
 

CONTRIBUIÇÕES – PORTARIA CSPE Nº 160/2001 (NOTA TÉCNICA DO GÁS – NTG 003/2016) 

 

Participante: Geraldo Flávio Guimarães (Técnico Industrial) 
Meios de contato: gflavio@gasmig.com.br ou 31 – 99829-0750 
 

Dispositivo da minuta Contribuição Redação sugerida para o dispositivo 
Artigo 27  
§5º - No caso de quebra ou falha no 
funcionamento do Medidor, detectada pela 
Concessionária, a sua substituição deverá 
ocorrer em até 1 (um) dia útil, ficando a 
apuração do consumo e do período de 
tempo em que o Medidor esteve naquela 
situação condicionada à realização de 
avaliação pericial do Medidor e dos 
consumos de Gás registrados nos 12 (doze) 
meses que antecederem a sua substituição. 

O prazo definido de 1(um) dia útil 
para troca do medidor pode onerar 
o serviço e refletir contra o 
consumidor aumentando a tarifa do 
gás. Um prazo maior seria 
interessante para otimização dos 
serviços da concessionária reduzindo 
custos.  

Artigo 27 - §5º - No caso de quebra ou falha no funcionamento do 
Medidor, detectada pela Concessionária, a sua substituição deverá 
ocorrer em até 1 (um) dia útil 5 (cinco) dias úteis, ficando a 
apuração do consumo e do período de tempo em que o Medidor 
esteve naquela situação condicionada à realização de avaliação 
pericial do Medidor e dos consumos de Gás registrados nos 12 
(doze) meses que antecederem a sua substituição. 
 

Artigo 27 
§6º - A perícia prevista no § 5º, deste Artigo, 
será executada pela Concessionária ou, no 
caso de contestação do Usuário, por 
instituição acreditada para ensaios 
metrológicos, ficando os custos da perícia a 
expensas da Concessionária, exceto quando 
ficar caracterizada a prática de 
irregularidade por parte do Usuário, 
incluindo, neste caso, os eventuais danos 

1) Para não onerar os custos operacionais e 
consequentemente a tarifa, as pericias devido 
a contestação do consumidor, devem 
também ser custeado por ele quando o 
medidor estiver atendendo os requisitos 
metrológicos legais (abaixo do erro admitido 
na legislação) 
 

2) Não ficou claro o que seria “ensaios 
metrológicos”. Se seria uma calibração ou 

1) Artigo 27 
§6º - A perícia prevista no § 5º, deste Artigo, será executada pela 
Concessionária ou, no caso de contestação do Usuário, por 
instituição acreditada para ensaios metrológicos, ficando os custos 
da perícia a expensas da Concessionária, exceto quando ficar 
caracterizada a prática de irregularidade por parte do Usuário, 
incluindo, neste caso, os eventuais danos materiais causados ou 
quando o erro do medidor for inferior aos admitidos na legislação 
metrológica pertinente 
2)  A ARSESPE deve definir o que seria ensaio metrológico ou 
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materiais causados. verificação metrológica ou um ensaio a fim de 
verificar danos (fraudes) no medidor. 

mudar o termo para calibração ou verificação (conforme 
Vocabulário Interacional de Metrologia) 

Artigo 34 -  
I. No caso de inspeção, a Concessionária fica 
obrigada a substituir o Medidor sempre que 
constatada ocorrência de defeito, 
observado, conforme aplicável, o 
estabelecido nos Artigos 36, 47, 48, 49 e 50. 
 

Incluir o Artigo 27, pois o mesmo se refere a 
quebra de medidor 

Artigo 34 -  
I. No caso de inspeção, a Concessionária fica obrigada a substituir o 
Medidor sempre que constatada ocorrência de defeito, observado, 
conforme aplicável, o estabelecido nos Artigos 27, 36, 47, 48, 49 e 
50. 
 

Artigo 34 -  
II. No caso de calibração, será observado o 
estabelecido no Artigo 32, e, conforme 
aplicável, nos Artigos 36, 46, 48, 49 e 50. 
§1º - Para os casos previstos no Inciso I deste 
Artigo, quando houver duas solicitações 
sucessivas improcedentes, o Usuário ficará 
sujeito ao pagamento da taxa de inspeção a 
partir, inclusive, da segunda inspeção, 
observado o §3º deste Artigo. 
§3º - Para os casos previstos no Inciso II 
deste Artigo, quando o erro for inferior aos 
admitidos na legislação metrológica 
pertinente e houver nova solicitação do 
Usuário em um prazo de até 2 (dois) anos, as 
despesas de verificação e de teste de 
calibração correrão por conta do Usuário. 

