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Parágrafo único. O Contrato deverá ser assinado no prazo de
até trinta dias, contado a partir da convocação feita pela ANEEL, sob
pena de ineficácia da concessão ora outorgada.

Art. 3o- Os bens e instalações existentes em função do serviço
de transmissão de energia elétrica são vinculados aos serviços pú-
blicos concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou da-
ção em garantia, sem prévia e expressa autorização da ANEEL.

Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e
instalações vinculados à prestação do serviço concedido reverterão à
União, na forma prevista em lei e no Contrato de Concessão.

Art. 4o- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de janeiro de 2004; 183o- da Independência e
116 o- da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Vana Rousseff

Parágrafo único. O Contrato deverá ser assinado no prazo de
até trinta dias, contado a partir da convocação feita pela ANEEL, sob
pena de ineficácia da concessão ora outorgada.

Art. 3o- Os bens e instalações existentes em função do serviço
de transmissão de energia elétrica são vinculados aos serviços pú-
blicos concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou da-
ção em garantia, sem prévia e expressa autorização da ANEEL.

Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e
instalações vinculados à prestação do serviço concedido reverterão à
União, na forma prevista em lei e no Contrato de Concessão.

Art. 4o- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de janeiro de 2004; 183o- da Independência e
116 o- da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Vana Rousseff

<!ID928967-0> DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 2004

Outorga à Sociedade de Propósito Especí-
fico MUNIRAH TRANSMISSORA DE
ENERGIA S. A. concessão para exploração
de serviço público de transmissão de ener-
gia elétrica, relativa à linha de transmissão
interligando a Subestação Camaçari II à Su-
bestação Sapeaçu, ambas localizadas no Es-
tado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nas Leis nos- 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de
julho de 1995, 9.491, de 9 de setembro de 1997, e 9.648, de 27 de maio
de 1998, e o que consta do Processo ANEEL no- 48500.000744/03-45,

D E C R E T A :

Art. 1o- Fica outorgada à Sociedade de Propósito Específico
MUNIRAH TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. concessão para
exploração de serviço público de transmissão de energia elétrica,
mediante construção, operação e manutenção da Linha de Trans-
missão Camaçari II - Sapeaçu, em 500 kV, circuito simples, com
extensão aproximada de 106 km, com origem na Subestação Ca-
maçari II e término na Subestação Sapeaçu, ambas localizadas no
Estado da Bahia, e demais instalações necessárias às funções de
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação,
administração e apoio.

Art. 2o- A concessão de que trata este Decreto vigorará pelo
prazo de trinta anos, contado a partir da data de assinatura do res-
pectivo Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de
Energia Elétrica, podendo ser prorrogada a pedido formal da inte-
ressada, apresentada até trinta e seis meses antes do término do prazo
e a critério da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Parágrafo único. O Contrato deverá ser assinado no prazo de
até trinta dias, contado a partir da convocação feita pela ANEEL, sob
pena de ineficácia da concessão ora outorgada.

Art. 3o- Os bens e instalações existentes em função do serviço
de transmissão de energia elétrica são vinculados aos serviços pú-
blicos concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou da-
ção em garantia, sem prévia e expressa autorização da ANEEL.

Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e
instalações vinculados à prestação do serviço concedido reverterão à
União, na forma prevista em lei e no Contrato de Concessão.

Art. 4o- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de janeiro de 2004; 183o- da Independência e
116 o- da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Vana Rousseff

<!ID928968-0> DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 2004

Cria Grupo de Trabalho Interministerial
com a finalidade de apoiar a implemen-
tação do Plano Nacional de Reforma Agrá-
ria e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1o- Fica criado Grupo de Trabalho Interministerial com a
finalidade de apoiar a implementação do Plano Nacional de Reforma
Agrária, promovendo a articulação de esforços dos órgãos gover-
namentais para a agilização das medidas necessárias ao cumprimento
das metas do referido Plano.

Art. 2o- O Grupo de Trabalho será composto por represen-
tantes dos seguintes órgãos:

I - Secretaria-Geral da Presidência da República, que o coordenará;

II - Ministério do Desenvolvimento Agrário;

III - Casa Civil da Presidência da República;

IV - Ministério da Fazenda;

V - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e

VI - Assessoria Especial do Presidente da República.

§ 1o- Cada órgão indicará um representante e respectivo su-
plente, a serem designados pelo Ministro de Estado Chefe da Se-
cretaria-Geral da Presidência da República.

§ 2o- O Coordenador do Grupo de Trabalho poderá convidar re-
presentantes de outros órgãos da administração federal, estadual e muni-
cipal, bem assim de entidades privadas, inclusive organizações não-gover-
namentais, para participar de reuniões e discussões por ele organizadas.

§ 3o- A participação no Grupo de Trabalho será considerada
prestação de serviços relevantes e não será remunerada.

Art. 3o- Poderão ser criados subgrupos técnicos, com a fi-
nalidade de desenvolver ações específicas necessárias à implemen-
tação das decisões do Grupo de Trabalho.

