
Este folheto expira em dezembro de 2024 – Contate o Desenvolvimento Comunitário da Cidade de Gloucester para obter informações mais atualizadas: (978) 325-5230 

 
 

A Agregação Comunitária de Eletricidade de Gloucester (CEA) oferece estabilidade e segurança 

Lançada em dezembro de 2018, a Gloucester CEA oferece aos clientes de eletricidade em Gloucester uma 
alternativa à cidade examinada pelo Serviço Básico da National Grid e por outras ofertas de fornecimento de 
eletricidade no mercado, acesso a eletricidade mais limpa e preços estáveis e de longo prazo * 

Características 

• Taxa estável até dezembro de 2024 - sem alterações na taxa de sessão  
• Continue a receber uma única fatura mensal da National Grid 
• Mesmo nível de serviço - continue a contactar a National Grid quando houver problemas de serviço 
• Compatível com o faturamento orçamentário e a taxa de desconto da National Grid (taxa R2) 
• A maioria dos residentes de Gloucester está automaticamente inscrita no produto Local 

Green da Gloucester CEA e deve ter recebido uma carta de desativação antes de ser inscrita 
– você pode verificar status de sua inscrição ligando para (833) 942-3018 

Escolha entre um dos três produtos disponíveis para residentes de Gloucester: 
 

Opção de 
inscrição 
Automática 

Local Green 
Gloucester  
11,071 ¢/kWh 

 

 

Inclui 10% a mais de Certificados de Energia 
Renovável (MA Class I RECs) do que exigido por MA 

  
100% Local Green  
Gloucester   
14.356 ¢/kWh 

 
 

 

 
Inclui Certificados de Energia Renovável (MA Class I) 
para atender a 100% do consumo mensal do 
usuário, além de atender a todos os requisitos de 
energia renovável de MA  

Básico Gloucester  
10.706 ¢/kWh 

 

 
Atende aos requisitos de energia renovável de MA 

 
Cuidado com imitações de ofertas. A Gloucester CEA é único programa de eletricidade oferecido pela cidade. 
Favor verificar a secção Serviços de Fornecimento de uma conta recente da National Grid para verificar se você 
está inscrito na Agregação Comunitária de Eletricidade de Gloucester (CEA): 

 

*Isenção de responsabilidade: Não há garantia de economias futuras com a Gloucester CEA em comparação com o Serviço Básico da Rede Nacional 
(National Grid), porque o fornecimento de energia elétrica da concessionária muda a cada seis meses para clientes residenciais e pequenos clientes 
comerciais, e a cada três meses para grandes clientes comerciais e industriais. 

Para mais informações sobre o programa de Agregação Comunitária de Eletricidade de Gloucester, visite: gloucester-ma.gov/1153/Electricity-Aggregation-Program 

FORNECEDORA Gloucester CEA – Constellation NewEnergy 

Ligue (833) 942-3018 ou visite Gloucester-CEA.com 


