
Ata da 222^ Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores da 
Enel Distribuição Ceará

01 - Data: 15 de janeiro de 2020, às 8h40min 

ONERGE
CONSELHO OE CONSUMIDORES DA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ

02 - Local: Administração Central da Enel Distribuição Ceará - Sala de Reuniões do CONERGE

03 - Conselheiros Presentes: Antonio Erildo Lemos Pontes - Presidente do CONERGE e Representante Titular 
da Classe Rural, Paulo Souza Barbosa - Vice-Presidente do CONERGE e Representante 
Titular da Classe Comercial, Joaquim Caldas Rolim de Oliveira - Representante Titular da 
Classe Industrial, Maria Francilene da Silva - Representante Titular da Classe Residencial, 
Antônio José Gomes da Costa - Representante Suplente da Classe Comercial, Francisco 
Alonso Pereira Lima - Representante Suplente da Classe Residencial, Raul Amaral Júnior - 
Representante Suplente da Classe Industrial, Ricardo Castelo- Representante Suplente da 
Classe Poder Público e Rizonaldo Alves Paes - Secretário Executivo Titular do CONERGE.

04 - Enel Distribuição Ceará: José Osvaldo Correia Férrer - Responsável pelas Obras do Governo do Estado, 
Márcio Lisandro de Sena Almeida - Responsável pela Área de Atendimento Presencial 
(Lojas), Gustavo Gracia Ribeiro e Raimundo Tarcisio Costa - Área e de Regulação e 
Rodrigo Carlos de Almeida - Responsável pela Área de Faturamento 
CE.

05 - Convidados: Ticiano Feitosa - Coordenador do Setor de Atendimento, representando a Sra. Liduina Martins, 
Secretária Executiva do DECON/CE e Antônio Henriques de Araújo Júnior - Representante 
da Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ).

06 -Deliberação: O Presidente do CONERGE, o Senhor Erildo Pontes, iniciou a Reunião às 8h40min, saudando 
todos os presentes. Inicialmente, elucidou a presença do Senhor Antônio Henriques que atua 
na área de projetos e de intercâmbios na área de energias renováveis, bem como apresentou 
o Senhor Ticiano Feitosa, Coordenador de Atendimento do DECON Estadual e que na 
ocasião estava a representar a atual Secretária Executiva do DECON, a Senhora Liduina 
Martins. Relatou a participação de sua antecessora em uma das reuniões do Conselho e que 
havia sido firmado compromisso na participação das reuniões mensais deste Conselho; 
porém por razões de força maior esse compromisso não veio a ser cumprido. O Presidente 
do Conerge, o Senhor Erildo Pontes mencionou sobre as mudanças na Presidência da Enel 
e que o Senhor Charles de Capdeville foi nomeado como atual Presidente da Enel Ceará em 
substituição a Roberto Zanchi. Ressaltou que o Conerge vem cumprindo os quesitos 
contidos na Resolução 451/2011 da Aneel, onde através de compromisso firmado na 
Presidência desta Companhia, ficou acertado a realização de reuniões semestrais para tratar 
de temas relativos as demandas debatidas em reuniões deste Conselho. O Presidente do 
Conerge ressaltou ainda o pedido do Ex-Presidente da Enel Ceará, o Senhor Roberto Zanchi, 
que pediu para participar da próxima reunião de Diretoria do Conerge com a Diretoria da 
Enel Ceará através de vídeo conferência. O Senhor Erildo Pontes ressaltou ainda que não 
houve Ata a ser aprovada em virtude do recesso da Assessora Administrativa do Conerge e 
que ocorrerá o que acontecerá na próxima reunião. Em seguida, o Senhor Erildo Pontes 
mencionou as Correspondências Enviadas: “e-mail CONERGE - Assunto: Envio Cartões 
Natalinos e Convites do Almoço de Confraternização do CONERGE; Carta CONERGE 
01/2020 - Assunto: Agradecimento Palestrante Socorro Pontes”; e, das Correspondências 
Recebidas: e-mail SEDET - Assunto: “Agradecimento Convite Almoço de 
Confraternização do Conerge 2019 - Senhor Júlio Cavalcante Neto - Secretário Executivo 
do Comércio, Serviços e Inovação; E-mail Senador Wellington Fagundes - Assunto: Envio 
Cartão Natalino; e - mail Dep. Vitor Hugo - Assunto: Envio Cartão Natalino; E-mail 
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Conselho de Consumidores Eletrobrás Roraima - Assunto: Agradecimento Cartão Natalino 
de Feliz Natal e Boas Festas do Conerge; e-mail Joaquim Rolim - Assunto: Envio das 
“Propostas Revisadas - REN 482 ANEEL”; e-mail Senador Nelsinho Trad - Assunto: 
Agradecimento Cartão Natalino de Feliz Natal e Boas Festas do Conerge; e-mail Conselho 
de Consumidores Sulgipe - Assunto: Agradecimento Cartão Natalino de Feliz Natal e Boas 
Festas do Conerge; e-mail Senador Oriovisto Guimarães - Assunto: Agradecimento Cartão 
Natalino de Feliz Natal e Boas Festas do Conerge; e-mail da Conselheira Francine Silva - 
Assunto: Aprovação das “Propostas Revisadas - REN 482 ANEEL; e-mail Joaquim Rolim 
-Assunto: Envio Formatado - REN 482 ANEEL”; e-mail Joaquim Rolim - Assunto: Envio 
Revisado - RES: Formatado - REN 482 ANEEL; E-mail Joaquim Rolim - Assunto: Envio 
Contribuições Conerge - Consulta Pública N° 25/2019; e-mail Gustavo Gracia - Regulação 
- Assunto: Cientificou de que não há informações oficiais da ANEEL sobre as novas regras 
de Geração Distribuída; -mail Senador Flávio Bolsonaro - Assunto: Envio Cartão Natalino; 
e-mall Decon/CE - Assunto: Comunicado - Mudança de Gestão Secretarias Executiva 
Decon/CE.

