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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 007/09 Florianópolis, 15 de setembro de 2009. 

 

 

 

Orienta os órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual a respeito 
das despesas com fornecimento de energia 
elétrica e formas de racionalização desse 
serviço, no âmbito da Administração Pública 
Estadual. PSEF 86071/084. 

 

 

A Diretoria de Auditoria Geral – DIAG, por meio da Gerência de Auditoria de 
Contas Públicas, com fulcro no que estabelecem a Constituição do Estado de Santa 
Catarina, arts. 58 e 62; a Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007; e o Decreto nº 
2.056, de 20 de janeiro de 2009, 

Considerando as freqüentes dúvidas quanto às despesas com energia elétrica por 
parte dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual; 

Considerando a importância de propiciar aos Agentes Públicos, de forma 
sintetizada e objetiva, orientações de caráter preventivo e orientador; 

Considerando a necessidade de disseminar orientações aos órgãos e entidades 
de ações que levem ao controle eficaz dos gastos decorrentes com o consumo de energia 
elétrica, deixando claro ao Administrador Público Estadual a sua responsabilidade pela 
gestão e manutenção desta despesa; 

Considerando que os temas aqui abordados envolvendo fornecimento, 
racionalização e controle de energia elétrica certamente não esgotarão o universo da 
matéria em questão e nem se pretende tal efeito diante da abrangência e complexidade do 
tema, mas se pretende dar um passo inicial que certamente nortearão as ações daqueles 
que no dia-a-dia convivem com a omissão ou as lacunas dos procedimentos previstos. 

Orienta os órgãos e entidades acerca dos procedimentos a serem adotados sobre 
as despesas com fornecimento de energia elétrica e formas de racionalização dessa 
despesa no âmbito da Administração Pública Estadual.  

 

1- DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 

 

1.1- Análise das faturas 

 

Através de amostragem, constataram-se algumas deficiências no controle das 
despesas com energia elétrica, identificando-se alguns pontos que precisam ser 
observados, no momento de conferência das respectivas faturas. 
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              1.1.1- Faturas com pagamento mínimo 

 

Encontraram-se vários casos em que os órgãos e entidades estão efetivando 
pagamento de faturas de energia elétrica, apenas para manutenção de atividade de seu 
medidor, em afronta ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput, e infringindo 
ao princípio da economicidade, previsto no art. 70, ambos da Constituição Federal. 

Mesmo em se tratando de consumo zero (“leitura anterior” igual a “leitura atual”), 
a concessionária de energia é autorizada pela Resolução 456 da ANEEL a cobrar por um 
valor fixo, denominado de “custo de disponibilização do sistema”, por tipo de ligação. 

Enfatiza-se que a cobrança pela disponibilização do sistema pode estar 
interligada a vários fatores, como: 

a) existência de mais de 01 (um) relógio medidor, sem necessidade, para o 
mesmo imóvel; 

b) inatividade total do medidor em determinado período, sem o devido 
pedido de desligamento; 

c) desocupação temporária ou permanente de imóvel de propriedade da 
Administração Pública Estadual, sem o de devido pedido de desligamento; 

d) consumo da unidade inferior (consumo mínimo) aos kW/h estabelecidos 
pelo art. 48 da Resolução 456 da ANEEL. 

 

“Art. 48. Os valores mínimos faturáveis, referentes ao custo de disponibilidade do 
sistema elétrico, aplicáveis ao faturamento mensal de unidades consumidoras do 
Grupo ”B”, serão os seguintes: 

I - monofásico e bifásico a 2 (dois) condutores: valor em moeda corrente equivalente 
a 30 kWh; 

II - bifásico a 3 (três) condutores: valor em moeda corrente equivalente a 50 kWh; 

III - trifásico: valor em moeda corrente equivalente a 100 kWh.” 

 

Recomenda-se, por conseguinte, que seja realizado um minucioso estudo a 
fim de confirmar a ausência de atividade do medidor na unidade consumidora.  
Confirmado o desuso do(s) relógio(s), o responsável pelas despesas com energia 
elétrica no órgão ou entidade deverá efetivar contato com a Diretoria de Gestão 
Patrimonial – DGPA, para que esta solicite junto à concessionária o(s) desligamento(s) 
do(s) aparelho(s) medidor(es) e, se for o caso, a rescisão do contrato de prestação de 
serviços. O objetivo desta ação é de maximizar a eficiência e eficácia no trato com o 
dinheiro público, reduzindo custos e eliminando desperdícios desnecessários.   

No caso de desocupação temporária do imóvel, deve-se pedir o desligamento 
do medidor, enquanto inativo, religando-o posteriormente. Este procedimento somente 
será dispensado se o custo de religação, for superior ao custo de disponibilização do 
sistema, de todo o período de inatividade. 
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1.1.2 – Faturas com incidência de ICMS 

 

O serviço de energia elétrica é isento da cobrança de ICMS no fornecimento aos 
órgãos da Administração Direta, às Autarquias e às Fundações, conforme Convênio 
CONFAZ n° 024/03 (inciso VI, art 1º e inciso II, art. 6º, do Anexo 2 do RICMS-SC). 

Todavia, para que as faturas de energia elétrica venham com isenção deste 
imposto (ICMS) é necessário que se verifique o correto cadastro da unidade consumidora, 
conforme a seguir: 

 Classe Principal: Poder Público (código 05). 

 Classe de Consumo: Poder Público Estadual (código 7514). 

 É comum e incorreto o cadastro da Classe de Consumo ser descrito como 
“Serviços Públicos”, ao invés de “Poder Público”. Isto além de não expressar 
corretamente a classe do consumidor, acarreta a cobrança do ICMS.  

Caso, na fatura expressamente contenha descrita a alíquota do ICMS, 
certamente há erro no cadastro da unidade. Neste caso, cabe ao responsável pelas 
despesas com energia elétrica comunicar o fato a Diretoria de Gestão Patrimonial – 
DGPA, para que esta solicite, formalmente, a fornecedora do serviço à alteração do 
cadastro do consumidor, a fim de que seja efetivamente cumprida a determinação do 
convênio CONFAZ. 

Salienta-se, no entanto, alguns poucos casos em que a unidade recebe o 
fornecimento de energia elétrica de empresa domiciliada em outro Estado, como o do 
Paraná, onde não há a isenção do ICMS. Mesmo nesta situação, cabe a verificação do 
cadastro da unidade, como forma efetiva de controle. 

