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Contribuições GasBrasiliano 



Consultas e Audiências Públicas 

• Baixíssima eficácia e efetividade do atual processo de 
Participação Social. 



O Cálculo da Margem de Distribuição 

• Custo não é da Concessionária, é do Mercado. 
 

• Modicidade Tarifária. 
 

 
• Verificação de Leitura: de 8 p/ 3 dias. 
• Troca Medidor: 90 p/ 1 dia; 
• Tempo de atendimento: 15 min. 

 
 



Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

Avaliação do Impacto Regulatório (AIR) é o  processo de 
gestão de riscos regulatórios com foco em resultados, 
quantificando os prováveis benefícios, custos e efeitos das 
alternativas regulatórias. 
 

AIR deve ser realizada desde os estágios iniciais quando 
da formulação de novas propostas de regulação e 
disponibilizadas ao público, juntamente com as propostas 
de regulação.  



Capitulo XII – Da Medição 

• Artigo 30 §1º - O Medidor que a Concessionária instalar em Unidade Usuária 
deve ser previamente calibrado e ajustado (...). 
 

 

• Artigo 34 - O Usuário tem o direito de solicitar à Concessionária a inspeção e 
calibração do Medidor, observado o que se segue:  
 

• (...) quando houver duas solicitações sucessivas improcedentes, o Usuário 
ficará sujeito ao pagamento da taxa de inspeção. 
 

• Artigo 35 - Quando for procedida a aferição por solicitação do Usuário, o 
medidor será substituído encaminhado à aferição devendo o laudo técnico 
ser remetido ao Usuário, em até 8 (oito) dias úteis contados da data da 
substituição do medidor.  
 

• Artigo 36 - O prazo máximo para substituição de Medidor é de 1 (um) dia útil, 
quando esta é solicitada pelo Usuário (...).  
 





Resolução ANEEL 



Modicidade Tarifária 

• “A tutela excessiva de questões individuais prejudica direitos 
coletivos dos usuários e a própria concessão em sí”. 



Temas importantes a serem tratados 

• Limite de Responsabilidade; 
• Modalidades de Leitura e entrega da Conta de Gás; 
• Informações na Conta de Gás; 
• Cobrança Complementar; 
• Faturamento Quinzenal; 
• Política de Crédito (rec. Jud.; falência) / Exigência de Garantia 
 - Antecipação de pagamento; 
 

 



Avanços - Pontos positivos  

• Art. 81 – Lojas de Atendimento – “obrigação de instalação 
condicionada à quantidade que justifique tal medida”; 

• Art. 67 – Interrupção – Adequação dos prazos ao 
estabelecido em outras normas, como a da ANEEL; 



Conclusões 

• Analise de Impacto Regulatório; 
 

• ARSESP e Modicidade Tarifária. 
 

 
 



 

 
 
 
 

OBRIGADO! 
 

Sérgio Henrique Guimarães de Paula 
Assessor de Assuntos Regulatórios 

(16) 3305 1846 -  shenrique@gasbrasiliano.com.br 
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