07 - Palestra 01: “Os Problemas de Atrasos na Entrega de Faturas pela Enel Ceará e 
Soluções Propostas”

Expositor: Márcio Lisandro de Sena Almeida: Responsável pelo Atendimento Presencial 
da Enel - CE

O Palestrante iniciou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. Ante a 
apresentação do Palestrante, o Presidente Conerge fez algumas ressalvas e mencionou que 
0 sistema Sales Force (SAP) da Enel Ceará, que se iniciou em 01 de julho de 2019, foi 
acompanhado por este Conselho em palestras tratadas em reuniões mensais deste Conselho. 
Mencionou que o sistema SAP já é um sistema utilizado há muito nesta Companhia e que 
algumas empresas levaram em tomo de 2 anos para adaptação. E que segundo Senhor 
Leonardo Duarte, firmou dentre suas palestras o compromisso das adequações ao sistema 
em aproximadamente 2 semanas, o que já ultrapassou as expectavas em 7 meses e que o 
deixa bastante preocupado, principalmente no âmbito rural e mencionou que o Dija era um 
dos grandes Perímetros de Inigação mais adimplentes do Brasil. Relatou o acumulo de 7 
faturas que vieram a se apresentar aos produtores deste Perímetro e que foi intermediada 
pelo Senhor Osvaldo Férrer e o Presidente deu os devidos méritos ao Senhor Osvaldo que 
atendeu prontamente e agilmente a sua solicitação e resolução do problema, com uma 
negociação que foi favorável aos produtores irrigantes daquele Perímetro, bem como, o 
Senhor Rizonaldo Paes teve a sensibilidade ao problema e flexibilidade nas negociações. O 
Senhor Erildo Pontes, retomando o tema relativo as faturas acumuladas, questionou o 
modelo atual do Sistema e de sua resolução. Ressaltou a necessidade de maior empenho 
desta Companhia e de reforços de analistas de sistema visando uma solução rápida dos 
problemas. Considera ter a Enel Ceará uma das melhores equipes técnicas dentre todas as 
Companhias do Grupo e do Brasil; porém, ressaltou a necessidade de ser bem mais assistida 
por sua Diretoria. Achou tardia a decisão e iniciativa da Distribuidora em repassar as 
informações sobre a problemática e toma-las públicas a população ao que estava de fato 
ocorrendo. O Presidente do Conerge solicitou ainda desta Companhia, decisões certas pois 
0 Senhor André Oswaldo em suas palestras teria dados expectativas de resolução e 
melhorias imediatas, o que não condiz com a prática exercida até o presente momento. Um 
deles foi sobre o tema do Cadastraraento Rural em que o Presidente do Conerge foi 
procurado pelo Diretor e firmado o compromisso de dar continuidade e não mais o fez. Em 
seguida, a Senhora Francilene Silva ressaltou que veio a procurar o Presidente do Conerge 
sobre o tema em pauta e que teve força maior recente em sua rua on^ vizinhos vieram a
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receber faturas acumuladas. Reforçou a falta de informação ao Consumidor, principalmente 
a classe mais carente. Achou prudente ser feita uma análise mais detalhada da situação para 
casos de parcelamento, para que não venha a ser prolongada e ocasionar inadimplência e 
cortes aos Consumidores. Solicitou um maior planejamento e solução emergencial para 
estes casos e uma maior atenção e resposta aos Consumidores que participaram do 
Seminário da Classe Residencial e que estão a esperar esse parecer. O Senhor Alonso Lima, 
em complemento as considerações da Senhora Francilene, ressaltou esse mesmo problema 
no Residencial Luiz Gonzaga e que veio a ser tratado em reunião agendada e que está sendo 
tratado pela Ouvidoria da Ene! Ceará, mas especifícamente pelo Senhor Pedro Igor. O Vice- 
Presidente também mencionou o caso tratado de parcelamento por acumulo de faturas com 
um Aquicultor e que veio a sofrer com problemas e corte por acumulo de faturas, mas que 
veio prontamente a ser solucionado. O Senhor Antônio José, mencionou a diversidade de 
problemas acumulados por esta Companhia, tais como as Obras elétricas, desligamentos e 
nas faturas. O Senhor Joaquim Rolim, teceu elogios e parabenizou o trabalho do Senhor 
Antônio Henriques de Araújo Júnior - Representante da Universidade do Rio de Janeiro 
(UFRJ). O Conselheiro Joaquim Rolim ressaltou que esse tema tem suma importância em 
ser solucionado e que a Companhia deveria se colocar no lugar do Consumidor que recebe 
sua conta com duas faturas no mesmo mês. Em sequência, o Palestrante deu início suas 
explanações sobre o tema em pauta. O Senhor Márcio Lisandro apresentou os impactos nas 
mudanças de Sistema e de toda temática feita por grupos de trabalho para sanar os problemas 
apresentados. Mencionou ter reformulado as metas de TI e GDS. Há inclusive o Senhor 
