
 
 

 
 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E 

CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSEPAM 

REGULAMENTO DA CONSULTA PÚBLICA Nº001/2023 – ARSEPAM 

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e 

Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM, no uso de suas atribuições legais, em 

cumprimento a Lei nº5.060 de 27 de dezembro de 2019, torna pública a abertura da 

Consulta Pública nº 001/2023 – ARSEPAM, e convida os prestadores de serviço, 

usuários, autoridades e demais interessados no setor regulado, para enviar suas 

contribuições acerca da Nota Técnica no 001/2022 – DECT/DTEC/ARSEPAM referente 

a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Gás Canalizado - TUSD. 

 

I. OBJETIVO 

A Consulta Pública nº 001/2023 - ARSEPAM está aberta a qualquer interessado e 

tem por objetivo receber contribuições que subsidiarão a elaboração da redação final da 

Nota Técnica no 001/2022 – DECT/DTEC/ARSEPAM referente a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Gás Canalizado - TUSD, oportunizando à sociedade o 

encaminhamento de seus pleitos, críticas e sugestões. 

II. PARTICIPAÇÃO 

A documentação objeto desta Consulta Pública, o link do formulário para envio de 

contribuições, bem como os critérios e procedimentos para participação se encontram 

disponíveis na página eletrônica da ARSEPAM, http://www.arsepam.am.gov.br, 

“CONSULTA PÚBLICA”. Podem participar da Consulta Pública pessoas físicas ou 

jurídicas interessadas na matéria. 
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III. PRAZO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

Esta Consulta Pública terá início a partir de sua divulgação na página eletrônica da 

ARSEPAM, e encerrará às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do 15º 

(décimo quinto) dia útil após a referida publicação.  

As contribuições devem ser feitas por escrito, por meio de formulário específico, cujo 

link está disponível na página eletrônica da ARSEPAM. 

No formulário deve constar além da contribuição, nome, endereço completo, telefone, 

nome da empresa, associação, cooperativa, ou instituição do participante. 

Não serão aceitos formulários enviados após às 23h59min (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos) do 15º (décimo quinto) dia útil após a publicação desta 

Consulta Pública na página eletrônica da ARSEPAM. 

IV. RESULTADO 

As contribuições recebidas serão registradas e consolidadas em relatório, que será 

analisado e deliberado pelo Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços 

Públicos – CERCON, quanto a aplicação, ou não das sugestões na redação final da Nota 

Técnica no 001/2022 – DECT/DTEC/ARSEPAM. O relatório será disponibilizado na 

página eletrônica da ARSEPAM, http://www.arsepam.am.gov.br, contendo as 

contribuições e o resultado da análise e deliberação pelo CERCON, com as devidas 

justificativas sobre a aplicação ou não das sugestões na redação final da Nota Técnica no 

001/2022 – DECT/DTEC/ARSEPAM referente a Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Gás Canalizado - TUSD.  

Manaus, 03 de janeiro de 2023. 

 

João Rufino Júnior 

Diretor-Presidente da ARSEPAM 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do 

Amazonas - ARSEPAM 

http://www.arsepam.am.gov.br/

