TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA
Com o compromisso de melhorar a qualidade do serviço em decorrência de
auto de infração lavrado pela ANEEL, a Ampla está reforçando os
investimentos em sua rede de distribuição. No intuito de adequar os
indicadores de continuidade DEC (Duração Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora), apontados no auto de infração, a companhia firmou
junto à Aneel o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta (TAC) nº
028/2016.
A Ampla aportará adicionalmente ao seu Plano de Obras e Investimentos o
montante de R$ 21.091.550,00 (vinte e um milhões noventa e um mil
quinhentos e cinquenta reais), em Recondutoramento de 84,4 km de rede de
Média Tensão na área de concessão, com substituição de cabo tradicional por
cabo isolado, além das melhorias na rede de distribuição listadas abaixo, até
31/12/2017.











Projeto 1 – Instalação de reguladores de tensão;
Projeto 2 – Execução do Plano de Contingências;
Projeto 3 – Obras na rede para alívio de carga dos transformadores mapeados;
Projeto 4 – Execução do Plano de Correção de Defeitos em Média e Baixa
Tensões
Projeto 5 – Realização de inspeções termográficas nas subestações, duas
vezes ao ano;
Projeto 6 – Realização de ensaios cromatográficos e ensaios físico-químicos
do óleo isolante dos transformadores, com periodicidade anual;
Projeto 7 – Execução do Plano de Correção de Defeitos de Alta Tensão para
subestações;
Projeto 8 – Realização de, pelo menos, uma inspeção termográfica em linhas
de distribuição mapeadas;
Projeto 9 – Execução do Plano de Poda e Limpeza de Faixa de Servidão na
Alta Tensão;
Projeto 10 - Execução do Plano de Correção de Defeitos em Alta Tensão para
as linhas de distribuição.
A Ampla reforça o compromisso de melhorar continuamente a qualidade do
fornecimento de energia, em busca da satisfação de seus clientes.