Homero e Nazareno que estão à frente dessa nova lojística. Mencionou que o Diretor, o 
Senhor André Oswaldo está centrado nas questões de melhorias do Sistema de GDS. Dentre 
os temas abordados o Palestrante mencionou as bases legais e de sua leitura bimestral, as 
modalidades de leitura e entrega da fatura. Segundo o Senhor Márcio Lisandro, dentre as 
ações de melhoria estão: a implantação de novo controle automatizado e diário para garantir 
que foram disponibilizadas todas as faturas não impressas de forma imediata para a gráfica 
e regionais; a implantação de nova gestão de parceiro para garantir que todas as regionais 
fizeram a impressão das faturas convencionais; implantação de melhoria de Sistema para 
emitir comunicação para os clientes duvidosos; implantação de melhoria de Sistema para 
emitir comunicação para os clientes despersonalizados e implantação de melhoria de sistema 
para adicionar o vencimento de forma discreta na parte externa da fatura A5. Outras 
melhorias mencionadas estão a disponibilidade de funcionário para fazer triagem da fatura 
durante a madrugada e motoqueiro para entrega de faturas fora de rotas. O Palestrante 
mencionou que a Diretora Márcia Sandra tem acompanhado diariamente as medidas e que 
realiza periodicamente reuniões de acompanhamento desse processo e adequações. O 
Presidente do Conerge questionou o Palestrante em que forma mudará os índices de 
reclamações apresentadas, uma vez que as medidas não estão sendo suficientes. O 
Presidente do Conerge solicitou do Palestrante uma medida eficaz e solicitou que ainda não 
está convencido de que as ações propostas resolverão o problema em definitivo. O Senhor 
Erildo Pontes reconheceu suas palavras ásperas, porém necessárias para que a Diretoria 
adote medidas urgentes e considera este um problema que está se estendendo muito. O 
Senhor Ticiano questionou transferir toda uma culpa a um Sistema e não a quem de fato está 
a gerenciar. O Senhor Erildo Pontes ressaltou que foi dito pelo Presidente da Enel Ceará que 
estaria tendo novos investimentos para obtenção dos resultados, mas enfatizou que mesmo 
assim os números não se alteram. O Senhor Rodrigo Carlos ressaltou que um dos fatores 
que afetaram a uma aceleração na resolução do problema e a evasão de pessoas. O 
Presidente do Conerge solicitou que até o dia 5 de fevereiro seja enviada para o e-mail do 
Conselho os números referentes à tomada de melhorias de sistema. O palestrante então 
confirmou o compromisso na solicitação feita pelo Senhor Erildo e ressaltou que diante das 
estatísticas, sugeriu criar dentro da fatura de energia dar o devido^direcionamento ao
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Consumidor em como tratar o seu caso, sendo este identificado pela própria Companhia. No 
entendimento do Senhor Ticiano, a área rural teria de apresentar maior problema, porém 
pelas estatísticas o Senhor Márcio Lisandro ressaltou que o problema se apresenta 
especificamente para Capital e Metropolitana. Presumiu ainda que as Lojas de Atendimento 
não estão registrando as reclamações que se apresentaram no interior. O Senhor Osvaldo 
Férrer como representante da Empresa, justificou e pediu desculpas pelos transtornos 
causados aos Consumidores, bem como esclareceu que essa situação não estava prevista e 
que é de suma importância solicitar o mínimo de desculpas aos Consumidores. A Diretoria 
está centrada no tema e com fortes pressões a equipe de T.I. e sem dúvida não há descasos 
e portanto, está previsto ao final de janeiro que esses números serão reduzidos. O Senhor 
Ricardo Castelo solicitou uma amostragem dos números por classe e região, o que o 
Palestrante prontamente aceitou a proposta se propondo a proceder com o envio. O Senhor 
Rizonaldo Paes mencionou que a ANEEL determinou a normalização e que a Companhia 
está adotando todas as medidas cabíveis para sanar o problema. O Presidente do Conerge 
ressaltou um apreço pela equipe envolvida e que um dos problemas que acarretaram a perda 
de destaque da empresa foi o caso no atraso de obras elétrica. Solicitou considerar sua 
mensagem como alerta e mencionou um caso em São Benedito por falta de energia, em que 
0 sistema considerava o tema solucionado e que envolveu o Ouvidor e Diretoria da Enel 
Ceará e que por falhas de Sistema e de informações desencontradas veio a prejudicar um 
produtor. Pediu desculpas caso tenha sido mal interpretado, mas que sua intenção é de 
reverter a situação atual. Agradeceu a apresentação e deu segmento a reunião para os demais 
temas a tratar.

