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ANEXO 16 

DIRETRIZES DE ACESSO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
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1. Introdução 

 

1.1. Este ANEXO estabelece as diretrizes e condições que definem o acesso da CONCESSIONÁRIA ao 

sistema elétrico de distribuição a fim de executar o CONTRATO, bem como outras condições de . 

 

1.2. Nos casos eventualmente omissos, aplicam-se, no que for cabível, as regras, prazos e 

procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, em especial nos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST e as 

disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, ou normas que vierem a substitui-la. 

 

2. Uso dos postes da rede de distribuição de energia 

 

2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá considerar que uso dos postes sob a responsabilidade da EMPRESA 

DISTRIBUIDORA para suporte dos ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA será proporcionado sem ônus.   

 

2.2. O uso dos postes sob responsabilidade da EMPRESA DISTRIBUIDORA para  suporte de 

equipamentos destinados ao desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS deverá observar os 

limites e condições definidos no plano de ocupação da infraestrutura de distribuição da EMPRESA 

DISTRIBUIDORA  que estiver em vigor. 

 
2.2.1. A eventual cobrança pela EMPRESA DISTRIBUIDORA pelo uso de postes para o 

desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS será ônus exclusivo da CONCESSIONÁRIA e 

não ensejará a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
3. Execução de obras de ILUMINAÇÃO PÚBLICA e atualização do CADASTRO BASE 

 

3.1. Nos termos do CONTRATO, é dever da CONCESSIONÁRIA interagir diretamente com a EMPRESA 

DISTRIBUIDORA e outros órgãos e entidades competentes a fim de obter as aprovações 

necessárias para a execução dos SERVIÇOS. 

 

3.2. No que toca à realização de obras de alteração dos ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA e à 

correspondente alteração do CADASTRO BASE, a CONCESSIONÁRIA deverá considerar os prazos e 

documentos mínimos indicados na Instrução de Trabalho - IT-PART- 015 – 2018 da EMPRESA 
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DISTRIBUIDORA para solicitação de análise e aprovação de projetos e para o registro, no 

CADASTRO BASE, das alterações realizadas na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 
3.3. Cabe à CONCESSIONÁRIA apresentar projetos de iluminação pública compatíveis com os 

parâmetros adotados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA como, por exemplo, a Norma CEMIG ND-3.4 

e suas atualizações, desde que observe, em todas as hipóteses, os parâmetros técnicos 

estabelecidos pelo presente CONTRATO, em especial no seu ANEXO 5, especialmente quando 

mais rigorosos ou atualizados que os adotados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA em seus atos 

normativos.  

 
3.4. A seu critério, a CONCESSIONÁRIA poderá estabelecer junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA os 

procedimentos e medidas para programação de interrupção do fornecimento de energia ou de 

remoção de ativos, necessários à realização de obras na infraestrutura de distribuição de energia 

ou de ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

4. Medição e faturamento  

 

4.1. No caso da instalação de equipamentos automáticos de controle de carga, a CONCESSIONÁRIA, no 

seu relacionamento com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, deverá considerar os requisitos técnicos 

mínimos e as condições de medição e faturamento do consumo de energia elétrica contidos no 

Manual de Instruções da ANEEL em vigor, que regulamenta o art. 26 da Resolução Normativa nº 

ANEEL 414/2010. 

 

4.2. No caso dos ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA que permanecerem sujeitos à medição por 

estimativa, a CONCESSIONÁRIA deverá zelar para que a EMPRESA DISTRIBUIDORA faça uso do 

CADASTRO BASE em sua versão mais recente, observadas as regras de atualização de que trata o 

item 3.2. 

 

4.3. Nos termos do art. 24 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, o tempo a ser considerado para 

consumo diário para Nova Lima encontra-se definido pela Resolução Homologatória nº 2.590, de 

13 de agosto de 2019, no montante de 11 horas e 27 minutos. 

 


