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Título: ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA
1.

OBJETIVO
Estabelecer diretrizes para alteração de titularidade de unidade consumidora.

2.

ABRANGÊNCIA
Esta norma se aplica ao Departamento de Atendimento ao Consumidor da Amazonas
Distribuidora de Energia S.A.

3.

REFERÊNCIAS
Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

4.

5.

CONCEITOS
4.1

Carga instalada: soma das potências nominais dos equipamentos elétricos
instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento,
expressa em quilowatts (kW);

4.2

Consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente
representada, que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do
sistema elétrico à Amazonas Distribuidora de Energia S.A., assumindo as
obrigações
decorrentes
deste
atendimento
à(s)
sua(s)
unidade(s)
consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos contratos;

4.3

CTA: Central de Teleatendimento - unidade composta por estruturas física e de
pessoal adequadas, que tem por objetivo centralizar o recebimento de ligações
telefônicas, distribuindo-as automaticamente aos atendentes, possibilitando o
atendimento do solicitante pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A.;

4.4

Concessionária: agente titular de concessão federal para prestar o serviço
público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada distribuidora;

4.5

Grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento
em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia;

4.6

Unidade Consumidora: conjunto de instalações e equipamentos elétricos,
caracterizados pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega,
com medição individualizada e correspondente a um único Cliente.

RESPONSABILIDADES
5.1

Processo de Atendimento
5.1.1

Receber as solicitações de transferência de titularidade, gerar Ordem de
Serviço (OS) e proceder com a alteração, conforme o caso;
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5.1.2 Efetuar as alterações de titularidade após a verificação de toda a
documentação apresentada pelo solicitante;
5.1.3 Quando for o caso, solicitar levantamento da carga instalada na unidade
consumidora sob nova titularidade;
5.1.4 À Central de Tele atendimento cabe orientar o consumidor a comparecer
ao posto de atendimento físico com os documentos necessários para
efetivar a solicitação.
5.2

Processo Grandes Clientes
5.2.1

5.3

6.

Proceder com a manutenção do cadastro das unidades consumidoras do
grupo B (de baixa tensão), efetuando as alterações de titularidade,
quando for o caso.

Processos de Serviços Comerciais do Interior
5.3.1

Receber as solicitações de transferência de titularidade, gerar Ordem de
Serviço (OS) e proceder com a alteração, conforme o caso, nas
localidades que não dispõem do sistema comercial;

5.3.2

Efetuar as alterações de titularidade após a verificação de toda a
documentação apresentada pelo solicitante e encaminhada pelo líder de
processo e que não dispõem do sistema comercial;

5.3.3

Quando for o caso, solicitar levantamento da carga instalada na unidade
consumidora sob nova titularidade, nas localidades que não dispõem do
sistema comercial.

DIRETRIZES
6.1

A cada consumidor corresponde uma ou mais unidades consumidoras (UCs), no
mesmo local ou em locais diversos;

6.2

A alteração de titularidade da unidade consumidora deve ser efetuada mediante
solicitação expressa do consumidor, com apresentação de documento que
comprove a propriedade ou posse do imóvel, nas unidades de atendimento físico
da Amazonas Distribuidora de Energia S.A.;

6.3

A alteração de titularidade deverá ser efetuada apenas pelo titular da unidade
consumidora ou, ainda, pelo atual responsável pelo imóvel, conforme o caso;

6.4

Para transferência de titularidade da UC é necessário apresentação do original do
Cadastro de Pessoa Física – CPF, desde que não esteja em situação cadastral
cancelada ou anulada de acordo com Instrução Normativa da Receita Federal, e
da Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, de outro documento de
identificação oficial com foto, e apenas o Registro Administrativo de Nascimento
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Indígena – RANI no caso de indígenas. Deverá ser apresentada, também, a
escritura ou registro do imóvel, documento de propriedade ou contrato de
financiamento, no caso de compra;
6.4.1 No caso de aluguel, o solicitante deverá apresentar contrato de locação
com firmas reconhecidas em cartório, do locador e locatário; nesse caso,
o contrato deverá estar assinado pelo locador, locatário, testemunhas e
de preferência também pelo fiador, quando houver;
6.4.2 Caso sejam apresentadas cópias dos documentos, as mesmas devem
estar autenticadas.

