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DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº. 428                                        DE 27 DE AGOSTO DE 2009. 
 
CONCESSIONÁRIA CEG – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS PARA 
O CLIENTE THYSSENKRUPP CSA — TARIFA ESPECIAL. 
 

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AGENERSA, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório n° E-12/020.004/2009, por unanimidade, 
 

DELIBERA: 
 
Art. 1º - Autorizar a Concessionária CEG a proceder à cobrança perante a empresa THYSSENKRUPP CSA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO LTDA, de 
uma tarifa limite de curto prazo” para o Contrato de Comissionamento, considerando nos parâmetros formadores desta tarifa, a margem limite imposta ao 
segmento industrial, o custo de aquisição do gás para atender ao Contrato de Comissionamento e os tributos incidentes sobre o gás distribuído. 
 
Parágrafo único. A tarifa limite de curto prazo será expressa pela fórmula paramétrica “tarifa de curto prazo = margem limite + custo do gás de CP + 
tributos”, onde: 
 
I - tarifa de curto prazo é a tarifa de fornecimento de gás a partir de contratos de fornecimento de curto prazo, ou seja, para um período igual ou inferior à 
1 (um) ano, expressa em R$/m3; 

 

II - margem limite é o valor da margem limite para o consumo mensal do cliente, calculado a partir da aplicação da estrutura tarifária limite do respectivo 
segmento de consumo, excluídos o custo do gás e os tributos incidentes, expressão em R$/m3; 
 
III - custo do gás de CP é o custo de aquisição de gás de curto prazo, adquirido mediante contrato de fornecimento de curto prazo, expresso em R$/m3; 
 
IV - tributos são os tributos incidentes sobre as tarifas limites de gás natural, salvo legislação específica. 
 
Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2009. 
 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO 
Conselheiro Presidente - Relator 

ANA LÚCIA SANGUÊDO BOYNARD MENDONÇA 
Conselheira 

DARCILIA APARECIDA DA SILVA LEITE 
Conselheira 

MOACYR ALMEIDA FONSECA 
Conselheiro  

SÉRGIO BURROWES RAPOSO 
Conselheiro 
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