
DECRETO Nº 31.281, DE 09-05-2011 

DOE 09-05-2011 

 

 

ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n° 30.776, de 02 de dezembro de 2010, 

que "APROVA o Regulamento dos Serviços de Distribuição de Gás e as demais 

atividades correlatas e acessórias no âmbito do Estado do Amazonas.", e dá outras 

providências. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que 

lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, 

CONSIDERANDO a necessidade de promover adequações no Regulamento dos 

Serviços de Distribuição de Gás e as demais atividades correlatas e acessórias, aprovado 

pelo Decreto n.° 30.776, de 02 de dezembro de 2010, reproduzido no Diário Oficial do 

Estado, edição de 06 de dezembro de 2011; 

DECRETA: 

Art. 1. Os incisos V e VI do caput do artigo 35, os incisos III e IV do parágrafo único do 

artigo 35, e o artigo 38 do Anexo Único do Decreto n.° 30.776, de 02 de dezembro de 

2010, que APROVA o Regulamento dos Serviços de Distribuição de Gás e as demais 

atividades correlatas e acessórias no âmbito do Estado do Amazonas.", passam a vigorar 

com as seguintes redações: 

 

"Art. 35................................. 

V - mediar os conflitos de interesse nas relações que envolvam a CIGÁS e os 

usuários dos serviços, adotando, no seu âmbito de competência, os procedimentos 

administrativos mais adequados para a resolução desses conflitos; 

VI - acompanhar os registros contábeis através do Plano de Contas para a manutenção 

das instalações e recursos operacionais vinculados aos serviços públicos concedidos, 

assim como a incorporação de novos bens, para garantia das condições de reversão dos 

ativos ao poder público no termo da legislação;" 

"Art. 35.......................................  

Parágrafo único.......................... 

III - no cálculo do benefício econômico auferido no ano anterior, não serão 

considerados os faturamentos realizados para fornecimento de gás em condições 

interruptíveis ou temporárias; 



IV - o primeiro recolhimento será feito no exercício de 2011 e após 60 (sessenta) 

dias do inicio da operação comercial da CIGÁS, assim entendido como a data do 

primeiro faturamento realizado com base em contrato de fornecimento sob regime 

continuo de serviço público." 

"Art. 38. O desatendimento, pela CIGÁS, das solicitações, notificações e determinações 

da fiscalização implicará na aplicação das penalidades previstas neste Regulamento e no 

Contrato de Concessão." 

 

Art. 2.° Ficam revogados o inciso IV do caput do artigo 35 do Anexo Único do Decreto 

n.° 30.776. de 02 de dezembro de 2010, e as demais disposições em contrário. 

 

Art. 3.° A Casa Civil promoverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a republicação do Decreto 

n.° 30 776, de 02 de dezembro de 2010, com texto consolidado, em face das disposições 

deste Decreto. 

 

Art. 4.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus. 09 de 

maio de 2011. 

 

 

 

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ 

 

GOVERNADOR DO ESTADO  

 

 

RAUL ARMONIA ZAIDAN 
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