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Convênio ARCE/SFE-ANEEL 

Contrato de Metas: 

 Fiscalizações específicas; 

 Procedimento de Análise; 

 Demandas. 

 



Entenda a Fiscalização da Distribuição 

Objetivo: orientar as empresas distribuidoras na 

adequada prestação do serviço público de distribuição 

de energia elétrica, especialmente nos aspectos 

relacionados ao atendimento comercial e indicadores de 

desempenho, técnicos e comercial. 



Entenda a Fiscalização da Distribuição 

A fiscalização da distribuição tem por base o 

monitoramento contínuo de indicadores de desempenho das 

distribuidoras. 



Entenda a Fiscalização da Distribuição 

1. Monitoramento 

 

Observação da percepção do consumidor sobre o 
serviço prestado (reclamações dos consumidores, 
IASC, demandas de instituições) 

 Avaliação do desempenho das empresas por meio 
dos indicadores técnicos (continuidade do 
fornecimento, conformidade dos níveis de tensão, 
tempo médio de atendimento a ocorrências 
emergenciais, prazos de atendimento de serviços, 
atendimento telefônico, tempo de solução de 
reclamações) 



Entenda a Fiscalização da Distribuição 

2. Análise 

 Elaboração e divulgação de relatórios que serão 
apresentados aos agentes de distribuição de energia 
para que adotem as providências necessárias para a 
correção das falhas apontadas. 

3. Acompanhamento 

 Agentes apresentam planos de regularização dos 
problemas apontados com prazos bem definidos, 
levando em consideração a importância, a gravidade, 
o risco, e a prioridade dos temas sob análise. 

 As providências adotadas para a correção dos 
problemas serão acompanhamento da correção dos 
problemas e os resultados serão consolidados em 
relatórios de acompanhamento. 



Entenda a Fiscalização da Distribuição 

4.Fiscalização 

 

 Apuração dos indicadores de continuidade coletivos e 
individuais; 

 Indicadores de atendimento telefônico; 

 Comercial; 

 Técnica; 

 Níveis de Tensão. 



Acompanhamento do Plano de Ação 
(ligações novas) 

 19/11/2013 - COELCE protocolou na ARCE a 

correspondência Carta Presidência nº 035/2013, 

solicitando a celebração de TAC. 

 8/04/2014 - Diretoria da ANEEL decidiu considerar 

admissível a celebração de TAC com a COELCE-  

Despacho nº 1.152, de 8 de abril de 2014, pelo qual o 

(Publicação no DOU em 17/04/2014). 

 1º/09/2015 - Diretoria da ANEEL indeferiu pedido de TAC 

da Distribuidora - DESPACHO nº (Publicação DOU em 

15/09/2015). 



Acompanhamento do Plano de Ação 
(ligações novas) 

Ofício nº 37/2015-CONERGE, de 12/11/2015 

 



Acompanhamento do Plano de Ação 
(ligações novas) 

 26/02/2016: ANEEL e ARCE promoveram reunião com 
o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva 
da concessionária de distribuição de energia elétrica 
Coelce, com o objetivo do encontro foi cobrar o 
atendimento aos 18.514 pedidos pendentes de novas 
ligações de consumidores da distribuidora                       
(Fonte: Página de Internet da ANEEL – Publicação: 26/02/2015) 



Acompanhamento do Plano de Ação 
(ligações novas) 

 17/05/2016: Diretoria da ANEEL aprovou plano de 
ação proposto pela COELCE para regularizar os 
pedidos pendentes de ligação de unidades 
consumidoras em sua área de concessão até julho de 
2017 - Despacho nº 1.291: 

 áreas urbanas até o final de 2016; 

 áreas rurais até junho de 2017, consoante o plano 
apresentado pela Concessionária por meio da Carta 
Coelce nº 44-DR-2016, de 28 de março de 2016; 

 encaminhar relatórios trimestrais detalhando o 
andamento do plano de ligações de unidades 
consumidoras. 