Para não onerar os custos operacionais e 
consequentemente a tarifa, as calibrações 
devem ser pagas pelo usuário sempre que o 
erro do medidor for inferior aos admitidos 
na legislação metrológica.  
Deve seve ser garantido ao usuário até uma 
solicitação de inspeção a cada 2 anos (não 
de duas calibrações) 
 

Artigo 34 -  
II. No caso de calibração, será observado o estabelecido no Artigo 
32, e, conforme aplicável, nos Artigos 36, 46, 48, 49 e 50. 
§1º - Para os casos previstos no Inciso I deste Artigo, quando 
houver duas solicitações sucessivas improcedentes, o Usuário 
ficará sujeito ao pagamento da taxa de inspeção a partir, inclusive, 
da segunda inspeção, observado o §3º deste Artigo. 
§3º - Para os casos previstos no Inciso II deste Artigo, quando o 
erro for inferior aos admitidos na legislação metrológica pertinente 
e houver nova solicitação do Usuário em um prazo de até 2 (dois) 
anos, as despesas de verificação e de teste de calibração correrão 
por conta do Usuário quando o erro do medidor for inferior aos 
admitidos na legislação metrológica pertinente 

Artigo 35 - Quando um Medidor for 
submetido à calibração, por solicitação do 
Usuário, o mencionado Medidor, depois de 
substituído, será acondicionado em 
invólucro específico, lacrado no ato de 

1) O tempo de 8 (oito) dias uteis para a 
concessionaria encaminhar ao usuário o 
laudo da calibração pode onerar os custos 
operacionais e consequentemente a tarifa, 
pois não há estrutura de laboratórios 

1 e 2) Artigo 35 - Quando um Medidor for submetido à calibração, 
por solicitação do Usuário, o mencionado Medidor, depois de 
substituído, será acondicionado em invólucro específico, lacrado 
no ato de retirada e encaminhado ao laboratório onde serão 
realizados os ensaios necessários, com entrega de comprovante 



retirada e encaminhado ao laboratório onde 
serão realizados os ensaios necessários, com 
entrega de comprovante desse 
procedimento ao Usuário, sendo que o 
correspondente Laudo Técnico a ser 
produzido pela Concessionária, diretamente 
ou por meio de instituição credenciada para 
este tipo de serviço, será remetido ao 
Usuário, em até 8 (oito) dias úteis contados 
da data da substituição do Medidor, 
informando os erros verificados, os limites 
de erro admissíveis, as conclusões a que se 
chegaram e a possibilidade de a calibração 
ser feita, também, por órgão metrológico 
oficial. 

suficiente no pais para se efetuar essas 
calibrações em prazo tão curto e a baixo 
custo. 
2) O órgão metrológico oficial, 
INMETRO, não possui laboratório de vazão 
de gás. O INMETRO certifica/acredita 
laboratórios e os credencia à Rede Brasileira 
de Calibração, inclusive pode ser feito com 
laboratório da própria concessionária. Assim, 
se a intenção da ARSESPE foi dar ao usuário 
outra alternativa de calibração por 
laboratório acreditado/certificado externo 
(um terceiro) à concessionaria não deveria 
usar o terno “órgão metrológico oficial”. 

desse procedimento ao Usuário, sendo que o correspondente 
Laudo Técnico a ser produzido pela Concessionária, diretamente 
ou por meio de instituição credenciada para este tipo de serviço, 
será remetido ao Usuário, em até 21 (vinte e um) dias úteis 
contados da data da substituição do Medidor, informando os erros 
verificados, os limites de erro admissíveis, as conclusões a que se 
chegaram e a possibilidade de a calibração ser feita, também, por 
órgão metrológico oficial outro laboratório não vinculado à 
concessionária.  
 

Artigo 35 
§2º - Persistindo dúvida, o Usuário pode, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da 
comunicação, por escrito, das conclusões 
dos ensaios realizados, solicitar à 
Concessionária a calibração do Medidor por 
órgão metrológico oficial, devendo ser 
observado o seguinte: 
I - Os custos de frete e os de calibração pelo 
órgão metrológico oficial devem ser 
previamente informados ao Usuário e 
assumidos pela Concessionária quando os 
limites de erro forem excedidos, e, caso 
contrário, pelo Usuário, cuja cobrança será 
processada na primeira conta após a 
realização da calibração. 

