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Comunicado ao Mercado
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG” ou
“Companhia”), companhia aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo,
Nova Iorque e Madri, vem a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358, de
03/01/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), aos seus acionistas e ao mercado em geral que não há fraude ou qualquer
irregularidade na apuração dos indicadores DEC e FEC da Cemig Distribuição S.A. (“Cemig D”).
Os indicadores DEC e o FEC, assim como outros indicadores regulatórios da Cemig, vêm sendo
fiscalizados de acordo com os procedimentos habituais da Agência Nacional de Energia Elétrica
(“Aneel”). Os limites previstos no contrato de concessão pela Agência dizem respeito ao DEC e
FEC internos, de responsabilidade da distribuidora, e não aos índices de duração e frequência de
interrupção que são percebidos pelos consumidores.
Os indicadores DEC e FEC Interno, que refletem as interrupções na rede de distribuição da Cemig
D, apurados nos anos de 2016 e 2017 cumpriram os limites estabelecidos pela agência reguladora.
A Companhia informa ainda que, dentre as atribuições da Aneel, está a fiscalização do
cumprimento dos requisitos regulatórios de todos os processos técnicos, comerciais e financeiros
de todas as concessionárias, permissionárias e autorizadas de prestação do serviço de energia
elétrica do país.
A Cemig destaca ainda que vem melhorando a cada ano o atendimento e a prestação de serviços
aos seus clientes. Vale destacar também que a Cemig ficou em terceiro lugar no Prêmio IASC
2017 (Índice Aneel de Satisfação do Consumidor) dentre as concessionárias do Sudeste acima de
400 mil consumidores.
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