
 
 
 

RELATORIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – 2020 
COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – GÁS DO PARÁ 

CNPJ: 08.454.441/0001-75 
 
 
 
 
Senhores Acionistas: 
 
 
A Administração da Companhia de Gás do Pará – GÁS DO PARÁ, em 
obediência às disposições estatutárias e, em conformidade com a Lei n° 
6.404/76, apresenta o Relatório da Administração referente ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
 
 

1. Histórico Institucional 
 
A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos Estados à exploração direta ou 
mediante concessão, dos serviços de gás canalizado. 
 
Nesse contexto, a Lei Estadual 6.878 de 29 de junho de 2006, autorizou o 
Poder Executivo a constituir uma sociedade de economia mista com a 
denominação de Companhia de Gás do Pará – GÁS DO PARÁ. 
 
Em 22 de novembro de 2006, foi constituída a Companhia de Gás do Pará , 
com capital subscrito de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  
 
Em 05 de dezembro de 2006, ocorreu, entre o Estado do Pará e a Companhia 
de Gás do Pará, a assinatura do Contrato de Concessão, da exploração dos 
serviços de gás canalizado no Estado do Pará. 
 
A GÁS DO PARÁ possui a participação acionária conforme abaixo 
demonstrado: 
 

ACIONISTAS ORDINARIAS PREFERENCIAIS TOTAIS 

ESTADO DO PARÁ 51,00 % 0,00 % 25,50 % 

TEMOGÁS S/A 49,00 % 100,00 % 74,50 % 

TOTAL 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
 

2. Desempenho  
 

A GÁS DO PARÁ encontra-se em fase pré-operacional e sua manutenção 
administrativa é suportada pelo Capital integralizado pelos sócios, em 



 
conformidade com o orçamento anual, devidamente aprovado pelo Conselho 
de Administração da Companhia.  
 
 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTABEIS 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações e de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria.  
A auditoria das contas e práticas contábeis referentes ao exercício de 2020 foi 
realizada pela empresa ERNST & YOUNG - Auditores Independentes s.s. 
 
 
2. O PROJETO DO GÁS NATURAL 

 

O gás natural é um importante energético, tanto para a indústria como 

para o comércio e veículos, com diversas vantagens técnicas e ambientais em 

relação aos seus concorrentes, que são principalmente os derivados de 

petróleo e o carvão. Dentre elas podemos citar: 

 

 - Combustível menos poluente que os derivados de petróleo e carvão; 

 - Mais seguro (menor risco de incêndio e explosão); 

 - Preço mais competitivo que os derivados de petróleo. 

 

Em decorrência das vantagens expostas, a introdução do gás natural na matriz 

energética do Estado do Pará irá induzir: 

 

- A melhoria da competitividade da indústria local; 

- Atração de novos empreendimentos industriais; 

- A utilização de um combustível mais barato pela frota veicular, com 

prioridade para as frotas de taxis, transporte público e veículos utilizados pela 

administração pública; 

- Em uma etapa posterior, permitir uma alternativa energética com custo 

competitivo para os segmentos comercial e residencial. 

Entretanto, a viabilidade desse processo somente ocorre com a 

existência de uma fonte de suprimento de gás natural, para que a Companhia 

de Gás do Pará possa efetuar o serviço de distribuição.  

 



 
Assim sendo, prevê-se que, o atendimento ao Estado do Pará com gás 

natural será realizado pela Gás do Pará, a partir da implantação de um terminal 

de GNL (regaseificação) em Barcarena.  

 

Distribuição do Gás Natural: 

 

Após o processo de regaseificação, que o ocorre no Terminal o gás natural 

será distribuído pela Gás do Pará para todos os consumidores, tanto os cativos 

como os livres. O atendimento se dará para todos os segmentos, na Região 

Metropolitana de Belém, inicialmente. 

 

3. CENÁRIO PARA 2021  

 

A partir do início da implantação de um Terminal de GNL, a Gás do Pará 

começará a preparar, projeto e licenciamento ambiental, as suas redes e 

demais infraestruturas, para distribuição de gás natural. 

 

A inserção do gás natural na matriz energética do Estado do Pará 

reforçará a vocação do nosso Estado para a produção de energia limpa. 

Ademais, os projetos de usinas termelétricas a gás natural, bem como, a 

conversão das indústrias existentes para uso do gás natural e a atração de 

novos empreendimentos, levarão o Pará a um lugar de destaque na 

industriado gás natural. 
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Diretor Adm. e Financeiro 
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