 

1.1.3 - Pagamento de faturas que não se referem ao Poder Público Estadual 

Constataram-se ocorrências de pagamentos de faturas de energia elétrica de 
unidades consumidoras que não correspondem a imóvel de propriedade dos órgãos ou 
entidades do Estado ou que estejam sendo utilizados em prestação de serviço público 
estadual, em afronta ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput, e infringindo ao 
princípio da economicidade, previsto no art. 70, ambos da Constituição Federal. 

Isso pode ocorrer em função de vários motivos, citam-se, a título exemplificativo, 
os casos mais comuns: 

a) transferência da propriedade do imóvel (alienação, doação etc.); 

b) devolução de imóvel locado ou de terceiros; 

c) cessão de direitos de imóvel para outro ente de federação, particulares, 
associações etc.; 

d) autorização, permissão, concessão ou outra forma de cessão de área em 
imóvel para outro ente da federação, particulares, associações etc.;   

e) transferência da prestação do serviço público para outra esfera de governo, 
como, por exemplo, para o Município. 
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Ocorrendo uma das situações supracitadas, deverá o responsável pela energia 
elétrica no órgão ou entidade, comunicar a Diretoria de Gestão Patrimonial - DGPA, para 
que esta providencie junto à concessionária competente do serviço, a transferência da 
titularidade da fatura para o nome e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou 
Cadastro de Pessoa Física - CPF do novo responsável. 

Enfatiza-se que o procedimento de mudança da titularidade da fatura de 
energia elétrica junto à concessionária é de suma importância, uma vez que  é o 
que define a responsabilidade pelo pagamento da fatura, inclusive em eventual 
registro em cadastro de inadimplência ou cobrança judicial. 

De qualquer modo, recebida a fatura de energia elétrica, a primeira providência 
que o responsável deverá tomar é a de confirmar se a mesma (fatura) corresponde a um 
imóvel utilizado pela Administração Pública Estadual, cuja responsabilidade pelo 
pagamento das despesas de energia elétrica esteja circunscrita às competências do 
órgão ou entidade.  Em caso negativo, deverá adotar, imediatamente, a providência já 
citada. 

Quando houver a situação prevista no item d (autorização, permissão, concessão 
ou outra forma de cessão de área em imóvel para outro ente da federação, particulares, 
associações etc.), deve-se solicitar a Diretoria de Gestão Patrimonial - DGPA, para que 
esta, formalmente, requeira, junto à concessionária de energia elétrica competente, a 
instalação de medidor individualizado para esta área.   

 

1.1.4 - Utilização dos serviços em atividades e serviços incompatíveis com o 
serviço público estadual 

 

Em auditorias realizadas, identificou-se, também, o consumo de energia elétrica 
em outras atividades, incompatíveis com as exercidas pelo poder público estadual, 
caracterizando desvio de finalidade, em afronta ao princípio da impessoalidade 
insculpido no art. 37, caput, e infringindo ao princípio da economicidade, previsto no art. 
70, ambos da Constituição Federal. 

Os casos mais comuns foram o de utilização de espaço público por lanchonetes, 
restaurantes, laboratórios, bancos, associações, estacionamentos e floriculturas, sem a 
devida segregação de relógios.   

Propõe-se, em vista disso, que o responsável pela despesa com energia elétrica 
no órgão ou entidade avalie se a utilização do serviço está se limitando à atividade pública 
estadual.   

Em caso de utilização de espaço público, o responsável pelo controle de energia 
elétrica deverá comunicar a Diretoria de Gestão Patrimonial – DGPA para que esta 
solicite, formalmente, à concessionária de energia elétrica competente, a instalação de 
medidor individualizado para referida área.   

Na impossibilidade absoluta de segregação de relógio, deverá ser adotada a 
sistemática de rateio das despesas com energia elétrica, com base em critérios objetivos 
como, por exemplo, a área utilizada (m²). 
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1.1.5 – Conferência da leitura 

 

O responsável pela despesa com energia elétrica no órgão ou entidade, quando 
da conferência da fatura, deverá observar a correta leitura, e respectiva cobrança, 
efetivada pelas concessionárias.  

Para proceder esta verificação o responsável deve observar o consumo cobrado, 
que deverá corresponder à diferença efetiva entre a “leitura atual” e a “leitura anterior” 
registrada no medidor. 

Além disso, deve-se evitar a adoção da leitura pela média de consumo de forma 
permanente. Quando a leitura for efetivada pela média do consumo, a quantidade de 
quiliwatts-hora considerada como consumida e cobrada no mês, devem ser adicionada à 
“leitura anterior” ou ajustada no próximo faturamento, evitando que sejam cobrada 
novamente. 

Ocorrendo a leitura pela média de consumo por 3 (três) meses consecutivos, o 
responsável deverá avaliar o acesso ao medidor no local onde é realizada a medição, 
verificando se, o local, é acessível ao leiturista da concessionária. Em alguns casos, será 
necessário a realocação do medidor.  

Por fim, o responsável deve comunicar a concessionária, imediatamente, 
eventual irregularidade na leitura e respectiva cobrança constante na fatura das unidades 
consumidoras.  

 

1.2 - Verificação das causas para o aumento de consumo da unidade 

 

O responsável pela despesa com energia elétrica no órgão ou entidade, quando 
da conferência da fatura, deverá atentar para as oscilações, a maior, dos valores com o 
referido serviço, de modo a proceder à minuciosa investigação, em busca das diferentes 
causas para o aumento efetivo do consumo.  Dentre elas, deverá ser verificada a 
possibilidade da ocorrência de eventuais ligações clandestinas, conhecidas popularmente 
como “gatos”, em prejuízo da Administração Pública Estadual, além de deficiências nas 
redes e fiações. 

Recomenda-se, portanto, realizar revisão geral no sistema elétrico identificando 
deficiências e efetivar verificações periódicas na rede elétrica nas áreas limítrofes com 
imóveis de terceiros, em busca de eventuais ligações clandestinas, quando ocorrerem 
oscilações superiores a 30% do valor consumido de energia elétrica em relação ao mês 
anterior, buscando conhecer e solucionar, imediatamente, as causas desse aumento. 

 

1.3 – Medidas para redução do consumo 

 

Para a redução das despesas com energia elétrica, sugere-se a adoção dos 
seguintes procedimentos, pelos dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual: 
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1.3.1 - Recontratação de demanda 

 

O Grupo A (Alta Tensão) é composto por unidade consumidoras com 
fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV. As unidades consumidoras 
pertencentes a este grupo têm tarifa binômia, isto é, são cobradas tanto pela demanda 
quanto pela energia que consomem. Assim, pagam, obrigatoriamente, por um valor 
decorrente da contratação de demanda mensal, que dependerá da estrutura tarifária 
contratada pelo órgão ou entidade. 

