Setor de Engenharia – Divisão de planejamento e
Projetos

Assunto: Publicação da orientação técnica para Compartilhamento
de Infraestrutura de Redes de Distribuição

Prezados (as)
A CERMISSÕES – Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia
das Missões, vem através deste comunicar a publicação dessa
orientação técnica, que se refere as Diretrizes para
Compartilhamento de infraestrutura de rede de distribuição.
Esta orientação deverá sempre ser considerada para a elaboração e
apresentação de projetos e demais ações que envolvam
compartilhamento de infraestrutura de rede de distribuição junto a
CERMISSÕES.

Assunto: Orientações técnicas para apresentação de projetos de
compartilhamento de infraestrutura
Prezados (as)
A CERMISSÕES – Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia
das Missões, apresenta algumas orientações técnicas importantes
que o projetista deverá obrigatoriamente considerar para a
elaboração de projeto de compartilhamento de infraestrutura junto a
CERMISSÕES.
Lembramos que o compartilhamento de infraestrutura se refere ao
uso de postes de propriedade da CERMISSÕES para fixação de cabos
para o serviço de telefonia e internet

1.Orientações Gerais


Todos os lançamentos de novos cabos junto a infraestrutura de
rede da CERMISSÕES somente poderá ocorrer mediante a
apresentação e aprovação do projeto e também mediante a
assinatura de contrato ou aditivo de contrato de
compartilhamento.



Laçamentos a revelia serão suspensos de imediato e a
regularização será obrigatoriamente no prazo de 30 dias. Em
caso da não apresentação da regularização no prazo a
CERMISSÕES irá proceder com a retirada dos itens lançados á
revelia.



Após a apresentação e aprovação de projeto será celebrado o
contrato de compartilhamento de infraestrutura e então, a

empresa deverá formalizar junto a CERMISSÕES o inicio das
atividades.

2. Apresentação do Projeto e Consulta de Acesso
A consulta de acesso e apresentação de projeto deverá ocorrer pelo
e-mail projetos@cermissoes.com.br

3. Normas relacionadas:


REGD 035.01.06 – Regulamento de instalações consumidoras
com fornecimento em baixa tensão – RIC de BT da Fecoergs;



REGD 035.01.07 – Regulamento de instalações consumidoras
com fornecimento em média tensão – RIC de MT da Fecoergs;



OTD 035.01.01 – Critérios de elaboração de projetos;



Resolução Conjunta Aneel E Anatel 01/1999



Resolução Conjunta Aneel E Anatel 02/2001



Resolução Conjunta Aneel E Anatel 01/2014



Resolução Normativa nº 797/2017 – ANEEL;



NBR15214:2005 – Rede de distribuição de energia elétrica –
Compartilhamento de infraestrutura com redes de
telecomunicações.

Demais dúvidas sobre este tema, poderão serem tratadas através do
e-mail projetos@cermissoes.com.br ou pelo fone (55) 3355-3000 ou
Whatsapp.
Atenciosamente,
Nerisom Luis Rohleder – Engenheiro Eletrecista.

