RS 

O Ministério da Infraestrutura publicou, no Diário Oficial da União do dia 19 de maio de 2021, a Portaria nº 136, 

que autoriza a implantação de gasoduto sob a rodovia BR-386/RS, administrada pela CCR ViaSul, em trecho 

situado no município de Lajeado, de interesse da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SulGás. 

Caberá à CCR ViaSul acompanhar e fiscalizar o projeto por ela aprovado, e a SulGás deverá concluir a obra no 

prazo de 900 dias após a assinatura do Contrato de Permissão Especial de Uso – CPEU. O documento na íntegra 

por ser acessado por meio desse link. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Autorização de implantação de rede de distribuição de energia na BR-392/RS 

O Ministério da Infraestrutura publicou, no DOU do mesmo dia, a Portaria nº 137, que autoriza a implantação de 

rede de distribuição de energia elétrica sob a rodovia BR-392/RS, administrada pela ECOSUL, em trecho 

localizado no município de Pelotas, de interesse da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE-D. Caberá à 

ECOSUL o acompanhamento e fiscalização da execução do projeto por ela aprovado, e a CEEE-D deverá concluir 

a obra no prazo de 63 dias após a assinatura do CPEU. Maiores informações constam no documento completo, 

disponível nesse link. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Aprovação do Edital dos Leilões nº 6 e 7/2021-ANEEL 

O Ministério de Minas e Energia publicou, no DOU do mesmo dia, a Resolução Homologatória nº 2.869, que 

aprova o Edital dos Leilões nº 6 e 7/2021-ANEEL e seus anexos (A-3 e A-4 de 2021, respectivamente), destinados 

a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir das fontes hídrica, 

eólica, solar fotovoltaica e térmica a biomassa, para atendimento ao Sistema Interligado Nacional, no Ambiente 

de Contratação Regulada – ACR. Estabelece-se, também, as TUST e as TUSDg de referência para as centrais 

geradoras que participarem dos aludidos certames. O documento completo pode ser acessado nesse link.  

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-136/surod-de-11-de-maio-de-2021-320660210
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-137/surod-de-11-de-maio-de-2021-320647491
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-homologatoria-n-2.869-de-18-de-maio-de-2021-320654411