A demanda que é contratada é uma espécie de franquia cobrada, mensalmente, 
pela fornecedora de energia elétrica. Quando o órgão ou entidade excede o kW 
contratado em 10% (limite de tolerância), haverá pagamento por multa de ultrapassagem. 
O valor unitário também varia, de acordo com a estrutura tarifária escolhida 
(Convencional, Horo-Sazonal Verde ou Horo-Sazonal Azul). 

A Resolução nº 456 da ANEEL, de 29 de novembro de 2000, prevê que a 
concessionária deve atender as solicitações de redução de demanda contratada, desde 
que efetuadas por escrito e com antecedência mínima de 180 (cento de oitenta) dias.  

Na análise das faturas de diversas unidades do grupo A, observa-se que, em sua 
maioria, as demandas estão mal contratadas e dimensionadas, ocasionando, 
sistematicamente, pagamentos por subutilização (a menor) e pagamentos por 
ultrapassagens (excesso).  

Para efeitos de otimização das despesas com energia elétrica, recomenda-se 
que, nas unidades, sejam realizadas periódicas avaliações dos contratos de demanda e 
adequação dos mesmos à efetiva necessidade do setor, levando-se em consideração as 
oscilações naturais ocorridas (períodos do ano), a estrutura tarifária a ser contratada e a 
aquisição ou substituição de equipamentos por outros mais econômicos. 

A fim de estabelecer um melhor ponto de controle, a Gerência de Auditoria de 
Contas Públicas - GEAUP realizou um importante estudo a respeito de adequação e 
recontratação de demanda, considerando-se não apenas as situações de ultrapassagem 
e subutilização, mas também o perfil tarifário e a cobrança por energia reativa nas 
unidades 

Informações a respeito estão disponibilizados no sítio da DIAG 
(www.diag.sc.gov.br).  

Além disso, observou-se a existência de variações significativas no 
comportamento do consumo das unidades, ocorridas nas faturas do mês de dezembro.Tal 
fato vem ocorrendo devido ao seguinte procedimento: normalmente a diferença entre a 
data da leitura atual e a da apresentação da fatura é de, aproximadamente, 10 dias. Isto 
significa que a CELESC efetua a leitura do consumo e, em média, 10 (dez) dias depois 
entrega a fatura na unidade consumidora. 

Nos meses de dezembro, esta relação de datas fica comprometida, pois, a leitura 
é efetuada nos dias 28 ou 29 daquele mês, mas sua data de apresentação “ocorre” por 
volta do dia 10 de dezembro. Como é fisicamente impossível apresentar uma fatura antes 
da data de sua leitura, verificamos que a CELESC está realizando, em dezembro, uma 
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cobrança estimada do consumo e, por conseguinte, realizando um acerto nas faturas de 
janeiro e/ou fevereiro.  

Como conseqüência, verificou-se a possibilidade de, nas faturas subseqüentes 
(janeiro, fevereiro ou até março), serem apresentadas demandas de ultrapassagens por 
conta da prática relatada. É importante ressaltar que as faturas analisadas de dezembro 
não apresentam variação negativa da quantidade de dias faturados.  

Nesse sentido, cabe ao responsável pela despesa com energia elétrica da 
unidade atentar para essas ocorrências, a fim de melhor dimensionar suas demandas nos 
períodos de janeiro a março. 

 

1.3.2 – Alteração da Estrutura Tarifária 

 

As unidades atendidas pelo grupo “A” possuem a faculdade de escolherem as 
estruturas tarifárias com que irão trabalhar.  

a) Estrutura tarifária convencional: atende a unidades com tensão inferior a 69 
kV, com demanda contratada inferior a 300 kW; oferece tarifa única para consumo e 
demanda; 

b) Estrutura tarifária horo-sazonal verde: atende a unidades com tensão inferior 
a 69 kV; oferece tarifa diferenciada para consumo (ponta e fora de ponta/ período seco 
e úmido) e única para demanda; 

c) Estrutura tarifária horo-sazonal azul: aplicada como opção a unidades com 
tensão inferior a 69 kV; oferece tarifa diferenciada para consumo (ponta e fora de ponta/ 
período seco e úmido) e também para demanda (ponta e fora de ponta). 

Como exemplo, segue resumo dos valores tarifários, cobrados em setembro de 
2009, nas estruturas convencional e horo-sazonal verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura Tarifária 
Tarifa (R$) 

Medida 
Com Pis e Cofins 

Convencional 

Consumo - único 0,17347 kWh 

Demanda - único 24,85 kW 

Multa por Ultrapassagem de Demanda 74,55 kW 

Horo-Sazonal 
Verde 

Consumo - fora ponta 0,14419 kWh 

Consumo - ponta (18:30h às 21:30h) 0,97586 kWh 

Demanda - único 8,10 kW 

Multa por Ultrapassagem de Demanda 24,30 kW 
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Da análise do quadro anterior, observa-se o seguinte: 

 

 A Tarifa Convencional, regra geral, não é vantajosa para a Administração 
Pública Estadual, pois os custos da demanda e da multa por ultrapassagem são 
elevadíssimos; 

 A Tarifa Horo-Sazonal Verde é a mais vantajosa para a Administração Pública 
Estadual, uma vez que apresenta um custo mais reduzido para a demanda.  Pesa, porém, 
o custo do consumo de energia no horário de ponta (18:30h às 21:30h) que é 676%, isto 
é, 6 (seis) vezes superior ao custo do consumo fora de ponta (restante das horas do dia). 
Recomenda-se, a redução, na medida do possível, do número de equipamentos com alta 
potência, em funcionamento, neste período. 

Recomenda-se que o responsável pelas despesas com energia elétrica no órgão 
avalie, de acordo com o perfil de consumo da unidade consumidora, a possibilidade de 
alteração da estrutura tarifária para Horo-Sazonal Verde. 

  

1.3.3 – Alteração do Grupo Tarifário 

 

O responsável pelas despesas com energia elétrica deverá solicitar à 
concessionária a alteração do grupo tarifário, de Grupo A para Grupo B, das unidades 
consumidoras que: 

- tenham potência instalada em transformadores igual ou inferior a 112,5 kVA; 

- as instalações forem utilizadas permanentemente  para a prática de atividades 
esportivas (ginásios de esporte) ou parques de exposições agropecuárias, desde que a 
potência instalada em projetores utilizados na iluminação dos locais seja igual ou superior 
a 2/3 (dois terços) da carga instalada na unidade consumidora. 

Para verificar o atendimento das condições acima, cabe ao responsável solicitar 
que a concessionária realize uma avaliação no local, para implementação ou não da 
mudança solicitada, nos termos nos artigos 79 e 81 da Resolução nº 456/00 da ANEEL. 

