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FATO RELEVANTE
Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Cemig Distribuição
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ("Cemig"), companhia
aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, comunica à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão,
aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados que a ANEEL (Agência Nacional
de Energia Elétrica) aprovou, em 22/05/2018, o resultado da Revisão Tarifária Periódica da Cemig
Distribuição, que passa a vigorar a partir do dia 28/05/2018.
Os principais itens associados ao serviço de distribuição de energia elétrica, objeto do referido
processo de revisão tarifária, foram homologados pela ANEEL conforme tabela abaixo:
Revisão Tarifária Periódica - Cemig Distribuição
R$ milhões
20.490
Base de Remuneração Bruta
Regulatória
Líquida
8.906
Remuneração do Capital sem Obrigações Especiais
1.087
(CMPC líquido de impostos de 8,09%)
Remuneração das Obrigações Especiais
149
Componentes de
Depreciação
787
Receita
Custo Anual das Instalações Móveis e Imóveis (CAIMI)
333
Receitas irrecuperáveis
86
Custos Operacionais
2.324
Quanto ao repasse das perdas de energia, o percentual de perdas não técnicas passa a representar
7,31% do mercado de baixa tensão e o das perdas técnicas, 8,77% da energia injetada.
Ressalta-se que a Cemig Distribuição também realizou ao longo dos últimos cinco anos
investimentos da ordem de R$5 bilhões, para a expansão do sistema e melhoria da qualidade do
fornecimento de energia em toda a sua área de concessão, além de um intenso trabalho de
reorganização dos seus processos, para aproximar o seu custeio operacional aos limites
regulatórios. Como exemplo, destaca-se o programa de desligamento voluntário, que resultou em
uma redução de mais de 1.700 empregados, cujo impacto no custeio da Cemig Distribuição foi da
ordem de R$400 milhões por ano.
Informações detalhadas sobre o processo de revisão tarifária da Cemig Distribuição constam na
Nota Técnica nº 122/2018, que se encontra disponível no endereço www.aneel.gov.br.
Belo Horizonte, 23 de maio de 2018.
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