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Aneel reduz multas aplicadas a
Escelsa e Coelce
Em outro processo, a Aneel negou
pedido da Coopermilla de revisão
extraordinária de tarifas

Sueli Montenegro, da Agência CanalEnergia,
de Brasília, Regulação e Política 
24/02/2015

A diretoria da Agência Nacional de Energia
Elétrica aceitou parcialmente recurso apresentado
pela  Escelsa (ES) e reduziu o valor de multa
aplicada em 2O12 de R$ 1,6 milhão para R$ 953
mil. A penalidade está relacionada a
irregularidades no registro dos indicadores
individuais de qualidade da distribuidora. O valor
original de R$ 2,450 milhões já havia sido
reduzido pela fiscalização da agência, ao avaliar
um primeiro recurso apresentado pela empresa.

Em outro processo relacionado à qualidade do
fornecimento de energia pela Coelce (CE), a Aneel
considerou que o recurso da empresa foi
apresentado fora do prazo, mas reduziu a multa
aplicada pela Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará. A
penalidade passou de R$ 1,969 millhão para
1,489 millhão. Esse valor será corrigido no
pagamento da multa. 

Revisão - A agência também negou pedido de
revisão tarifária extraordinária feito no ano
passado pela Cooperativa de Eletrificação Lauro
Müller. A Coopermilla alegou que o valor da
parcela B, proposto na revisão tarifária periódica,
não foi suficiente para cobrir os custos da
cooperativa e que atrasos no repasse dos
recursos da Conta de Desenvolvimento
Energético resultaram em despesas financeiras,
com risco de suspensão de fornecimento de
energia pelo supridor.

Para a Aneel, os custos operacionais podem ser
alcançados por todas as permissionárias de
energia. Em relação à cobertura dos descontos
tarifários, a agência alega que esse tipo de
despesa deve ser coberta pela CDE, conforme
previsto no  Decreto nº 7.891/2013, e não pela
tarifa de energia elétrica. 
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Notícias

|04/02/2015| Chesf é punida por atrasar obra de
transmissão na Bahia

|21/01/2015| STJ mantém liminar favorável à AES
Eletropaulo para não devolver R$ 626 milhões

|21/01/2015| Governo de São Paulo quer regras mais
rígidas para distribuidoras em grandes centros urbanos

|16/01/2015| Aneel suspende execução de garantia
por atraso em obra da Chesf

|09/01/2015| Arsesp fará auditoria nos investimentos
da AES Eletropaulo

COMPARTILHAR

|24/02/2015| RTE e
mudanças nas bandeiras
devem ser aprovadas até
a próxima sexta-feira, 27

|24/02/2015| Usinas
fotovoltaicas da Enel em
Pernambuco terão
registro emitido pela
Aneel

|24/02/2015| Valor da
receita fixa de térmica
em MG terá de ser
recontabilizado pela
CCEE

|24/02/2015| Aneel
reduz multas aplicadas a
Escelsa e Coelce

|24/02/2015| Aneel
autoriza contratação
semanal do sistema para
intercâmbio de energia

|23/02/2015| Uso de
geradores na ponta ainda
é duvida entre os
administradores de
shopping centers

|23/02/2015| Aneel
prorroga prazo da
audiência pública para
compartilhamento de RH
e infraestrutura

|23/02/2015| CVU da
UTE Norte Fluminense 4
será de R$ 201,73

|19/02/2015| MME
negocia importação de
energia do Uruguai

|13/02/2015|
Planejamento publica

portaria com boas
práticas de consumo de
energia em prédios
públicos

|12/02/2015|
Câmara convida

Eduardo Braga para
discutir crises hídrica e
energética

|11/02/2015|
Governo vai estimular

geração distribuída na
ponta de carga

|11/02/2015| Aneel
autoriza transferência

de ativos para Brookfield
Energia

|10/02/2015| FID
de Pecém e Itaqui

serão recalculados com
base nos CCEARs

|10/02/2015|
Atraso na SE Ibiapina

II afeta cronograma de
eólicas da Energimp no
Ceará

|10/02/2015|
Publicada a habilitação

de vencedores do A-5 de
2014

|10/02/2015|
Autoprodutores

querem voltar a investir
em geração de energia
no Brasil

|09/02/2015| CDE
pode ter entre R$ 4 e

R$ 5 bi a mais na cota
provisória

|06/02/2015| Wacc
da transmissão é

revisto e fica entre 7,3%
e 7,8% ao ano

|06/02/2015|
Governo estuda

alterar tarifa horo-
sazonal para meio da
tarde
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