 

1.3.4 – Correção do Fator de Potência 

 

Além da cobrança por energia ativa pode ocorrer também a cobrança por energia 
reativa.  

Energia reativa é a energia elétrica que circula continuamente entre os diversos 
campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir 
trabalho, expressa em quilovolt-ampère-reativo-hora (kVArh). A energia reativa forma um 
campo magnético necessário para que o eixo dos motores possa girar; esta se encontra 
presente em motores, transformadores, reatores, lâmpadas fluorescentes, etc. 

Segundo Resolução 456 da ANEEL, as instalações elétricas das unidades 
consumidoras devem conter um fator de potência não inferior a 0,92 (reativo ou indutivo), 
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para que não haja mal aproveitamento de energia. Se aquele estiver aquém de 92%, 
ocorrerá o chamado “baixo fator de potência” e, conseqüentemente, faturamento por 
energia reativa excedente (ponta e fora de ponta) e/ou demanda reativa. 

As causas mais comuns, em linhas gerais, para ocorrência de baixo fator de 
potência são: 

 motores e transformadores operando em “vazio” ou com pequenas cargas;  

 motores e transformadores superdimensionados;  

 grande quantidade de motores de pequena potência;  

 grandes transformadores alimentando pequenas cargas por muito tempo; 

 transformadores ligados em vazio por longos períodos; 

 máquinas de solda;  

 lâmpadas de descarga: fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio – sem 
correção individual do fator de potência;  

 excesso de energia reativa capacitiva; 

Baixos valores de fator de potência são decorrentes de quantidades elevadas de 
energia reativa. Essa condição resulta em aumento na corrente total que circula nas redes 
de distribuição de energia elétrica da CELESC e das unidades consumidores, podendo 
sobrecarregar as subestações, as linhas de transmissão e distribuição, prejudicando a 
estabilidade e as condições de aproveitamento dos sistemas elétricos, trazendo 
inconvenientes diversos, tais como: 

 sobrecargas nos cabos e transformadores; 

 variação de tensão com possível queima de motores; 

 redução de nível de iluminamento; 

 condutores aquecidos; 

 diminuição da vida útil dos equipamentos; 

 risco de queima de equipamentos por problemas de isolamentos elétricos. 

 perdas de energia; 

 redução do aproveitamento da capacidade dos transformadores; 

 quedas de tensão. 

Os investimentos em ampliação de instalações estão relacionados, 
principalmente, aos transformadores e condutores necessários.  

O faturamento da energia reativa (UFER) e da demanda reativa (UFRD) 
dependem também da estrutura tarifária contratada pelo órgão ou entidade. 

Na tarifa Convencional, há cobrança por consumo reativo e por demanda reativa 
e na tarifa Horo-Sazonal Verde há cobrança por consumo reativo, fora de ponta e/ou 
ponta, e por demanda reativa. 

Como medida de redução da despesa com excedente reativo, sugere-se a 
correção do fator de potência instalado nas unidades. Para isso, orientamos que o órgão 
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e entidade verifiquem, nas suas últimas 12 contas, se há a descrição da cobrança de 
energia reativa e/ou demanda reativa. Se estas vêm ocorrendo com freqüência, 
recomenda-se a correção do fator de potência, por meio de uma empresa especializada, 
devendo o órgão ou entidade avaliar a relação custo-benefício para a implementação da 
solução técnica necessária. 

 

1.3.5 – Verificação das instalações elétrica 

 

Alguns órgãos e entidades estão instalados em imóveis antigos com significativas 
deficiências estruturais. Sua maioria possui redes elétricas com fiações muito antigas, mal 
distribuídas e mal dimensionadas.  

Recomenda-se ao responsável pela despesa com energia elétrica, que avalie, 
junto a técnicos de empresas especializadas, a viabilidade de substituição destas 
instalações, por outras novas, seguras e planejadas, que evitam falhas no sistema, 
reduzam o consumo e promovam a segurança de todos; bem como orientamos na 
adequada distribuição do agrupamento de lâmpadas e interruptores, a fim de que haja 
economia e racionalização na utilização das mesmas. 

 

1.3.6 – Adequação e manutenção dos equipamentos utilizados 

 

Algumas unidades, especialmente as da Saúde, apresentam, singularmente, a 
existência de dois medidores de energia elétrica. Um deles se encontra relacionado a 
situações gerais (uso de equipamentos, elevadores, instalações, chuveiros e luminárias); 
e o outro, corresponde ao uso de caldeiras elétricas. Na maioria das unidades, o sistema 
de caldeira é tão somente utilizado para aquecimento de água, utilizada na nutrição e na 
esterilização de materiais.  

 Estima-se que o gasto com energia elétrica consumido pela caldeira equivalha a 
50% da despesa total da unidade com este serviço. 

Visando cumprir com o princípio da economicidade, recomendamos a realização 
de um estudo técnico que indique o custo-benefício de uma nova fonte de alimentação 
das caldeiras, com atendimento estendido a outros setores, a fim de reduzir, 
significativamente, os gastos com o serviço elétrico. 

Existem algumas situações em que os equipamentos, como refrigeradores e 
câmaras frias, são ligados 24 horas ininterruptas, por necessidade do setor. 

Orienta-se ao responsável pelo controle que estabeleça periódicas manutenções 
desses equipamentos e atente sobre a adequada contratação da demanda, 
principalmente, nos períodos de verão e nas situações de aquisição de mais aparelhos 
desse porte, causando aumento significativo de carga.  

Constatou-se ainda a existência de vários equipamentos obsoletos, tais como 
condicionadores de ar e equipamentos de informática; situações que geram maior 
consumo de energia. 
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Recomenda-se que sejam avaliadas possíveis substituições de aparelhos, bem 
como a manutenção periódica dos já existentes; esta é uma prática simples e essencial 
que resulta numa boa economia.  