08 - Palestra 02: “Revisão da Resolução 482/2012 da ANEEL - Situação Atual e Perspectivas”

Expositor: Joaquim Caldas Roiim de Oliveira - Representante Titular da Classe Industrial 
no CONERGE

O Palestrante iniciou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. O Senhor 
Erildo Pontes relatou que este tema teve repercussão junto ao Presidente da República e que 
este tema é um dos que há mais evidência no momento. Relatou que o Senhor Joaquim 
Rolim seria a pessoa mais certa a tratar do tema e que tanto o tema quanto o título da Palestra 
foi proposto por sua pessoa. O Senhor Joaquim Rolim ressaltou ter sido um tema pertinente 
e agradeceu a citação no exemplar: "Síudy on determinant  fators of economic feasibility in 
generating windpower in Northeast Brazil” sobre a Fiec no trabalho do Senhor Antônio 
Henriques de Araújo Júnior - Representante da Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ). O 
referido escritor relatou que disponibilizará mais exemplares para o Conselho. Interessado 
no tema, o Senhor Tarcísio solicitou a extensão das informações junto a Enel Ceará. O 
Senhor Joaquim Rolim esclareceu que a referida Resolução permite qualquer Consumidor 
a gerar sua própria energia. Referente a AP 01/2019 ANEEL, o Senhor Joaquim Rolim 
ressaltou que seria encerrada dia 21 de abril e que o Ministério da Economia emitiu um 
parecer sobre a revisão das regras aplicadas para Micro e Mini Geração de Energia. Segundo 
0 Senhor Joaquim Rolim as propostas da Aneel tiveram uma mudança radical dia 15 de 
outubro de 2019. Neste dia, foi mencionado que a GD geraria grandes transtornos que 
proporcionaria cerca de 55 bilhões de reais de prejuízos aos Consumidores, sendo este o 
início de todo o processo do embate com o setor, que discorda que a geração distribuída de 
energia, neste momento, possa gerar perdas para os demais consumidores. Isto podería 
ocorrer no futuro, quando mais de 5% dos consumidores estejam gerando sua própria 
energia. Atualmente no Brasil, apenas 0,2% dos consumidores geram sua própria energia. 
Em análise, o Conselheiro ressaltou que a ANEEL somente veio a considerar parte dos
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benefícios da Geração Distribuída. O Conselheiro ressaltou que a GD proporciona 
benefícios tais como a redução de perdas, sem necessariamente gerar investimentos e 
Bandeiras Tarifárias, evita o uso de água dos reservatórios, dentre outros fatores não 
mencionados. O Senhor Joaquim Rolim mencionou ainda que na quinta - feira, dia 21 de 
janeiro, haverá uma reunião com o Diretor Relator do tema pois a Aneel não teria feito os 
devidos cálculos necessários. Ressaltou que o Custo de Capital oferecido ao empreendedor 
é de 4%, 0 que considerou uma proposta inviável. Considerou ainda a proposta apresentada 
para a tarifa a ser aplicada na energia injetada na rede, de 57%, muito elevada, e que veio a 
gerar uma repercussão além do esperado. Ressaltou que uma parte do setor usou essa idéia 
de forma inteligente criando a chamada “taxação do sol”, conseguindo atrair a atenção da 
opinião pública. Esclareceu que o processo foi encerrado no dia 30 de dezembro de 2019 
com 160 contribuições e que dia 16 de janeiro de 2020 haverá uma reunião para apresentar 
as propostas do Ceará junto ao Diretor Relator. Mencionou haver várias propostas com 
Projetos de Lei e que uma das proposições seria da geração remota à pagar uma taxa de 28% 
correspondente ao valor pago pelo custo de serviço prestado pela Distribuidora. O Senhor 
Joaquim Rolim ressaltou que o setor concorda com o pagamento de tarifa pelo uso da rede, 
porém em um valor adequado e no tempo certo, não agora que o setor está ainda incipiente. 
Tanto a proposta do CONERGE quanto a do Sindienergia/FIEC contemplam a 
recomendação de um estudo aprofundado para se avaliar os custos e benefícios da geração 
distribuída de energia. O Presidente do Conerge mencionou que houve casos em que a Enel 
Ceará voltou atrás como é o caso de Resolução interna, bem como ressaltou que as propostas 
apresentadas pelo Conselho sobre o tema quanto a evolução deste tema seria ideal por 
escalonamento. Ressaltou o Senhor Joaquim Rolim que eventuais excessos da Distribuidora 
podem prejudicar os Consumidores em casos que possam ser solucionados internamente. 
Relatou as prerrogativas feitas pelo Conerge e suas propostas apresentadas a ANEEL. O 
Senhor Antônio Henriques elucidou a apresentação do Conselheiro e que sua área se refere 
a produtividade industrial e faz escolhas de temas relevantes do país. Agradeceu a 
receptividade do Conselheiro Antonio José e de todo o corpo do Conerge. E aproveitado o 
momento o Senhor Ricardo Castelo fez o convite ao Senhor Antônio Henriques para fazer 
uma visita à Seinfra já que há temas ligados à sua Secretaria e de total interesse a explorar. 
O Presidente do Conerge mencionou sobre algumas manchetes que tiveram grande 
repercussão e indagou o Conselheiro Joaquim Rolim qual seria o futuro do setor neste 
âmbito e o que há perspectivas na aplicação da nova Resolução e que seria interessante uma 
força maior nas informações uma vez que faz parte do CONACEN. E em seu entendimento, 
0 Senhor Joaquim Rolim mencionou que os avanços, por necessidade de segurança jurídica 
dependem de um Projeto de Lei e paralelo a esta resolução e solicitou breves palavras do 
Senhor Tarcisio. O Senhor Tarcísio mencionou ainda haver algumas iniciativas “prematura” 
de quem gerenciará esse processo e que sua participação segue não só do papel, mas a 
prática. Mencionou que a primeira versão da Resolução o investidor não aceitou e que a 
forma quantitativa aplicada pela ANEEL não estava adequada as necessidades do 
Consumidor. Relatou ser este processo que vem sendo bastante discutido e que seus 
conceitos já estão sendo entendidos pela sociedade. Sem mais a tratar, agradeceu a palestra 
e deu prosseguimento aos demais assuntos.

