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NOTA OFICIAL
ESCLARECIMENTOS SOBRE CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA
ELÉTRICA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO.

Em virtude das ocorrências de constantes e intempestivas interrupções no fornecimento
de energia elétrica no município de Presidente Epitácio, o que tem causado prejuízos
financeiros e transtornos de ordem técnica e administrativa para o setor público, ao setor
privado e à população em geral, o Prefeito Municipal, Sr. Sidnei Caio da Silva Junqueira,
requereu por meio de ofício, à empresa concessionária do serviço de fornecimento de
energia elétrica no município, a ENERGISA, com sede em Presidente Prudente, os
devidos esclarecimentos, assim como as necessárias providências no sentido de
regularizar a situação com máxima brevidade.
Em resposta ao requerido, a ENERGISA esclarece por meio de ofício que as
interrupções no fornecimento de energia elétrica têm sido de origens diversas, tais como:
descargas atmosféricas, vendavais, chuvas torrenciais, arborização, abalroamento por
veículo, vandalismo, curtos circuitos por animais silvestres, falhas das empresas de
transmissão e geração de energia, entre outras, enfatizando que os fenômenos
meteorológicos atípicos resultam em várias intervenções emergenciais no fornecimento
de energia elétrica, causadas por árvores que são lançadas sobre a rede de distribuição,
atuação dos dispositivos de proteção das redes (disjuntores, relés e chaves fusíveis)
devido a descargas atmosféricas e a ação indireta dos fortes ventos.
Ainda no documento a empresa ressalta que os procedimentos para restabelecer o
sistema de distribuição, em casos acidentais ou de força maior, são complexos e
demandam um tempo maior por envolverem várias análises e manobras na rede e nas
subestações, deslocamento de pessoal, em muitas vezes sob chuvas e durante a noite,
de forma a garantir o retorno confiável e breve da energia elétrica, e que sempre prioriza
o atendimento visando restabelecer o fornecimento em primeiro lugar aos serviços
essenciais como estabelecimentos ligados a Saúde, serviço de água e esgoto, escolas,
polícias civil e militar, etc., assim como as situações que colocam em risco a segurança
da população.
Quanto às providências para regularização do problema, no documento, a ENERGISA
informa que já efetuou constantes manutenções na rede de distribuição que atende ao
município de Presidente Epitácio, sendo executadas 3.550 podas de árvores, 64
substituições de cruzetas, 22 substituições de chave fusível, 24 substituições de pararaios, além de 0,18 hectares de limpeza de faixa de servidão. Informando que a empresa
está em processo de investimentos constantes para melhorar ainda mais a qualidade
dos serviços prestados em todos os municípios de sua área de concessão, e que neste
sentido, para a região de Presidente Epitácio, foi desenvolvido o Plano de investimentos
para o ciclo 2015/2018, a saber:
INVESTIMENTO
VALOR ORÇADO
STATUS DO PROCESSO
Foram feitas e propostas, para o ano de
2015, a instalação de religadores de linha
Instalação de
R$ 107.012,52
automáticos no sistema de distribuição de
Religadores de Linha
média tensão que atende o município de
Presidente Epitácio
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Este projeto previu, para o ano de 2015,
elevação do nível de tensão do sistema de
alta tensão que atende a SE de Presidente
Melhoria no sistema de
Epitácio, que atualmente opera em 88 kV,
Alta Tensão – SE de
R$ 830.106,63
passando a operar em 138 kV, o que
Presidente Epitácio
permitirá ganhos de confiabilidade,
redução de perdas elétricas e melhoria
dos níveis de tensão.
Este projeto prevê, no horizonte de 20152018, a construção de nova subestação
em 138 kV, que será nova fonte para a
Construção da SE
subestação de Presidente Epitácio,
R$ 8.716.742,64
Presidente Venceslau II
possibilitando manobras em contingência
em horário de carga média e pesada,
melhorando os índices de qualidade do
serviço
Este projeto visa para os anos de 2016 e
Reformas em redes de
2017, recondutoramento e extensão de
distribuição de média
R$ 441.313,88
rede de média tensão que atendem ao
tensão
município de Presidente Epitácio
TOTAL DOS INVESTIMENTOS = R$ 10.095.175,67
NOTA: INFORMAÇÕES E DADOS APRESENTADOS PELA EMPRESA ENERGISA.

Por fim, a empresa informou que, quanto à queima de equipamentos, todas as
solicitações de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos são analisadas
seguindo os critérios dispostos na Resolução Normativa 414 de 09/09/2010 da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e que desta forma, para que sejam efetuadas as
devidas análises, orientam que os clientes efetuem a abertura do pedido de
ressarcimento junto ao Centro de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 70 10 326,
ou nas Agências de Atendimento.
Diante das justificativas elencadas e plano de investimento apresentado pela empresa,
a Prefeitura de Presidente Epitácio fará o devido acompanhamento e, sempre que
necessário, reiterará as devidas providências junto à empresa ENERGISA, de forma que
a população possa ser atendida satisfatoriamente.
Presidente Epitácio – SP, 16 de Novembro de 2.015.
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