ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n' 202/17 - GPC

Carazinho, 12 de setembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Estevão De Loreno,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de Informação, oriundo dessa Casa, encaminhamos

cópia integral de expediente recebido

das Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR,

contendo informações

acerca

dos critérios utilizados para realizar a suspensão de fornecimento de energia elétrica
nas residências do Município de Carazinho.

Atenciosamente,

ODV

www.carazinho.r$.gov.br

Avenida Flores da Cunha, n" 1264, Centro
Telefone: (54) 3331-2699!

e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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OF/SG/090J2017
Carazinho, RS, 11 de setembro de 2017

A Sua Excelência o Senhor
MILTON SCHIMITZ
M.D. Prefeijo Municipal de Carazinho
Carazinho - RS

Assunto:

Resposta OP 194/2017 da Câmara de Vereadores

de Carazinho

Excelentissimo Senhor Prefeijo,
Conforme solicijação dessa Prefeijura, encaminhamos resposta ao pedido de
Informação OP 194/2017 oriundo da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho.
Informamos que os procedimentos de suspensão de fornecimento de energia
sâo realizados de acordo com a Resolução Normativa nO 414/10 da ANEEL- Agência
Nacional de Energia Elétrica. Em anexo seguem as justificativas' detalhadas pelo Setor
Comercial desta empresa.
Sendo o que Unhamos para o momento, reijeramos nossos protestos de elevada
estima e consideração.
Respeijosamente,

Rafael Sanf Anna de Moraes
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1Anexo:

Resposta ao pedido do Vereador Clayton Pereira sobre os critérios de suspensão de fornecimento

energia. adotados pelo setor Comercial da Eletrocar, explicados pelo Gerente Fernando Luiz Vanin.
www.eletrocar.com.brl{54)3329-9900
Av. Pátria, 1351- Bairro Sommer- Carazinho/RS
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Carazinho (RS), 08 de setembro de 2017.
Oficio 046/GC12017

limo. Sr.
RAFAEL SANT' ANNA DE MORAES
M.D. Diretor Presidente
ELETROCAR
Referente: Oficio n~ 19412017- Câmara Municipal de Carazinho
Em atendimento ao pedido de infonnação protocolado pelo Vereador Clayton Pereira, informamos:
a) Os procedimentos de suspensão de fornecimento são realizados de acordo com a Resolução Normativa
414(10 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, que Estabelece as Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada, conforme os artigos:
Do Impedimento

de Acesso

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica
e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas
dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do
impedimento, observado o disposto no ~ lo do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo
montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.
~ 1° O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e
completos de fatmamento, devendo a distribuidora., tão logo seja caracterizado o impedimento,
comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade
consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.
DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
Seção I
Da Ausência de Relação de Consumo, Contrato ou Outorga para Distribuição de Energia
Elétrica
Art. 168. A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, quando constatada
ligação clandestina que pennita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo.
Parágrafo único. Quando por responsabilidade exclusiva do consumidor inexistir contrato vigente, a
distribuidora deve efetuar a suspensão do fornecimento, observadas as condições estabelecidas no art.
71.

Art. 169. Quando constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não possua
outorga federal para distribuição de energia elétrica, a distribuidora deve interromper, de forma
imediata, a interligação correspondente, ou, havendo impossibilidade técnica, suspender o
fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação.
Seção II
Da Situação Emergencial
Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada
deficiência técnica ou de segurança'na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a
pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.
9 lo Incorrem na hipótese prevista no caput. r - o descumprimento do disposto no art. 165, quando
caracterizado que o amnento de carga ou de geração prejudica o atendimento a outras unidades
consumidoras; e II _ a prática dos procedimentos descritos no art. 129, quando não seja possível a
verificação e regularização imediata do padrão técnico e de segurança pertinente.
920 Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do 9 lo , a distribuidora deve infonnar o motivo da
suspens!o ao consumidor, de forma escrita, especifica e com entrega comprovada, sem prejuízo do
disposto no 9 30 do art. 173.

www.eletrocar.com.br
I (54)3329-9900
Av. Pátria, 1351- Bairro Sommer - Carazinho/RS
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Seção III
Da Suspensão Precedida de Notificação

/
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Art 171. FacultaMse à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de
segurança na unidade consumidora. precedida da notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos:
I - pelo impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções, devendo a
distribuidora notificar o consumidor até o terceiro ciclo de faturamento seguinte ao inicio do
impedimento;
11 - pela inexecução das correções indicadas no prazo infonnado pela distribuidora, quando da
constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada
de energia elétrica; ou
III - pela inexecução das adequações indicadas no prazo infonnado pela distribuidora, quando, à sua
revelia, o consumidor utilizar na Wlidade consumidora carga que provoque distúrbios ou danos ao
sistema elétrico de distribuição, ou ainda às instalações e equipamentos elétricos de outros
consumidores.
Parágrafo único. A notificação de que trata o inciso I, sem prejuízo da prevista no art. 87, deve ser
escrita, especifica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na própria

fatura.
Art. 172. A suspensão por inadimplemento, pre<:edida da notificação prevista

DO

art. 173, ocorre

pelo:
I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;
11- não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;
III - descumprimento

das obrigações constantes do art. 127; ou

IV - inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, conforme regulamentação especifica.
V • não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha
sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica;

ª

loNa hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no
momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação
intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à
visita técnica.

ª

20 É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da
data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por detenninação
judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

ª

30 Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda deve
ocorrer com intervalo minimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da
suspensão do fornecimento.

ª

4° Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do fornecimento, a
distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da
suspensão durante o prazo estabelecido no 2°.

ª

S 5° A distrtbuidora deve adotar o horário de 8h às 18b, em dias úteis, para a execução da suspensão do
fornecimento da unidade consumidora. Seção IV Da Notificação
Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção IÍI
deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:
I _ a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente,
destaque na fatura, com antecedência minima de:

impressa em

a) 3 (três) dias., por razões de ordem técnica ou de segurança; ou
www.eletrocar.com.br
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b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.
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II - a infonnação do prazo para encerramento das relações contratuais, confonne disposto no art. 70; e
III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, confonne disposto no art. 99.
~ 10 A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade
sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo EstaduallDistrital, de forma
escrita, especifica e com entrega comprovada

9 20 A notificação a consumidor titular de unidade consumidora, devidamente cadastrada junto à
distribuidora, onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à
preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser feita de forma escrita,
especffica e com entrega comprovada
~ 30 Na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a
distnbuidora deve notificar o consumidor a respeito do disposto nos incisos II e III deste artigo, de
fonna escrita., específica e com entrega comprovada.
b)

Todos os procedimentos adotados pela ELETROCAR são auditados e fiscalizados pela ANEEL,
AGERGS, Conselho de Consumidores, Controle Interno e TCE. Desta forma, os procedimentos
utilizados seguem as Normativas e são realizados de fonna isonômica, preservando os direitos dos
Consumidores e cobrando os deveres do Consumidor em relação aos serviços prestados.
Sendo o que tinhamos para o momento, subscrevemo-nos.
~nciosamente,
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do Luiz. Vanin
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aOLmz Vamo
Gerente Comercial

ILMO.SR
RAFAEL SANT' ANNA DE MORAES
MD. DIRETOR PRESIDENTE DA ELETROCAR
29.506-000 - CARAZINHO - RS

www.eletrocar.com.bri(54)3329-9900
Av. Pátria, 1351- Bairro Sommer - Carazinho/RS

/

3