10 - Assuntos Diversos

Ao final, 0 Presidente do CONERGE, o Senhor Erildo Pontes mencionou sobre as 
determinações contidas em Resolução que norteiam as ações do CONERGE e que uma delas 
é a realização de Audiência Pública do CONERGE com prazo de 90 dias antes dos mandatos, 
e que esta deverá ser realizada até meados de agosto de 2020. Realiza-se conforme  ̂
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Resolução 451/2011 da ANEEL a cada 4 anos. Para isso cada Entidade com representação 
no Conselho terá de promover sua defesa e a importância de sua permanência este Conselho. 
E, em sequência após a validação da nova Entidade, será enviada correspondência para a 
mesma para a devida indicação dos Representantes desta. Solicitou o aval dos Membros 
deste Conselho para dar continuidade nas atividades do “Conerge nas Escolas” e assim foi 
prontamente acatado. O Presidente mencionou que a ANEEL tem interesse em conhecer 
melhor essa prática e adotá-la e que este Conselho tem pronto um relatório a ser apresentado 
a mesma. Também informou haver um vídeo a ser confeccionado e uma cartilha 
diferenciada com a “cara” do Ceará para implementar melhor este projeto. Mencionou sobre 
o Convite de participação da premiação do lASC enviado ao Conselho e que veio a ser 
solicitado pelo Conselheiro Joaquim Rolim a possível participação não sendo esta aceita 
pelos presentes, bem como será averiguado os custos com a Secretaria Executiva, uma vez 
que não foi previsto no Plano de Metas de 2020. Mencionou que este ano não haverá como 
havia presumido o Encontro Regional Nordeste aqui em Fortaleza por consequência da 
realização do Encontro Nacional em Recife. O Presidente do CONERGE solicitou o envio 
do Plano de Metas 2020 para o Conselheiro Ricardo Castelo, pois seu mandato iniciou logo 
após sua formulação e envio a ANEEL. O Presidente do Conerge, sem mais a tratar, 
agradeceu a presença de todos e deu por encerada a Reunião e, para constar, eu, Rizonaldo 
Alves Paes - Secretário Executivo Titular do CONERGE, redigi a presente Ata, que após 
lida e aprovada, vai para assinatura de todos os Conselheiros presentes.

CONSELHEIROS PRESENTES:

Aníonio Êriído Lemos Pontes
Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Rural

Antônio José Gomes da Costa
Representante Suplente da Classe Comercial

Joaquim Caldas Rolim de Oliveira 
Representante Titular da Classe, Industrial

épresentante Suplente da classe Residencial

Rizona Alves Paes
Secretário Executivo Titular do CONERGE

Raul Amaral Júnior 
Repres te Suplente da Classe Industrial

Ricardo Castelo
Representante Suplente da Classe Poder Público
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Embasamento lego!

Modalidades de leitura e entrega de fatura

Reclamações de fatura não entregue

Ações de melhoria

Embasamento legai
Resolução 414/2010

j| Base legal para entrega de fatura enei

Art. B4. A disWbuldoro deve efetuaras leituras em Irttervalos de 

oproxlmadamenfe 30 (trinta) dlos. observados o rrínimo de 27 [vinte e 
sete) e o mõxlmo de 33 (trinta ©três) dias, de acordo com o calendário 

de leitura.
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M. 124.0 prazo mínimo para vencimento da fotura deve ser de 5 
(cinco) diosúlels.cofttodosda doto da respectivo apresentoçõo.

cnci



IBase legal para entrega de fatura 
Leitura bimestral

Alt. 66. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural a 
dfelribuidora pode efetuar os leituras em intervalos de até 12 (doze) dcfos 
consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479. de 03.04.2012).

Alt. 86.0 faturamento, incluído o consumo de energia elétrica e demais 

cobranças, deve ser efeiuado pela distribuidora com periodicidade mensal.