7.

6.5

Para alteração de titularidade de pessoa jurídica, deverão ser apresentados pelo
solicitante: recibo de compra e venda, escritura do imóvel ou registro do imóvel
ou IPTU, contrato social, contrato de firma individual, estatuto ou ata (para
casos de instituições religiosas), CNPJ via internet, Inscrição Estadual ou
Municipal. Caso não seja sócio ou membro da instituição, apresentar procuração
e xérox do RG e CPF do mesmo;

6.6

Nos casos de falecimento, deverão ser apresentados: RG e CPF, Certidão de
casamento (para cônjuges), Atestado de Óbito, Recibo de compra e venda ou
Escritura do imóvel, IPTU;

6.7

Por ocasião de pedido de ligação ou de alteração de titularidade referentes a
unidades consumidoras das classes residencial e rural, a Amazonas Distribuidora
de Energia S.A. deverá informar sobre os critérios definidos na Lei nº
12.212/2010, para o enquadramento nas Subclasses Residencial Baixa Renda;

6.8

Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia
elétrica, a alteração de titularidade só será efetuada após a quitação dos
referidos débitos no mesmo ou em outro local da área de concessão da
Amazonas Distribuidora de Energia S.A.;

6.9

Nos casos em que houver devolução de valores devidos por pagamento de
duplicidade e havendo alteração de titularidade da unidade consumidora, o valor
deve ser devolvido ao titular à época da duplicidade no pagamento;

6.10

Quando da mudança de titularidade, deverá ser assinado novo contrato de
prestação de serviço público de energia elétrica, efetuado levantamento da
carga instalada; deverão ser fornecidas informações referentes à natureza da
atividade desenvolvida na unidade consumidora, à finalidade da utilização da
energia elétrica, da necessidade de comunicar eventuais alterações
supervenientes e o local de entrega da fatura.

CONTROLE DO PROCESSO
7.1

O processo deve ser acompanhado por meio de análise sistemática dos
indicadores de desempenho - Sistema de Medição de Desempenho, estando
classificados minimamente em dois blocos: IR - Indicadores de Resultado e IC -
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Indicadores de Controle.
7.2

8.

9.

REGISTROS
8.1

São considerados como registro desta norma todos os documentos existentes e
anexados ao processo obedecendo à classificação e temporalidade;

8.2

A responsabilidade pela armazenagem e guarda dos documentos é do
Departamento de Atendimento ao Consumidor da Amazonas Distribuidora de
Energia S.A.;

8.3

Os registros e documentos relativos à solicitação de fornecimento devem
permanecer arquivados no Departamento Comercial por um período de 05 anos
(60 ciclos).

HISTÓRICO
9.1

10.

Cada indicador deve ter identificado sua frequência de monitoramento, fórmula,
fonte e responsável pela coleta e reporte, garantindo dessa forma a
rastreabilidade e confiabilidade dos dados.

A Área Gestora do Processo deve fazer as anotações das alterações desta norma,
seja de conteúdo ou modificação da legislação pertinente.

DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1

As excepcionalidades relacionadas a esta norma devem ser justificadas pela área
envolvida e submetida à aprovação do diretor da área solicitante;

10.2

Todas e qualquer situação que não esteja contemplada nesta Norma serão
analisadas pela Área Gestora do Processo e submetida à Diretoria Executiva;

10.3

Esta norma deve ser reavaliada no prazo máximo de 03 (três) anos, a partir da
data de sua aprovação, ou sempre que houver mudança em instrumento
normativo específico emanado do órgão regulador;

10.4

Revogam-se todos os documentos e disposições em contrário.