Acompanhamento do Plano de Ação 
(ligações novas) 



Acompanhamento do Plano de Ação 
(ligações novas) 

Plano de Execução das Obras 

Estoque + Fluxo 

2016 2017 

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 

Fluxo 1.477 1.690 2.201 2.297 1.917 1.917 

Estoque 683 1.276 2.126 2.584 2.941 2.941 

TOTAL 
14.334 9.716 

24.050 



Acompanhamento do Plano de Ação 
(ligações novas) – Resultados (Passivo) 

 Relatórios apresentados pela ENEL DISTRIBUIÇÃO 
CEARÁ: 

Primeiro - evolução até 20/06/2016: 

Regularizados: 3.524 pedidos (28% do passivo) 

Segundo – evolução até 20/09/2016; 

Regularizados: 5.349 pedidos (43% do passivo) 

Terceiro – evolução até 20/12/2016. 

Regularizados: 7.085 pedidos (56% do passivo) 



Acompanhamento do Plano de Ação 
(ligações novas) – Resultados (Fluxo) 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (Prazo Regulamentar) Período 

 

Qtd. 

Ingres. 

 

Prazo 
Médio 

Qtd. Fora 
do Prazo 

Prazo máximo para elaborar os estudos, orçamentos 

e projetos e informar ao interessado, por escrito, 

quando da necessidade de realização de obras 
para viabilização do fornecimento (30d) 

Até 20/set 8.050 23 72 

Até 20/dez 13.028 24 188 

Variação +4.978 +1 +116 

Prazo máximo de conclusão das obras, na rede de 

distribuição aérea de tensão secundária, incluindo a 

instalação ou substituição de posto de 
transformação (60d) 

Até 20/set 2.124 44 208 

Até 20/dez 4.111 55 1.270 

Variação +1.987 +11 +1.062 

Prazo máximo de conclusão das obras com 

dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de 

distribuição aérea de tensão primária, incluindo 

nesta distância a complementação de fases na rede 
existente e as obras do inciso I do art. 34 (120d) 

Até 20/set 1.047 50 3 

Até 20/dez 1.930 74 383 

Variação +883 +24 +380 

Prazo máximo de conclusão das obras não 
abrangidas nos incisos I e II do art. 34 (Cron.) 

Até 20/set 80 56 0 

Até 20/dez 205 103 22 

Variação +125 +47 +22 



Acompanhamento do Plano de Ação 
(ligações novas) – Resultados (Fluxo) 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (Prazo Regulamentar) Período 

 

Qtd. 

Ingres. 

 

Prazo 
Médio 

Qtd. Fora 
do Prazo 

Prazo máximo para elaborar os estudos, orçamentos 

e projetos e informar ao interessado, por escrito, 

quando da necessidade de realização de obras 
para viabilização do fornecimento (30d) 

Até 20/set 8.050 23 72 

Até 20/dez 13.028 24 188 

Variação % +61,8 +4,3 +61,1 

Prazo máximo de conclusão das obras, na rede de 

distribuição aérea de tensão secundária, incluindo a 

instalação ou substituição de posto de 
transformação (60d) 

Até 20/set 2.124 44 208 

Até 20/dez 4.111 55 1.270 

Variação % +93,5 +25,0 +510,6 

Prazo máximo de conclusão das obras com 

dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de 

distribuição aérea de tensão primária, incluindo 

nesta distância a complementação de fases na rede 
existente e as obras do inciso I do art. 34 (120d) 

Até 20/set 1.047 50 3 

Até 20/dez 1.930 74 383 

Variação % +84,3 +48,0 +12.666,6 

Prazo máximo de conclusão das obras não 
abrangidas nos incisos I e II do art. 34 (Cron.) 

Até 20/set 80 56 0 

Até 20/dez 205 103 22 

Variação +156,25 +83,9 ↑ 



Análise dos Serviços (2014/2015) 

 DURAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES; 

 QUANTIDADE DAS INTERRUPÇÕES 

 APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE FATURAS; 

 PRAZOS DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS. 



Análise dos Serviços (2014/2015) 

 Relatório Analítico (Dez/2016); 

 Ajustes do Relatório Analítico (Jan/2017); 

 Reunião para apresentação de PLANO DE MELHORIAS 
(15/02/2017); 

 Análise do PLANO DE MELHORIA pela ARCE; 

 Eventuais ajustes; 

 Aprovação; 

 Acompanhamento. 

 



OBRIGADO! 

Coordenadoria de Energia 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará 

Av. Santos Dumont, 1789 – 15º andar 

Fortaleza – CE   

Fone: (85) 3101-1035 


