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Ofício n° 0064/2016-SRD/ANEEL
Brasília15 de fevereiro de 2016.
Ao Senhor
Pedro Henrique Fantini Vieira
Gerente
Cemig Distribuição S.A.
Belo Horizonte MG
—

Assunto: Faturamento das unidades consumidoras com micro e minigeração que fazem jus a algum
desconto na tarifa.
Senhor Gerente,
1.
Reportamo-nos à Carta I~CR 0002A/2016 de 810112016, e ao Oficio n°0034/2016SRDIANEEL2, de 18/01/2016, onde a SRD respondeu parcialmente as dúvidas apresentadas pela Cemig
sobre as formas de faturamento de unidades consumidoras com micro e minigeração distribuída
estabelecidas no art. 6° da Resolução Normativa REN n°687/2015.
—

—

2.
Restou esclarecer o procedimento a ser adotado para o faturamento de unidades
consumidoras cujo titular faça jus a algum tipo de desconto, tal como o irrigante, uma vez que inciso XIX no
art. 7°da Resolução Normativa n°482/2012, alterado pelo art. 6°da Resolução Normativa n°687/2015 tratou
dos descontos aplicáveis aos consumidores classificados na subclasse residencial baixa renda.
3.
Sobre o assunto, informamos que devem ser adotados para os demais consumidores do
Grupo 8 que fazem jus a algum desconto na tarifa os mesmos procedimentos para o faturamento de
unidades consumidoras com micro ou minigeração distribuída classificados como baixa renda.
4.
Para o caso do consumidor integrante do Grupo A com direito a desconto, por exemplo, um
irrigante, devem-se observar os horários das energias injetada e consumida ao longo do ciclo de
faturamento, ou seja, o mesmo procedimento adotado para os demais consumidores do Grupo A que
possuem micro ou minigeração distribuida, para somente depois aplicar os descontos na TUSD e TE, nos
termos dos arts. 107 a 109 da Resolução Normativa n° 414/2010.
Atenciosamente,

HUGO LAMIN
Superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição Substituto
-
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