Art. 4o- O Grupo de Trabalho terá prazo de cento e oitenta
dias, a contar da data de designação de seus membros, para conclusão
dos trabalhos.

Art. 5o- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de janeiro de 2004; 183o- da Independência e
116 o- da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Miguel Soldatelli Rossetto
Luiz Soares Dulci

<!ID928969-0> DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 2004

Outorga à Sociedade de Propósito Especí-
fico STN - SISTEMA DE TRANSMIS-
SÃO NORDESTE S. A. concessão para ex-
ploração de serviço público de transmissão
de energia elétrica, relativa à linha de trans-
missão interligando a Subestação Teresina
II, localizada no Estado do Piauí, à Su-
bestação Fortaleza II, localizada no Estado
do Ceará.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nas Leis nos- 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de
julho de 1995, 9.491, de 9 de setembro de 1997, e 9.648, de 27 de maio
de 1998, e o que consta do Processo ANEEL no- 48500.000744/03-45,

D E C R E T A :

Art. 1o- Fica outorgada à Sociedade de Propósito Específico
STN - SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S. A. concessão
para exploração de serviço público de transmissão de energia elétrica,
mediante construção, operação e manutenção dos empreendimentos
listados abaixo, com respectivas instalações necessárias às funções de
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação,
administração e apoio:

I - LT Teresina II - Sobral III, em 500 kV, circuito simples,
com extensão aproximada de 322 km, segundo circuito, com origem
na Subestação Teresina II, no Estado do Piauí, e término na Su-
bestação Sobral III, no Estado do Ceará;

II - LT Sobral III - Fortaleza II, em 500 kV, circuito simples,
com extensão aproximada de 219 km, segundo circuito, com origem
na Subestação Sobral III e término na Subestação Fortaleza II, ambas
localizadas no Estado do Ceará;

Art. 2o- A concessão de que trata este Decreto vigorará pelo
prazo de trinta anos, contado a partir da data de assinatura do res-
pectivo Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de
Energia Elétrica, podendo ser prorrogada a pedido formal da inte-
ressada, apresentada até trinta e seis meses antes do término do prazo
e a critério da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Parágrafo único. O Contrato deverá ser assinado no prazo de
até trinta dias, contado a partir da convocação feita pela ANEEL, sob
pena de ineficácia da concessão ora outorgada.

Art. 3o- Os bens e instalações existentes em função do serviço
de transmissão de energia elétrica são vinculados aos serviços pú-
blicos concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou da-
ção em garantia, sem prévia e expressa autorização da ANEEL.

<!ID928965-0> DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 2004

Institui a Conferência Nacional do Esporte
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1o- Fica instituída a Conferência Nacional do Esporte, a
se realizar sob a coordenação do Ministério do Esporte.

Art. 2o- A Conferência Nacional do Esporte será presidida
pelo Ministro de Estado do Esporte e, na sua ausência ou impe-
dimento eventual, pelo Secretário-Executivo desse Ministério.

Art. 3o- O Ministro de Estado do Esporte expedirá o re-
gulamento da Conferência Nacional do Esporte, dispondo sobre a
organização, funcionamento, periodicidade, etapas de sua realização e
escolha dos delegados.

Art. 4o- A primeira reunião da Conferência Nacional do Es-
porte, em sua etapa nacional, acontecerá em Brasília, Distrito Federal,
no 2o- trimestre de 2004, cabendo ao Ministro de Estado do Esporte
definir a data de sua realização.

Art. 5o- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de janeiro de 2004; 183o- da Independência e
116 o- da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Agnelo Santos Queiroz Filho

<!ID928966-0> DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 2004

Outorga à Sociedade de Propósito Especí-
fico LUMITRANS COMPANHIA TRANS-
MISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA
S.A. concessão para exploração de serviço
público de transmissão de energia elétrica,
relativa à linha de transmissão interligando
a Subestação Machadinho à Subestação
Campos Novos, ambas localizadas no Es-
tado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nas Leis nos- 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de
julho de 1995, 9.491, de 9 de setembro de 1997, e 9.648, de 27 de maio
de 1998, e o que consta do Processo ANEEL no- 48500.000744/03-45,

D E C R E T A :

Art. 1o- Fica outorgada à Sociedade de Propósito Específico
LUMITRANS COMPANHIA TRANSMISSORA DE ENERGIA
ELÉTRICA S. A. concessão para exploração de serviço público de
transmissão de energia elétrica, mediante construção, operação e ma-
nutenção da Linha de Transmissão Machadinho - Campos Novos, em
525 kV, circuito simples, segundo circuito, com extensão aproximada
de 51 km, com origem na Subestação Machadinho e término na Su-
bestação Campos Novos, localizadas no Estado de Santa Catarina, e
demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, pro-
teção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

Art. 2o- A concessão de que trata este Decreto vigorará pelo
prazo de trinta anos, contado a partir da data de assinatura do res-
pectivo Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de
Energia Elétrica, podendo ser prorrogada a pedido formal da inte-
ressada, apresentada até trinta e seis meses antes do término do prazo
e a critério da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
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