 Orienta-se, também, ao responsável pela despesa com energia elétrica que 
atente para: 

- Revisar semestralmente todos equipamentos, especialmente os elevadores e 
equipamentos de ar condicionado, com objetivo de identificar e substituir as 
peças ou equipamentos que estejam com funcionamento anormal ou deficiente, 
sem prejuízo da manutenção periódica; 

- Constantes trocas de filtros de ar, nos aparelhos condicionadores; 

- Substituição de “no-breaks” por estabilizadores de voltagem, nos aparelhos de 
informática; 

- Programação dos microcomputadores para desligamento automático, quando 
não estiverem sendo utilizados; e 

 

1.3.7 – Medidas gerais de economia 

 

Além das medidas acima citadas, os titulares e dirigentes máximos dos órgão e 
entidades da Administração Pública Estadual, por meio dos responsável pela despesa 
com energia elétrica, deve adotar os seguintes procedimentos, sem prejuízo das 
atividades desempenhadas: 

- Realizar campanhas internas, não onerosas, de conscientização aos servidores 
e empregados públicos quanto à utilização racional da energia elétrica, 
especialmente para evitar a utilização desnecessária ou prolongada, com o 
objetivo de reduzir gastos e eliminar desperdícios, criando uma cultura de 
responsabilidade no uso dos recursos públicos, bem como contribuindo para a 
conservação do meio ambiente; 

- Respeitar o horário especial de expediente das 13:00 às 19:00 horas definido 
pelo Decreto no 556, de 7 de agosto de 2003, ressalvados os casos 
excepcionados, bem como as disposições do art. 1o do Decreto no 796, de 24 de 
setembro de 2003; 

- Desligar os aparelhos de ar condicionado pelo menos 45 (quarenta e cinco) 
minutos antes do término do horário do expediente, com o intuito de reduzir o 
consumo de energia elétrica no período denominado de ponta, que é 
caracterizado por tarifas 6 vezes superior ao custo da energia elétrica no horário 
fora de ponta; 

- Manter desligados todos os equipamentos elétricos e eletrônicos nos períodos 
pré e pós expediente, salvo equipamentos ligados aos serviços públicos 
essenciais ou cuja natureza dos serviços ou equipamentos exija sua energização 
contínua; 

- Verificar a possibilidade de desligar 50% (cinqüenta por cento) dos elevadores 
em uso, sobretudo nos horários de menor movimento, como por exemplo, 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
DIRETORIA DE AUDITORIA GERAL 
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS 
 
 

12/22 

períodos matinais, respeitando-se preferencialmente a sua utilização por 
portadores de deficiência física, gestantes e idosos; 

- Incentivar e estimular, através de campanhas não onerosas, os servidores 
públicos a utilizarem as escadas nos deslocamentos de até 2 (dois) andares; 

- Disponibilizar linha de comunicação, que poderá ser um telefone ou ramal, cuja 
divulgação deverá ser por meio de aviso afixado em murais públicos, com o 
objetivo de criar um canal ágil para comunicar eventual desperdício de energia 
elétrica ou deficiência na rede elétrica interna ao responsável agilizar a 
manutenção; 

- Proibir expressamente a utilização de energia elétrica em atividades privadas, 
incompatíveis com as exercidas pelo Poder Público Estadual; 

- Priorizar a utilização da modalidade mais econômica em caso da existência de 
sistemas distintos de fornecimento de energia elétrica; 

- Detectar a existência de sistemas distintos para aquecimento de água na 
mesma unidade consumidora, especialmente caldeira elétrica e chuveiros 
elétricos, e unificar, gradativamente, estes sistemas, evitando assim o dispêndio 
de recursos públicos para manutenção de sistemas paralelos; 

- Estudar o custo benefício, juntamente com a área técnica, da possibilidade de 
adoção de equipamentos e acessórios economizadores, especialmente em 
grandes unidades consumidoras como hospitais, unidades prisionais, colégios e 
outras repartições que atendem diariamente a um considerável contingente de 
pessoas; 

- Substituir, gradativamente, o sistema de aquecimento de água por energia 
elétrica para sistemas de aquecimento ou pré-aquecimento de água por meio de 
coletores solares, bomba de calor ou gás; 

- Analisar a correição da cobrança da Contribuição para o Custeio dos Serviços 
de Iluminação Pública – COSIP, verificando a legalidade e a proporcionalidade de 
sua cobrança, observando a disponibilização do serviço público de iluminação 
pública no município onde a unidade consumidora se localiza, bem como a 
existência de lei instituidora desse serviço e a respectiva contribuição. 

 

1.3.8 – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL 

 

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL é 
constituído por uma verba, autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, que se destina na aplicação e planejamento de redução de gastos com energia 
elétrica.  

A ANEEL, através da Resolução 176/2005, estabelece que as concessionárias e 
permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem aplicar, no 
mínimo, 0,25 % do seu faturamento anual em programas para incremento da eficiência 
energética no uso final de energia elétrica.  
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O servidor responsável pela despesa com energia elétrica deve verificar 
anualmente a possibilidade de enquadrar suas unidades consumidoras no PROCEL, 
regulamentado peça Lei Federal nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e em resoluções 
normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, entrando em contato com 
sua concessionária e verificando a possibilidade de inclusão no Programa. 

Qualquer perfil de consumidor pode participar do projeto. As condições de 
participação no Programa de Eficiência Energética, bem como o acompanhamento dos 
projetos apresentados, encontram-se disponíveis no site da respectiva concessionária de 
serviços públicos e da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 

2 – DO CONTROLE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 

 

Verificou-se a necessidade, premente, de serem estabelecidos controles básicos 
sobre as despesas com energia elétrica, nos órgãos e entidades da administração 
pública.  Sugerimos, nesse sentido, a implantação de uma planilha eletrônica para 
controle mensal dessas despesas conforme modelo disponibilizado no sítio da DIAG, 
menu “orientações – despesa púbica - FORMULÁRIO - CONTROLE DAS DESPESAS 
COM ENERGIA ELÉTRICA”. 

Salienta-se que a planilha eletrônica não deverá ser considerada como uma mera 
burocracia, com o fim único de ser preenchida.  Ela tem como objetivo a 
instrumentalização do responsável pela despesa com energia elétrica no órgão ou 
entidade e, também, a base para tomada de decisões do gestor, a saber: 

a) aferir se as unidades consumidoras relacionadas são efetivamente da 
Administração Pública Estadual, cuja responsabilidade pelo pagamento das despesas de 
energia elétrica esteja circunscrita às competências do órgão ou entidade; 

b) acompanhar a (in)evolução dos gastos por unidade consumidora; 

c) avaliar as variações anormais de consumo, buscando identificar e sanar 
imediatamente suas causas; 

d) conscientizar os usuários quanto a necessidade de uso racional do referido 
recurso, a partir do encaminhamento da planilha, via e-mail, para todas as unidades 
consumidoras (escolas, postos de atendimento, regionais, delegacias, etc.) do órgão ou 
entidade, bem como para a sua estrutura organizacional (gerências, diretorias, 
presidência ou secretário); 

e) identificar o não-recebimento da fatura até o dia 20, a tempo de tomar 
providências e efetivar os contatos necessários, com o objetivo de evitar atrasos no 
processamento da despesa que, em conseqüência, gerariam multas e juros; caso a célula 
da planilha eletrônica não contenha o valor da fatura de energia elétrica daquela unidade, 
naquele mês específico, poderá indicar que a fatura ainda não foi recebida pelo órgão ou 
entidade; e 

f) identificar ocorrências de recebimento da fatura de energia elétrica em 
duplicidade, de modo a impedir o segundo processamento (empenho, liquidação e 
pagamento); quando a célula da planilha eletrônica contiver o valor da fatura de energia 
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elétrica daquela unidade, naquele mês específico, o recebimento de um novo documento 
de cobrança poderá indicar a duplicidade de faturamento. 