Alt 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o foturamento deve ser mensal 

u!llzando-se a leitura Informada pelo consumidor, o leituro realizada pelo 
distribuidora ou a média aritmética dos valores folurados nos dos 12(dozeJ 
últimos ciclos de faturamento, conforme o coso, observado no ot. 86.

enel

Modalidades de leitura e entrega de fatura

enci

Modalidade de leitura e entrega de fatura OHOl

Fahiramenla Imediato - Leitura do medidor coletado e fatura é entregue no Ato da Leitura. 
Í2.92S.S7S Faairss emlMaa em Det/IS - 71%)

Faturamento Convencional (não Imediato) • Leitura do medidor coletada e faturo é entregue de 
diversas toimos: ffSS.TOB Ftlara3emlllil»itmD9tfl9-23%)

Foturo é envicxlo poro o e-mal
codcatradodo cllentô, 

conhixmea odesãoao serviço
que o mesmosolicflou.

Processo de oudUdode implantado i» sliiama dentro do coletor 
de laituro. oue rrdo imprime em compo o foluta coso o coruumo 

«1^0 mullo oclmo eu rnulto oOolxo do médio NslArIco de 
coruumo do ciente. Esses cSenles lem suos faturas onoilsadas

da foima indlviduolpor umBackOiricada Ersol. e posterlonrssntB 
é enviado o foluro correta poro seu endereço com vencimento 

trénime deSdtesúlels.

Modalidade de leitura e entrega de fatura enel

Clientes que soltcilani serviço que vários 
fdiuras afins se|om entregues rio mesmo 
endereço e o pagomento s^o efetivado 

por codlça cfe borras único (Exempto: 
Poder Público. Grondes Empresas...).

Serviço de endereço postai;
Corretc»

Serviço que o Ene! cfisponibdiiza paro entrega de (atura 
em qualquer endereço dentro da federação. Essas 

faturas são entregues pelos Correios. {Exemplo: casa de 
veraneios, cientes que residem em outros estados.-).



n Faturamento
li' Cliente enei

Masstvo Ofandes Clientes

Gõvefne Total«»»-». Reclamações de fatura não entregue

I Reclamações de fatura não entregue enel
IJSÍÍ

eVOLlfÇAOfAlUÍA MAQEinSEGUE

)aR/1t tw/lt tnoi/H obr/lt mai/l? Jun/lt Jul/tt og»/1T lal/tt «vt/it n««/19 d«i/W

Mfltfw 1^ mvAS natfU l>«í» «•rfa •.i/n «tfi» MHfí»
FATUM NAO ENTREGUE 236 “ia Jl. 13S to x«a 066 9.167 9.964 16.632 14.206

MVMS EMmOAS UUM MR tue 3.«» )4a “5ãM I4U ISH M16 6407 6407 8409 l«I7
i»si@ iros '.aiM? "5515

Ações de melhoria



1. Implantar rravo controle automatizado e diário pcffa 
garantir que foram disponibilizados todos os faturas n&o 
Impressa de forma Imediata pora a gráfico e regloriais:

2. Implantado nova gestõo de parceiro poro goremtirque 
todos as regionais fizeram o impressão das faturas 
convencionais

3. Implantar melhoria de sistema para emitir comunicação 
poro os clientes duvidosos;

4. Implantar m^oria de sistema para emitir comunicação 
para os clientes despersonalizados;

5. Implanior melhoria de sistema poro adicionar o 
vencimento de forma discreto na porte externo do 
faturo AS;

1, Criar nova reclamação de 
fatura rtão disponível:

2. Adicionar mensagem na 
fatura e corto comunicativa 
ressaltando o prazo de 
venrdmento;

enei

Opefoçâo:

1. Contratar 2 colaboradoresparareollzartrlogem de fatura 
durante a madrugada -fortaleza:

2. Contratar 3 moloquelros/entregadores extras poro garantir 
entrega das contos foro de roto.

3. Adicionar funcionário pn^rio exclusivo paro gestão do tema 
de entrega de fatura

Obrigado!



CP 25/2019 - Revisão da REN 482/2019

Revisão da Resolução NS 482/2012 da 
AneeI - Situação Atual e Perspectivas

cÍnerge
Fortaleza, IS de janeiro de 2020

.r 40094300 •>: N

Tabela 2 - Resumo das atividades desenvolvidas no âmbito da revisão da REN n» 482/2012

Atividade Prevkãe

Consulta Pública n< 10/2013 (etapa concluída)

Seminário Internacional sobre Micro e Minigeraçâo Distribuída (etapa 
concluída)

18 semestre de 

2018

la semestre de
2013

Auditeas Pública para discussão do Relatãrla de AIR (etapa conduMa) lísemêstre de

2D19

Consulta Pública para discussão da minuta de teirto (RFN e PRODIST) 2.3 semestre de

2019

PuWicaçào da Resolução aprimorada
1« semestre de

2020

PeM«:A/w«l

CP 25/2019 - Revisão da REN 482/2019 - Alguns fatos

MUCBim «‘mxMWkrwcwuiurvaor'*^ ):nwíifi‘í9

VtlÊÊÊH )«H« Al «PH «piKU « «av I

: 14: NMHWW

Canal&»ergia-“/p>jLi'i K.ZA/KfcCULAÇÃ/.)

