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isso é a tarifa social de energia elétrica – tsee, um direito de 
todos os consumidores de baixa renda. quanto menor o consumo, 
maior é a economia. os descontos são feitos de acordo com o 
valor do consumo mensal, conforme tabela abaixo:

VocÊ SaBia QUe algUMaS PeSSoaS 
TÊM direiTo a deSconToS na Tarifa 
de energia elÉTrica?

coMo receBer oU ManTer o deSconTo
da Tarifa Social? 

as pessoas que já recebem o desconto também deverão seguir 
as instruções desse folder, pois a partir do segundo semestre 
de 2011, a aplicação da tarifa social será automaticamente 
interrompida para alguns clientes.

isso irá ocorrer devido a alteração na lei de concessão do 
benefício, que retirou a possibilidade de desconto baseado 
apenas nas médias de consumo mensal.

agora, será obrigatório o vínculo com o Cadastro único do 
Governo federal para ter direito ao desconto na tarifa de 
energia.

se você já possui o nis cadastrado na Cemig, pode ficar 
tranquilo, pois não há necessidade do recadastramento.
siga as orientações desse folder para tirar suas dúvidas.

faMília reSidencial 
de Baixa renda

Consumo (Kw/h) desConto (%)

0 a 30 65

31 a 100 40

101 a 220 10

maior que 220 0

faMília reSidencial de Baixa 
renda, indígena oU QUiloMBola

Consumo (Kw/h) desConto (%)

0 a 50 100

51 a 100 40

101 a 220 10

maior que 220 0

QUeM TeM direiTo ao 
deSconTo? 

Para ter direito ao desconto na tarifa, 
o consumidor deverá estar inscrito 
no Cadastro único e sua unidade 
consumidora estar classificada como 
residencial.
Cada família inscrita terá direito ao 
benefício em apenas uma unidade 
consumidora.

os documentos necessários ao 
cadastramento são:

•  Número de Identificação Social – 
nis, número do benefício – nb 
ou número de identificação do 
trabalhador – nit, se beneficiário 
do bPC;

•  CPF e Carteira de Identidade (ou 
outro documento de identificação 
oficial com foto).

Para saber se você tem direito e se 
enquadra nos critérios do Cadastro 
único para famílias de baixa renda, 
procure a Prefeitura de sua cidade.

dePoiS de realiZado 
o cadaSTro Único 
o deSconTo SerÁ 
aUToMÁTico na conTa  
de energia elÉTrica?

não. após realizar a inscrição, o 
interessado deverá procurar uma 
agência ou Posto de atendimento 
da Cemig e apresentar o número de 
inscrição social – nis - para que seja 
realizado o cadastro do benefício.

O cOnsumidOr que apresentar dúvidas 

sObre a tarifa sOcial de energia elétrica 

pOderá prOcurar a defensOria pública Ou 

um pOstO cemig fácil de atendimentO Ou 

ainda ligar para O “fale cOm a cemig” – 116.