3 – DO PROCESSAMENTO (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO) DA 
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA 

 

3.1 Inserção do código de barras no histórico do empenho 

 

Em função da dificuldade das concessionárias de energia em correlacionar os 
créditos efetuados em suas contas bancárias e a fatura que está sendo paga, 
recomendamos que os órgãos e entidades passem a inserir no histórico dos empenhos, 
além das informações de praxe, o(s) número(s) do(s) código(s) de barras das faturas que 
estão sendo empenhadas.     

O(s) número(s) do(s) código(s) de barras também deverá(ão) ser informado(s) nos 
empenhos de multas e juros que dizem respeito a essas faturas.  

 

3.2 – Data de vencimento das faturas de energia elétrica 

 

Contatamos diversos casos em que as faturas de energia elétrica apresentavam 
datas de vencimento diferentes da utilizada pela Diretoria do Tesouro Estadual – DITE, 
desta Secretaria, para pagamento das mesmas, gerando com isso pagamentos de multas 
e juros. 

Cabe, portanto, ao responsável pela despesa com energia elétrica, no órgão ou 
entidade, solicitar, via Diretoria de Gestão Patrimonial – DGPA, à concessionária a 
alteração da data de vencimento de todas as faturas para o dia 25 de cada mês, 
caso possuam datas diversas. 

Ressalta-se, ainda, que o empenho, a liquidação e a alimentação da liquidação 
no Sistema de Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina - 
SIGEF deverão ocorrer com a maior celeridade possível, face à exigüidade do tempo entre 
o recebimento da fatura e o vencimento da mesma, evitando com isso possíveis atrasos 
no pagamento que venham a resultar na cobrança de multas e juros.    

Recomenda-se, portanto, que a alimentação da liquidação no Sistema SIGEF seja 
informada até, no máximo, o dia 20 de cada mês, isto é, 5 (cinco) dias antes do 
vencimento das faturas, quando empenhadas por meio da opção 22 (despesa com 
pagamento centralizado), visando a possibilitar que haja prazo suficiente para efetuar os 
procedimentos de programação e pagamento. 

 

3.3 - Ocorrência de multas e juros 

 

Verificou-se que diversos órgãos e entidades da administração pública estadual 
estão incorrendo em despesas com multas e juros, em afronta ao princípio da Eficiência, 
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constante no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como ao princípio da 
Economicidade preconizado no art. 58 da Constituição Estadual.  

Nesse sentido, houve por parte da Gerência de Contas Públicas – GEAUP, a 
necessidade de elaboração de uma informação (Informação DIAG nº 087/08), que 
elucidasse as dúvidas quanto à possibilidade de pagamento de faturas com multas e 
juros, responsabilidades a serem perseguidas, e procedimentos para não ocorrência 
destas rubricas. 

 Salienta-se que a CELESC, embora seja uma empresa integrante da 
Administração Pública Estadual, está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina, não podendo, de maneira alguma, isentar os órgãos e 
entidades do Poder Executivo do pagamento de multas, juros e correção 
montetária, devendo os mesmos, caso ocorram, ser empenhados em subelementos 
próprios.   

 

3.4 - Pagamento em duplicidade da fatura de energia elétrica 

 

Observaram-se situações em que as faturas de energia elétrica foram 
processadas em duplicidade, isto é, empenhadas, liquidadas e pagas por duas vezes, em 
afronta ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput, e infringindo ao princípio da 
economicidade, previsto no art. 70, ambos da Constituição Federal. 

Ressalta-se que os órgãos e entidades devem adotar procedimentos de controle 
interno básicos, capazes de identificar o recebimento de faturas de energia elétrica em 
duplicidade, impedindo o segundo processamento.   

A duplicidade no empenhamento, liquidação e pagamento da fatura poderá 
ocorrer em função das seguintes situações: 

a) a concessionária emite uma fatura resumo (totalizadora) e as faturas 
individuais; ou 

b) a concessionária emite, equivocadamente, duas ou mais faturas idênticas para 
cobrança. 

Em ambos os casos, a responsabilidade pelo não-processamento da despesa em 
duplicidade é do órgão ou entidade nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março 1964. 

 

3.5 - Responsabilidade pela liquidação das faturas de energia elétrica 

 

A responsabilidade pela liquidação da despesa pública (certifico) sempre deve 
ser atribuída aquele servidor ou empregado que acompanha e tem condições de aferir, 
pessoal e diretamente, a prestação de serviços, e possui capacidade para identificar 
anormalidades, bem como sugerir e implantar medidas para controle e redução das 
despesas. 
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A Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 63, § 1°, apresenta o objetivo da liquidação 
da despesa pública: 

 

“Art. 63 (...) 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:  

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;  

II - a importância exata a pagar;  

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação”. 

 (grifo nosso) 

 

Assim, o estágio da despesa pública denominado de liquidação consiste na 
verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e os documentos 
comprobatórios do respectivo crédito, ou seja, é a aferição de que o credor cumpriu com 
todas as obrigações contratadas. Esse estágio tem por finalidade reconhecer ou apurar a 
origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve 
pagar para extinguir a obrigação.  

Ressalta-se que todos esses cuidados objetivam evitar que sejam efetuados 
pagamentos indevidos, resultando em prejuízo ao Erário, além de resguardar os 
responsáveis pela liquidação, os gestores públicos (gerentes, diretores, secretários, 
presidentes, etc.) e os ordenadores de despesas por eventuais responsabilizações, em 
decorrência de deficiências nas verificações e confirmações exigidas no momento da 
liquidação. 

No caso das faturas de energia elétrica, recomenda-se que a mesma seja 
liquidada pelo responsável pela manutenção do órgão ou entidade. Inexistindo 
responsável, ou estando o mesmo impedido, ou, ainda, sendo inviável a liquidação pelo 
mesmo em face da distância geográfica, a liquidação deverá ser efetuada pelo superior 
hierárquico imediato da área, isto é, gerente, diretor ou chefe de gabinete que atue no local 
onde será efetuado o pagamento da despesa. 