Revisão da REN 482 está alinhada com a modernização do 
setor elétrico itíMvái

CP 25/2019 - Revisão da REN 482/2019 - Alguns fatos

Nova regra de geração distribuída evitara custo de 
RS55 oi até 2035, diz AneeI

o HBWBBH

AneeI decide não alterar regras 
dos atuais contratos de quem gera

3WM/2019

  
 iF/eCJ

V Alterações da RN 482 entrarão em vigor somente em 2021 
UK 06/12/2D1S

-CÍnerge' 

>ua (vruaa 0a •MMnea



CP 25/2019 ~ Revisão da REN 482/2019 - Alguns fatos

_ 0 úlOBO

Bolsonaro diz que nâo haverá 
taxação de energia solar

mionisíK

0 GLOBO

Bolsonaro diz que tem todo o 
direito de trd)alhar para Aneel 
nâo taxar enereia solar
RtuiM(w*;.;r(»rae >■■»> 
rr:*?- »zoi/2om

CanalEnergIa— ! política/ rfgi n.ação

Aneel recebe mais de 160 contribuições para revisão da REN 
482 lO/OVíOM
AgMOA rcfiMOj*» MesM « ameaed» prnperw e n ftAiçao e*KM) e w que preve cnocar o wtm mt votaçãa n< 4 «ivetotu 
ne primMro inev^tre neste ane

CP 25/2019 - Revisão da REN 482/2019 - Alguns fatos 

Energia solar: deputado vai apresentar 

(««f-MiMi projeto que muda regra da Aneel
14/01/20»

> Quam «Ind* pr«t«nd« faur o Investimento lerla u regras etusis até deiembro de 2021

> 6era(So Remote: Pesseria a pagar integralmente uma taxa de 2S%, correspondente ao valor pago 

pelo custo do servifo prestado pela distribuidora de ener^;

> Gerafio compaitflhada [cwisArcios, condomínios), inicialmente seda de SOK e. ao longo de 10 

8nos. «sse valor oa<o aumentaria aos poucos até chegar a lOOW. ou seja, a taxa de 2dK;

> Micro geraçto local (reddSndat, pequenas fábricas ou pequenos comdrcios), inicia papndo lOK e 

aolongodelOanos, aumentar o pagamento até se chegar a 100%, ou seja, a taxa de 28%;

ÇdNERÇE
....................................... ........ ............

Mta wtww «* ■MM *•*

Geração Distribuída - Como funciona CP-25/2019 - Componentes da Ibrlfa (sem Impostos)

r Uma parte da energia 

usada no mesmo momento 

em que é gerada;

r O excedente é injetado na 

rede de energia, para uso 

, em até 60 meses. ,

[tusd pio b RS 146,43 100% R$ 146,41
R$ 32,44 inoK R$ U.44

RS 4X44 100% RS 41.44

roso PERDAS R$ 30.61 100% RS 30.61

roso PERDA RS RS 1.01 100% RS 1X11

roso PERDAS OUT RS 19.69 100% RS 19.6»
RS

RS 33.94 100% RS 33,94

RS 235.37 100% R$ 23337

100% RS 7.10
Valer Tarifa H$/MWh (sem Imeestesl R$ 948.03

Uso da Rede Distribuição

Uso da RededaTransmlssSo 

Encargos na Rede DistrIbuiçSo 
Perdas na Rede DistijbuIçSo 

Perdas tta Rede de Transmissio 

Outras Perdas na Rede de Oisoibuiçio

Energia ■ Encargos

Energia < Energia
Energia * TransmIssSo

r«il<:aNEEl(CP3S/2«IS)

çéNERGE
ÀBTnecl^H



CP-25/2019 - Propostas da Aneei em 15/10/2019 CP-25/2019 - Propostas da Aneei em 15/10/2019

Al0n£M4

TE - EnefQia

Aílrnxillvfc 1

A>lwnaL-va3 
mAiTvili

100* 00 TerilB

AXerMy»& 
49W4iTm

çÒnerge
«nasM(IL<9]V»>n

ALTERNATIVA
TARIFA O4EIA ENERGIA INJETADA « DE ENERGIA 

COMPENSADARS/MIMl "TAXA" R$/MWh SAI^O RS/MWh

ALTERNATIVA 0 RS 548,03 RS RS 548,03 100%

ALTERNATIVA 1 RS 548,03 RS 146,43 RS 401,61 73%
ALTERNATIVA 2 R$ 548,03 RS 178,86 RS 369,17 67%

ALTERNATIVA 3 RS 548.03 RS 220,30 RS 327,73 60%
ALTERNATIVA4 RS 548,03 RS 271,62 RS 276,41 50%

ALTERNATIVAS RS 548,03 RS 312,66 RS 235,37 43%

^ç4nerçe 

metodologia utillia de forma Integral e cumulatívamente as 

alternativos de 0 até a S, gue representam os componentes da tarifo. 

Cada componente nSo deveria ser aplicado paro o "prossumidor" de 

forma Integral, pois este NÃO os utilisa da mesma forma que o 

“consumidor".

