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Histórico da Delegação de Atividades da

ANEEL para a AGERGS

• Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

�criada pela Lei No 9.427/96, em conformidade com 

a Lei No 8.987/95 e com a CF88, art. 21, XII, b;

�Art 6o, §1o, da Lei No 8.987/95:

�Art. 6 o Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado (...)

�§1 o Serviço adequado é o que satisfaz as condições 

de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas.



Histórico da Delegação de Atividades da

ANEEL para a AGERGS

• AGERGS 

� criada  pela Lei Estadual Nº. 10.931/97;

�Estabelece no art. 2º os objetivos da AGERGS:

�Art. 2º - Constituem objetivos da AGERGS: 

� I - assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos 

aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade nas suas tarifas;

� II - garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, 

concessionários, permissionários e autorizatários de serviços 

públicos;

� III - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços 

públicos delegados. 



Histórico da Delegação de Atividades da

ANEEL para a AGERGS

• A possibilidade de delegação parcial de atividades estabelecida

na Lei de criação da ANEEL;

• As similaridades de objetivos das agências; e

• A autonomia financeira, funcional e administrativa 

estabelecida na Lei de criação da AGERGS.

�Celebração, em dezembro de 1998, do primeiro

Convênio de Cooperação entre ANEEL e 

AGERGS.  



Histórico da Delegação de Atividades da

ANEEL para a AGERGS

• Convênio Nº 08/98, de 2/12/1998, com vigência de 5 

anos, firmado entre ANEEL e AGERGS;

• Convênio Nº 04/2003-ANEEL, com vigência de 

01/01/2004 a 31/12/2008;

• Convênio Nº 14/2008-ANEEL, com vigência de 

01/01/2009 a 31/12/2013, encerrado em 31/12/2010. 



Histórico da Delegação de Atividades da

ANEEL para a AGERGS

• Convênio de Cooperação Nº 15/2010, firmado entre a 

ANEEL e o Estado do RGS – representado pela 

AGERGS -, e prazo de vigência indeterminado.

• Detalhamento anual de atividades pela assinatura de 

Contratos de Metas entre ANEEL e AGERGS;

• Novidades: 

�Regime de gestão associada de serviço público;

�Maior ênfase na qualidade dos produtos elaborados 

pelas Agências Estaduais; e

�Maior liberdade na administração do Convênio.   



Atividades realizadas pela AGERGS em

vista do Convênio com a ANEEL

�Fiscalização dos Serviços de distribuição de 

energia elétrica

�Mediação administrativa de conflitos entre 

agentes e consumidores

�Fiscalização da geração de energia elétrica

�Fiscalização Econômico-Financeira



Atividades realizadas pela AGERGS em

vista do Convênio com a ANEEL

Fiscalização dos Serviços de distribuição de energia elétrica

� Fiscalização Técnica:

�Operação, manutenção e investimentos

� Fiscalizações Comerciais:

�Ligação/religação, ressarcimento de danos, baixa renda, 
universalização, irregularidades, etc.

� Fiscalização de Níveis de Tensão de Fornecimento.

� Fiscalização da Apuração de Indicadores de Continuidade Individuais.

� Fiscalização da Continuidade do fornecimento de energia elétrica.



Atividades realizadas pela AGERGS em

vista do Convênio com a ANEEL

Estatística de Fiscalizações das Distribuidoras

Ano Notificações Autos de Infração 

2005 19 8

2006 10 9

2007 14 6*

2008 16 4

2009 20 6

2010 18 9

2011 10 6

2012 8 3

2013 (até 

novembro)

5 3

Total 120 54

(*) Observação: incluídas multas por descumprimento de 

TAC.



Atividades realizadas pela AGERGS em

vista do Convênio com a ANEEL

Estatística de Solicitações de Ouvidoria

Ano Solicitações Solicitações Encerradas

2005 2.521 1.745

2006 3.551 3.119

2007 4.160 4.603

2008 4.329 4.639

2009 5.474 5.297

2010 6.424 6.218

2011 5.897 5.543

2012 8.562 7.932

Total: 40.918 39.096



Atividades realizadas pela AGERGS em

vista do Convênio com a ANEEL

Regularização das Cooperativas de Eletrificação

Rural – CERs

• Levantamento de dados técnicos e comerciais

junto a 15 CERs – 2000 a 2002;

• Estabelecimento das poligonais das CERs

• Trabalho intenso de mediação;

• Elaboração das minutas das resoluções ANEEL que

estabeleceram as poligonais;

• Hoje: 8 permissionárias e 2 autorizadas

• Fase de regularização: 5 futuras permissionárias



Atividades realizadas pela AGERGS em

vista do Convênio com a ANEEL

AGERGS tem atuado junto à ANEEL no 

aperfeiçoamento da regulamentação do setor

elétrico brasileiro:

• Relacionamento entre consumidores e 

distribuidoras: Resoluções 456/00 e 414/10

• Qualidade dos serviços e do produto das 

distribuidoras: Resoluções 024/00, 505/01 e 

395/09  

• Metas de Universalização (em 2003)



Desafios regulatórios em relação ao setor

elétrico no RS

• Atuação junto às treze novas permissionárias;

• Atuação visando à intensificação dos 

investimentos das distribuidoras, tanto aqueles

de natureza estrutural como pontuais;

• Atuação buscando a realização de 

planejamento de soluções visando a melhorias

de desempenho da distribuição quanto às

modificações climáticas;



Desafios regulatórios em relação ao setor

elétrico no RS

• Fomentar estudos e  obras visando a 

melhorias no Sistema Integrado Nacional –

SIN, especificamente na rede localizada no 

Estado. 

• Solução para os problemas de qualidade no 

fornecimento de enenrgia elétrica em áreas

rurais do Estado.
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Evolução do FEC do Estado
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Resultados alcançados em decorrência da

cooperação entre ANEEL e AGERGS   

• Atividades de regulação no RS, na área

de energia elétrica, exercidos com mais

qualidade e agilidade, devido à presença

e ao foco local da AGERGS.



Resultados alcançados em decorrência da

cooperação entre ANEEL e AGERGS   

• Domínio das metodologias de fiscalização na

área de qualidade e na área econômico-

financeira.

• Domínio da metodologia de resolução de 

conflitos entre distribuidoras e consumidores. 



Resultados alcançados em decorrência da

cooperação entre ANEEL e AGERGS

• Experiência adquirida junto à ANEEL na

realização de Consultas Públicas e Audiências

Públicas.

• Conhecimento obtido na aplicação prática da

regulamentação do setor elétrico brasileiro.



Resultados alcançados em decorrência da

cooperação entre ANEEL e AGERGS

• Aplicação desses conhecimentos na atuação da

AGERGS em outras áreas reguladas, por

exemplo no saneamento. 
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