O órgão metrológico oficial, INMETRO, não 
possui laboratório de vazão de gás. O 
INMETRO certifica/acredita laboratórios e os 
credencia à Rede Brasileira de Calibração, 
inclusive pode ser feito com laboratório da 
própria concessionária. Assim, se a intenção 
da ARSESPE foi dar ao usuário outra 
alternativa de calibração por laboratório 
acreditado/certificado externo (um terceiro) 
à concessionaria não deveria usar o terno 
“órgão metrológico oficial”. 

Artigo 35 
§2º - Persistindo dúvida, o Usuário pode, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir da comunicação, por escrito, das conclusões dos 
ensaios realizados, solicitar à Concessionária a calibração do 
Medidor por órgão metrológico oficial por laboratório não 
vinculado a concessionária, devendo ser observado o seguinte: 
I - Os custos de frete e os de calibração pelo órgão metrológico 
oficial devem ser previamente informados ao Usuário e assumidos 
pela Concessionária quando os limites de erro forem excedidos, e, 
caso contrário, pelo Usuário, cuja cobrança será processada na 
primeira conta após a realização da calibração. 
 
 



Artigo 36 – O prazo máximo para 
substituição de Medidor é de 1 (um) dia útil, 
quando esta é solicitada pelo Usuário e a 
Concessionária constata a ocorrência de 
defeito  

O prazo definido de 1(um) dia útil para troca 
do medidor pode onerar o serviço e refletir 
contra o consumidor aumentando a tarifa do 
gás. Um prazo maior seria interessante para 
otimização dos serviços da concessionária 
reduzindo custos. 

Artigo 36 – O prazo máximo para substituição de Medidor é de 1 
(um) dia útil 5 (cinco) dias úteis, quando esta é solicitada pelo 
Usuário e a Concessionária constata a ocorrência de defeito 

Artigo 43 -  
§1º - Nos casos em que ficar configurado o 
fornecimento de Gás a partir de vários 
Pontos de Recepção de um mesmo Sistema 
de Distribuição, o Fator de Correção do 
Poder Calorífico Superior (PCS) a ser aplicado 
no faturamento de todos os Usuários 
atendidos pelo mencionado sistema será 
obtido pela relação entre o Poder Calorífico 
Superior médio ponderado do Gás 
fornecido, conforme monitoramento 
realizado pela Concessionária em cada um 
dos Pontos de Recepção, durante o período 
imediatamente anterior ao da leitura, e o 
Poder Calorífico Superior de referência, 
estabelecido de acordo com os termos do 
Artigo 42 ou, conforme for o caso, aquele 
constante das Tabelas de Tarifas fixadas pela 
ARSESP. 
 

O cálculo do PCS PONDERADO de cada 
período de medição para faturamento de 
cada usuário tendo como referência o 
volume fornecido no subsistema por cada 
Ponto de Recepção é extremamente 
complexo e oneroso para a concessionária e 
nada transparente ao usuário.  

Artigo 43 -  
§1º - Nos casos em que ficar configurado o fornecimento de Gás a 
partir de vários Pontos de Recepção de um mesmo Sistema de 
Distribuição, o Fator de Correção do Poder Calorífico Superior 
(PCS) a ser aplicado no faturamento de todos os Usuários 
atendidos pelo mencionado sistema será obtido pela relação entre 
o Poder Calorífico Superior médio ponderado aritmético do Gás 
fornecido, conforme monitoramento realizado pela Concessionária 
em cada um dos Pontos de Recepção, durante o período 
imediatamente anterior ao da leitura, e o Poder Calorífico Superior 
de referência, estabelecido de acordo com os termos do Artigo 42 
ou, conforme for o caso, aquele constante das Tabelas de Tarifas 
fixadas pela ARSESP. 
 

Artigo 43 -  
§2º - Nos casos em que ficar configurado o 
fornecimento de Gás a partir de um único 
Ponto de Recepção, o Fator de Correção do 
Poder Calorífico Superior a ser aplicado no 

Não ficou claro o objetivo de se calcular o 
PCS PONDERADO uma vez que a fonte do 
gás é única. 