^-25/2019 - Propostas Aneei GeraçSo Local

(«no)

mn

IQQQ2QI

Consumidores existentes; continuerlam com as regras vigentes aplicáveis a seus 
empreendimentos até o final de 2030 (31/12/2030);

ConsumldoKS novos: seria aplicada de Imediato 8 Alternativa 2 (energia Injetada
t«r>a «m alMnnrtn nara a AltA/nafiua nuanrfn atlrsolda a nnlArsAla



CP-Z5/2019 - Contribuições do Ceará - SiNDIENERGIA/FIEC

PropeOat: Cobm ot Itens componentes áa torifo ile formo proporcional, a partir de valores a serem 

definidos pelo P&D ístretipíte o ser desemoMdo. fi. titulo orlentativo poderio ser opilado 5096 do TU5O 
fio 6. mais 0 frero) X de TUSD fio A, mais SOX de TU5D Encargos e TE Encargos, mais 0 fierof de TVSO 
Perdas, a que dorio atualmente o valor de R$ 110,90, egulvalente a 20,2X do montante de energia 
Injetada no rede de energia, a ser cobrada quando o gerofdo distribuído otlngir 5X de potência Instalado 

de gerofio de energia.

Para os consumidores que já Irtstalarom o geraçSo distribuída oti a vigtnda da novo norma, ficam 

válidas os regras atuais por 25 anos.

Proposta2; Aneel desenvolver um Estudo Estratégico, com a porticipafeo das universidades e d« 

renomadas profissionais do setor, para serem eontobllliodos todos os beneficias da GD, e calculado o 
votar justa a ser cobrado, e definir adequadartiente a partir de guando será cobrado. Ati lá, gue sejam 
mantidas es regras atueis

CP-25/2019 - Contribuições do Ceará - SINDIENERGIA/FIEC

A proposta de cabrenfo pelo use de rede considere o guanOfieofda percentual de cada Item componente 
da tarifo, deforma o garantir a conformidade da cobrontaoo uso.

CP-25/2019 - Contribuições do Ceará - CONERGE/FIEC

r. Proposta: Desenvolver Estude de PSD Esiratigleo pela ANEEÍ para quantificar 

com pretisia todos os afrlbulos da geroçáo distribuída, providenciando gue es 

benefícios liquidas sejam alocados deformo adequada, permitindo aaeoniumidor 

poder co/itiRUor tendo ama possibilidade de redufSo de cuttos de formo 

euetentáveli >

2. Proposto: UtHlcar recutsaí do programa MINHA CASA MINHA VIDA, da TSEE 

(Baixa fíeadaj, e da PEE — eficiência energética, paro investimentos em geroçáo 

distribuído, e EUMINARSUBSIdIOS;

3. Proposta: Propiciar que consumidores beneficiados por subsidias passam optar 

par transformarem tais subsídios em apartes para Investimentos. PODE SEP 
APIICADO MBA CONSÜMIDOPES RUPAI5, SANEAMENTO BÁSICO, ETC.

Ç9NERCE htt|»://bit.ly/2litZhw

CP-25/20Í9 - Contribuições do Ceará - CONERGE/FIEC

4. Proposta: Avaliar de forma eanjunta as Impactes de revItSo da PEN dtt e 

Implantafdo de tarifa binámíe pare os consumidores de baixa tensío, tende em 

vista as Impactes cumulativos das duos Iniciativas para a viabilidade eeenimica 

de projetos de geroçOo distribuído de energíaf

5. Proposta: Implementar Programo para Incentivar a GD em Sistemas Isolados, de 

forma a se redusirgradualmente Oi subsidias da CCC;

6. Proposta! Celculer ei ganhos cem a redafie gradativa da necessidade das 

Bandeiras Tarifárias.

C... -X... M .

ÇwNERGE hnps:ZAI<.lv/2tatZhw
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CP-25/2019 - Contribuições do Ceará - CONERGE/FiEC

7. fropetto: PropMor t/ut pottc etorrtr a eomtrelalliafío de energia eeeedente na 

gerafSa distribuída de energia, eama aearre em multas países do mundo;

a. Proposta: Pogulamontar gue at Olstrlbuldom de Energia CUtrlta dltponlbllltem 
eopaeldode» de tonexdo para GD em rada subestafSo e ollmentador, paro gue

9, Proposta: Sstabeletererltérlas de avallafio de desempenho das Distribuidoras de 

Cnergia CUtrIea nas suas otMdodes relaelonadas e CD, e gue venham a Integrar 

asavalIafBet de desempenhados distribuidoras, Indulndo a avallofSo para a lASC 

— Indiee Aneel de $otísfosao do Contum/dor;

CP-25/2019 - Contribuições do Ceará - CONERGE/FIEC
ÍO. Proposto.- Divulgar, monitorar e flseoUsar guanta ao desempenho de eoda 

distribuidora de energia, guanto às oovos tolIcJtafàes de eanexSa de geraçàa 

distribuída de energia (guantldades, tempos mídiot de atendimento, 

reriama^es, etej.

/tí- Proposta: Aplkar tarifo de eobranfo pelo use da rede, de forma gradual

Calcular guais componentes da tarifo devem ser cobrados l£M QUAL PEHCENTIIAL 

E QUANDO SERÁ COBfIÃDO), E CONSIDERANDO OS BENEEÍCIOS DA OD

O Estado da Califórnia, nas Estados Unidos poderio ser um benchmorldng para 

implantafdo da cobraofo de taxo de servifo pelo uso da rede de dislribuifdo no 

Srosll> Lã, tal rondifOo rrsmeçou a ocorrer npús o afingimertra de S9idepenetroçõo 

do gerofõo distribuído napotincio instalado total. >

CP-25/2019 - Contribuições do Ceará - CONERGE/FIEC


