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Aneel reduz multa da Coelce por
falhas em indicadores para R$ 4
milhões
Fiscalização feita pela Arce em 2012
gerou multa de R$ 7,03 milhões

Da Agência CanalEnergia, Consumidor 
16/03/2015 - 16:58h

A Agência Nacional de Energia Elétrica aceitou o
recurso interposto pela Coelce (CE) e reduziu
para R$ 4.007.310,28 a multa de R$
5.227.421,20 aplicada após fiscalização do
procedimento de coleta de dados e de apuração
dos indicadores de continuidade individuais e
coletivos e realização das compensações
financeiras devidas  aos consumidores cujos
limites foram ultrapassados.

A fiscalização foi feita no período de julho a
setembro de 2012 pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Ela registrou 10 Constatações, sete Não
conformidades e oito Determinações que geraram
multa de R$ 7,03 milhões. A distribuidora
recorreu no âmbito da agência conveniada e
conseguiu a redução para R$ 5,2 milhões. Em
seguida, ela encaminhou recurso perante a Aneel.

Um dos motivos alegados pela Coelce e aceitos
pela Aneel é que as interrupções analisadas se
tratavam de “colisões”, tipos de interrupções já
computadas em outras ocorrências. Por meio de
nota técnica, a agência reconheceu o pleito da
Coelce e diminuiu a multa para R$ 5,2 milhões.
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|11/03/2015| Descumprimento em níveis de tensão gera
multa de R$ 3,13 milhões para AES Sul

|10/03/2015| Aneel mantem multa de R$ 5 milhões
aplicada à Eletrobras Amazonas

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

|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
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