 

3.6 – Agrupamento e desagrupamento das faturas 

 

Como forma de facilitar o controle, tanto por parte dos órgãos e entidades 
quanto por parte das concessionárias, orienta-se que todas as faturas das unidades 
consumidoras do Poder Público Estadual sejam organizadas em forma de 
agrupamentos, para fins de faturamento.  

Para agrupar as faturas, o responsável pelas despesas com energia elétrica 
deverá solicitar à Diretoria de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da 
Administração – DGPA/SEA, órgão central do Sistema Administrativo de Gestão 
Patrimonial, a centralização unidades consumidoras imediatamente após a instalação do 
hidrômetro ou medidor. 
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No caso de imóveis locados, a solicitação da centralização das unidades 
consumidoras de imóveis locados pelos órgãos e entidades deverá ser procedida 
imediatamente após a assinatura do contrato de locação. 

No mesmo sentido, o responsável deverá solicitar à DGPA/SEA a 
descentralização unidades consumidoras imediatamente após o encerramento do 
contrato de locação, com a conseqüente transferência da titularidade para o novo usuário 
do imóvel. 

 

4 – SÍNTESE DAS ORIENTAÇÕES 

 

Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento e a divulgação do conteúdo 
desta orientação aos gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
para conhecimento e implementação das orientações emanadas.  

As recomendações e orientações constantes nesta possibilitarão sensível 
redução de custos, bem como controle efetivo sobre os gastos decorrentes de energia 
elétrica, especialmente se implementadas as seguintes medidas: 

 

4.1 Verificar se na fatura de energia elétrica da unidade consumidora não está 
ocorrendo consumo zero (“leitura anterior” igual a “leitura atual”), indicando 
medidores sem utilizando, sendo cobrada apenas tarifa para disponibilização 
do sistema (item 1.1.1); 

4.2  Verificar o correto cadastro do órgão ou entidade como Poder Público 
Estadual, para a confirmação da isenção do ICMS (item 1.1.2); 

4.3  Confirmar se a fatura de energia elétrica da unidade consumidora encontra-se 
no nome do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual (item 1.1.3); 

4.4  Verificar na fatura de energia elétrica se a unidade consumidora corresponde 
à imóvel de propriedade do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual ou 
que estejam sendo utilizados em prestação de serviço público estadual (item 
1.1.4); 

4.5  Verificar se ocorre consumo de energia elétrica em outras atividades, 
incompatíveis com as exercidas pelo poder público estadual, especialmente 
nos casos de lanchonetes, restaurantes, laboratórios, bancos, associações, 
estacionamentos, floriculturas, sem a devida segregação de relógios (item 
1.1.4); 

4.6  Verificar se o consumo cobrado corresponde à diferença efetiva entre a 
“leitura atual” e a “leitura anterior” (item 1.1.5); 

4.6  Verificar as causas para o aumento de consumo da unidade, por meio de 
busca de eventuais ligações clandestinas (item 1.2); 

4.7  Realizar avaliações periódicas dos contratos de demanda e adequação dos 
mesmos à efetiva necessidade do setor, levando-se em consideração as 
oscilações naturais ocorridas (períodos do ano), a estrutura tarifária a ser 
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contratada e a aquisição ou substituição de equipamentos por outros mais 
econômicos (item 1.3.1); 

4.8  Avaliar o perfil de consumo da unidade consumidora, verificando a 
possibilidade de alteração da estrutura tarifária para Horo-Sazonal Verde (item 
1.3.2); 

4.9  Verificar o atendimento das condições para alterar unidade consumidora de 
Grupo A para Grupo B, onde não há necessidade de contratação de demanda, 
havendo faturamento apenas pelo efetivamente consumido (item 1.3.3); 

4.10 Corrigir o fator de potência, quando este for inferior a 92% (noventa e dois 
por cento), através de uma avaliação realizada pelo órgão ou entidade de seu 
custo-benefício com uma empresa especializada (item 1.3.4); 

4.11 Avaliar as instalações elétricas, verificando a viabilidade de adequação ou 
substituição destas, quando necessário (item 1.3.5); 

4.12 Realizar manutenções periódicas em equipamentos que necessitem ficar 
ligados por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas (item 1.3.6); 

4.13 Avaliar a possibilidade de substituições de aparelhos obsoletos (item 1.3.6); 

4.14 Realizar campanhas internas, não onerosas, de conscientização aos 
servidores e empregados públicos quanto à utilização racional da energia 
elétrica, especialmente para evitar a utilização desnecessária ou prolongada, 
com o objetivo de reduzir gastos e eliminar desperdícios, criando uma cultura 
de responsabilidade no uso dos recursos públicos, bem como contribuindo 
para a conservação do meio ambiente (item 1.3.7); 

4.15 Respeito ao horário especial de expediente das 13:00 às 19:00 horas, 
ressalvados os casos excepcionados (item 1.3.7); 

4.16 Desligar os aparelhos de ar condicionado pelo menos 45 (quarenta e cinco) 
minutos antes do término do horário do expediente, com o intuito de reduzir o 
consumo de energia elétrica no período denominado de ponta (item 1.3.7); 

4.17 Manter desligados todos os equipamentos elétricos e eletrônicos nos 
períodos pré e pós expediente, salvo equipamentos ligados aos serviços 
públicos essenciais ou cuja natureza dos serviços ou equipamentos exija sua 
energização contínua (item 1.3.7); 

4.18 Verificar a possibilidade de desligar 50% (cinqüenta por cento) dos 
elevadores em uso, sobretudo nos horários de menor movimento (item 1.3.7); 

4.19 Adotar linha de comunicação, que poderá ser um telefone ou ramal, com o 
objetivo de criar um canal ágil para comunicar eventual desperdício de energia 
elétrica ou deficiência na rede elétrica interna (item 1.3.7); 

4.20 Detectar existência de sistemas distintos para aquecimento de água na 
mesma unidade consumidora, especialmente caldeira elétrica e chuveiros 
elétricos, providenciando a unificação, gradativamente, estes sistemas (item 
1.3.7); 

4.21 Analisar a correção da cobrança da Contribuição para o Custeio dos Serviços 
de Iluminação Pública – COSIP (item 1.3.7);  
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4.22 Verificar a possibilidade de enquadramento das unidades consumidoras no 
PROCEL (item 1.3.8); 

4.23 Implantar a planilha de “CONTROLE DAS DESPESAS COM ENERGIA 
ELÉTRICA” (item 2); 

4.24 Inserir o código de barras no histórico dos empenhos (item 3.1); 

4.25 Alterar a data de vencimento de todas as faturas para o dia 25 de cada mês, 
caso possuam datas diversas (item 3.2); 

4.26 Verificar a ocorrência de multas e juros (item 3.3 ); 

4.27 Adotar procedimentos de controle interno que impeçam a ocorrência de 
pagamento em duplicidade da fatura  (item 3.4); 

4.28 Correição da atribuição da responsabilidade da liquidação (certifico) das 
faturas de energia elétrica de modo a garantir as verificações e confirmações 
necessárias (item 3.5); 

4.29 Agrupar as faturas das unidades consumidoras imediatamente após a 
instalação de medidores, quando o imóvel for novo, ou após a assinatura do 
contrato de locação, quando imóvel for locado (item 3.6); 

4.30 Desagrupar as faturas das unidades consumidoras e transferir a titularidade 
para o novo usuário imediatamente após o encerramento do contrato de 
locação (item 3.6).  

