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Preço do gás tem redução de preço de 6,3%

O valor da tarifa média praticada no serviço de distribuição de gás canalizado distribuído pela
Companhia de Gás do Ceará (Cegás) terá redução de 6,3% ainda esta semana. A deliberação foi feita
pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) em decorrência do novo preço
de venda do gás natural comercializado pela Petrobras relativo aos segmentos não termelétricos
(autoprodução, industrial, comercial, residencial e automotivo).

O POVO pesquisou em distribuidoras e o preço médio constatado para o botijão de gás cozinha foi de R$
62.

O voto pela aprovação da revisão extraordinária da tarifa média de distribuição de gás partiu do
conselheiro Hélio Winston que levou em conta os estudos feitos pelas áreas técnica e jurídica.
A Arce detém o poder regulatório com a finalidade de atender aos interesses públicos, mediante
normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões.
Segundo os gestores da Agência, a Arce vem desempenhando esse papel adequadamente, buscando
sempre as perfeitas condições de regularidade, continuidade, segurança e modicidade tarifária.

No âmbito da regulação dos serviços de distribuição de gás canalizado, a agência fiscaliza a Cegás no
tocante à averiguação da qualidade do produto e do serviço prestado e também no item segurança,
tanto na distribuição quanto nas condições requeridas no Contrato de Concessão, conforme a legislação
vigente. Essa atividade vem sendo exercida desde março de 2004.
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