Artigo 43 -  
§2º - Nos casos em que ficar configurado o fornecimento de Gás a 
partir de um único Ponto de Recepção, o Fator de Correção do 
Poder Calorífico Superior a ser aplicado no faturamento de todos 
os Usuários atendidos pelo correspondente Subsistema de 



faturamento de todos os Usuários atendidos 
pelo correspondente Subsistema de 
Distribuição de Gás será obtido pela relação 
entre o Poder Calorífico Superior médio 
ponderado do Gás fornecido, conforme 
monitoramento realizado pela 
Concessionária no mencionado Ponto de 
Recepção, durante o período imediatamente 
anterior ao da leitura e o Poder Calorífico 
Superior de referência, estabelecido de 
acordo com os termos do Artigo 42 ou, 
conforme for o caso, aquele constante das 
Tabelas de Tarifas fixadas pela ARSESP. 
 

Distribuição de Gás será obtido pela relação entre o Poder 
Calorífico Superior médio ponderado aritmético Gás fornecido, 
conforme monitoramento realizado pela Concessionária no 
mencionado Ponto de Recepção, durante o período 
imediatamente anterior ao da leitura e o Poder Calorífico Superior 
de referência, estabelecido de acordo com os termos do Artigo 42 
ou, conforme for o caso, aquele constante das Tabelas de Tarifas 
fixadas pela ARSESP. 
 

Artigo 43 -  
§3º - O Fator de Correção do Poder 
Calorífico Superior a ser aplicado nos 
Segmentos de Usuários de Cogeração (CG) e 
de Termoelétrica (TE), será obtido pela 
relação entre o Poder Calorífico Superior 
médio ponderado do Gás fornecido durante 
o período imediatamente anterior ao da 
leitura nos Pontos de Entrega das Unidades 
Usuárias dos mencionados Segmentos de 
Usuários e o Poder Calorífico Superior de 
referência, estabelecido de acordo com os 
termos do Artigo 42 ou, conforme for o caso, 
aquele constante das Tabelas de Tarifas 
fixadas pela ARSESP. 
 

Não ficou claro o objetivo de se calcular o 
PCS PONDERADO uma vez que a fonte do 
gás é única 

Artigo 43 -  
§3º - O Fator de Correção do Poder Calorífico Superior a ser 
aplicado nos Segmentos de Usuários de Cogeração (CG) e de 
Termoelétrica (TE), será obtido pela relação entre o Poder 
Calorífico Superior médio ponderado aritmético do Gás fornecido 
durante o período imediatamente anterior ao da leitura nos 
Pontos de Entrega das Unidades Usuárias dos mencionados 
Segmentos de Usuários e o Poder Calorífico Superior de referência, 
estabelecido de acordo com os termos do Artigo 42 ou, conforme 
for o caso, aquele constante das Tabelas de Tarifas fixadas pela 
ARSESP. 
 

Artigo 48 - O Usuário pode exigir, a qualquer O prazo de 3 (três) dias uteis pode não ser Artigo 48 - O Usuário pode exigir, a qualquer tempo, a verificação 



tempo, a verificação da leitura e do 
fornecimento de Gás medido. 
§1º - O prazo máximo para a verificação da 
leitura e do consumo de Gás medido, a 
pedido do Usuário, será de 3 (três) dias úteis 
contados a partir do dia útil seguinte à data 
da solicitação.  
 

suficiente para uma análise detalhada e 
abrangente e prazos menores podem onerar 
os custos operacionais. Muitas vezes é 
necessária uma visita técnica (conferencia de 
leitura, inspeção ou até mesmo uma 
calibração) ao local e posterior análise. 

da leitura e do fornecimento de Gás medido. 
§1º - O prazo máximo para a verificação da leitura e do consumo 
de Gás medido no local, a pedido do Usuário, será de 3 (três) dias 
úteis contados a partir do dia útil seguinte à data da solicitação e o 
prazo para responder ao usuário será de 5 (cinco) dias úteis 
contados a partir do dia útil seguinte à data da solicitação.  
 

Artigo 49 § 2º - A devolução do indébito 
deve se dar por valor igual ao dobro do que 
foi pago em excesso, salvo hipótese de 
engano justificável.  

Não ficou claro o que seria “engano 
justificável” 

Falta a ARSESP definir o que seria “engano justificável”. 

 


