
Belém, 22 de Junho de 2015 
 
 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 026/2015 
TEMA: RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482 
 
 
De acordo com o processo da Audiência Pública 029/2015, cujo objetivo é “obter subsídios e 
informações adicionais para o aprimoramento da proposta de Resolução Normativa que revisa a 
Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e a seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST", a 
Federação das Industrias do Estado do Pará - FIEPA encaminha suas contribuições para o tema em 
questão para o qual entende que: 
 

a) Deve ser definido o limite de potência instalada em 1 MW, uma vez que aumentar para 
5 MW vai haver necessidade de executar obras de reforço que vão refletir na tarifa. 
Caso o aumento de potência seja aprovado, que os custos fiquem sob responsabilidade 
do consumidor requerente; 

b) Deve ser feita mudança na legislação para que o consumidor pague o ICMS somente 
sobre a diferença positiva entre a energia recebida da distribuidora e a energia 
fornecida à distribuidora, uma vez que essa energia é cedida por empréstimo gratuito 
(contrato mutuo); 

c) As distribuidoras devem receber maior atrativo para "P & D" no sentido de incentivá-las 
a direcionar estudos na busca de avanços tecnológicos que provoquem redução dos 
custos de equipamentos, que ainda hoje é a principal causa do elevado preço da 
energia fotovoltaica;   

d) Deve ser revista a obrigação legal da aplicação de 60% da verba de eficiência energética 
para a população beneficiária da tarifa social que atualmente tem sua atenção voltada 
para a substituição de geladeiras e lâmpadas e flexibilize para geração distribuída no 
sentido de contribuir com recursos para instalação de equipamentos para injeção de 
energia elétrica na rede de distribuição; 

e) Deve ser contatado o setor bancário para que ofertem linhas de financiamento mais 
interessantes para que o consumidor seja incentivado a utilizar a geração distribuída. 

 

Atenciosamente, 
 
 
CARLINDO LINS PEREIRA FILHO 
Federação das Industrias do Estado do Pará – FIEPA 
Representante da Classe Industrial no CONCELPA 
 