 

É a orientação. 

 

 

Marisa Zikán da Silva 
Auditora Interna do Poder Executivo 
Matrícula nº 378.710-9 

 

 

De acordo. 

Encaminhe-se ao Diretor de Auditoria Geral. 

Em   ____/____/09. 

 

 

 

Jaime Luiz Klein 
Gerente de Auditoria de Contas Públicas 

 Matrícula nº 360.823-9 
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Orientação Técnica Nº 0006/09 
Processo PSEF nº 89971/094 

Anexo 

GLOSSÁRIO 

 

- medidor: instrumento registrador do consumo da energia elétrica e da potência 
ativa ou reativa medida; 

 
- unidade consumidora: conjunto de instalações e equipamentos elétricos 

caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com 
medição individualizada e correspondente a um único consumidor;  

 
- grupo "A": grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento 

em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas em tensão inferior a 2,3 kV a 
partir de sistema subterrâneo de distribuição e faturadas neste Grupo nos termos 
definidos no art. 82 da Resolução ANEEL n. 456, de 29 de novembro de 2000, da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, caracterizado pela estruturação tarifária binômia e 
com subdivisões. 

 
- tarifa binômia: conjunto de tarifas aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica 

constituída por preços relativos ao consumo de energia elétrica ativa e à demanda 
faturável; 

 
- contrato de fornecimento: instrumento contratual em que a concessionária e o 

consumidor responsável por unidade consumidora do Grupo “A” ajustam as 
características técnicas e as condições comerciais do fornecimento de energia elétrica; 

 
- grupo "B": grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento 

em tensão inferior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas em tensão superior a 2,3 kV e faturadas 
neste Grupo nos termos definidos nos arts. 79 a 81 da Resolução ANEEL n. 456, de 29 
de novembro de 2000, caracterizado pela estruturação tarifária monômia e com 
subdivisões.  

 
- tarifa monômia: tarifa de fornecimento de energia elétrica constituída por preços 

aplicáveis unicamente ao consumo de energia elétrica ativa; 
 
- consumo: corresponde à diferença efetiva entre a “leitura atual” e a “leitura 

anterior” registrada no medidor, aplicado o respectivo coeficiente, quando for o caso; 
 
- valor mínimo faturável: valor referente ao custo de disponibilidade do sistema 

elétrico, aplicável ao faturamento de unidades consumidoras do Grupo "B", de acordo 
com os limites fixados por tipo de ligação: 

 
a) monofásico e bifásico a 2 (dois) condutores: valor em moeda corrente 

equivalente a 30 kWh;  
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b) bifásico a 3 (três) condutores: valor em moeda corrente equivalente a 50 kWh;  
c) trifásico: valor em moeda corrente equivalente a 100 kWh.  

- estrutura tarifária: conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de consumo de 
energia elétrica e/ou demanda de potência ativas de acordo com a modalidade de 
fornecimento, subdividindo-se em: 

a) convencional: estrutura caracterizada pela aplicação de tarifas de consumo de 
energia elétrica e/ou demanda de potência independentemente das horas de utilização do 
dia e dos períodos do ano.  

b) horo-sazonal: estrutura caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas 
de consumo de energia elétrica e de demanda de potência de acordo com as horas de 
utilização do dia e dos períodos do ano, compreendendo: 

1. tarifa verde: modalidade estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de 
consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e os períodos do 
ano, com uma única tarifa de demanda de potência. 

2. tarifa azul: modalidade estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de 
consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e os períodos do 
ano, com tarifas diferenciadas de demanda de potência de acordo com as horas de 
utilização do dia. 

– carga instalada: soma das potências nominais dos equipamentos elétricos 
instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa 
em quilowatts (kW); 

 
- demanda: média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao 

sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, 
durante um intervalo de tempo especificado;  

 
- demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e 

continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e 
período de vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser integralmente 
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts 
(kW); 

 
- demanda medida: maior demanda de potência ativa, verificada por medição, 

integralizada no intervalo de 15 (quinze) minutos durante o período de faturamento, 
expressa em quilowatts (kW).  

 
- demanda de ultrapassagem: parcela da demanda medida que excede o valor da 

demanda contratada, expressa em quilowatts (kW); 
 
- energia elétrica ativa: energia elétrica que pode ser convertida em outra forma 

de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh); 
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- energia elétrica reativa: energia elétrica que circula continuamente entre os 
diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem 
produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampère-reativo-hora (kVArh); 

 
- fator de potência: razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma 

dos quadrados das energias elétricas ativa e reativa, consumidas num mesmo período 
especificado, demonstrando se o consumo de energia elétrica está sendo feito 
adequadamente ou não, devendo ser mantido o mais próximo possível da unidade (1), 
sendo permitido um valor mínimo de 0,92; 

 
- período úmido: período de 05 (cinco) meses consecutivos, compreendendo os 

fornecimentos abrangidos pelas leituras de dezembro de um ano a abril do ano seguinte; 
 
- período seco: período de 07 (sete) meses consecutivos, compreendendo os 

fornecimentos abrangidos pelas leituras de maio a novembro; 
 
- horário de ponta: período definido pela fornecedora de energia e composto por 

03 (três) horas diárias consecutivas, exceção feita a sábados, domingos e feriados 
definidos por lei federal, que é caracterizado por ter tarifas de, no mínimo, 500% 
(quinhentos porcento) superior ao custo da energia elétrica do horário fora de ponta; 

 
- horário fora de ponta: período composto pelo conjunto de horas diárias 

consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de ponta (A concessionária 
Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A – CELESC definiu que o horário de ponta 
previsto no inciso XII, nos locais onde presta os serviços públicos de energia elétrica, é o 
compreendido entre as 18:30 e as 21:30 horas). 

 

 


