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Gás natural deve baixar de preço no Ceará

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) iniciará, nesta quarta-
feira (18), audiência pública, na modalidade intercâmbio documental, com a finalidade de divulgar e
obter subsídios para o aperfeiçoamento da Nota Técnica CET/009/2016, que dispõem sobre a revisão
extraordinária da tarifa média da Companhia de Gás do Estado do Ceará (Cegás).

Entre os pontos que serão analisados, um chama a atenção: o decréscimo de aproximadamente 6,3% no
valor da tarifa média praticada no serviço de distribuição de gás canalizado. A redução deve-se ao novo
Preço de Venda (PV) do gás natural, relativo aos segmentos não termelétricos (autoprodução, industrial,
comercial, residencial e automotivo), comercializado pela Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras). Os novos
valores serão referendados após a audiência pública que ficará encerrada no próximo dia 1° de junho.

SERVIÇO

*O arquivo da Nota Técnica poderá ser obtido na internet (www.arce.ce.gov.br) ou mediante
requerimento endereçado à Coordenadoria Econômico Tarifária (Avenida Santos Dumont, 1789, 14º
andar – Cep: 60.150-160.

*As contribuições devem ser enviadas, preferencialmente, para o endereço eletrônico
tarifas@arce.ce.gov.br. Outros esclarecimentos sobre o assunto poderão ser obtidos pelo (85) 3101.1034.
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