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A recente privatização de importantes setores de infra-estrutura no Brasil marcou uma evidente transformação no 
papel do Estado. Ao invés de protagonizar a prestação daquelas atividades, o Estado passou a ocupar as funções de 
planejamento, regulação e fiscalização. Figurando como executoras diretas das atividades destacam-se, desde então, 
as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias. Não obstante, a atuação do Estado manteve-se crucial, pois, 
no exercício dessas novas funções, cabe a ele dirimir, no âmbito administrativo, o descompasso entre as empresas 
delegatárias, bem como o eventual desacordo entre esses agentes e seus consumidores.  E é através das Agências 
Reguladoras que o Poder Público cumpre esse papel, sendo precisamente nelas que se concentra a presença do Es-
tado.  

É de se destacar, como exemplo da importância e alcance das atribuições fundamentais das Agências Reguladoras, 
aquela que lhe impõe responsabilidade pelo monitoramento do processo de negociação contratual entre os presta-
dores do serviço e os usuários, atuando como um terceiro imparcial que controla a relação de consumo do serviço 
público, visando atingir o equilíbrio e cumprir a finalidade dos contratos de serviço.

No ano de 2007 a ARSAM alcançou melhor estrutura institucional, o que permitiu avanços na missão de garantir 
padrão adequado de qualidade aos serviços públicos de concessão e permissão no Amazonas, notadamente aqueles 
relativos ao saneamento e ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros, seja rodoviário ou aquaviário. 

Dentre as ações de fiscalização desempenhadas pela ARSAM, ressaltam-se: a melhoria da qualidade do atendi-
mento comercial e da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital, alcançando 
o número expressivo de mil e dezenove inspeções “in loco”, gerando assim notificações, advertências e sugestões de 
multa ao Poder Concedente. 

No que tange ao transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, a ARSAM realizou importantes 
operações destinadas, em especial, à investigação e garantia das condições de segurança do usuário. Foram elabora-
dos ainda editais e propostas de regulamentos para esse setor. Sobre o transporte aquaviário intermunicipal, com o 
recebimento da competência institucional para a fiscalização da navegação interior, quando da reforma administrativa 
do Estado, ocorrida em 2007, dantes da SNPH, este ano nossa Agência finalizou os estudos necessários ao encami-
nhamento, à Assembléia Legislativa do Estado, do Projeto de Lei Ordinária que regulará todo o transporte intermu-
nicipal misto e de passageiros, sendo este um grande marco para a história do Estado do Amazonas, na medida em 
que inexiste qualquer norma nesse sentido, a despeito da importância desse modal para o Estado. 

No que pertine à sua função reguladora, nossa Agência mantém política de permanente contato com usuários, o 
que nos leva a participar de constantes ações de cidadania em parceria com o Governo do Estado, e a realizar ações 
educativas, através de palestras e seminários em universidades, nas quais podemos disseminar o conceito de regula-
ção, além de captar as principais carências e os pontos nevrálgicos que possam comprometer a prestação dos serviços 
públicos por nós fiscalizados.

A presente explanação revela, portanto, que, na gestão de 2007, a Agência pôde realizar grande parte das aspira-
ções do Governo do Estado, uma das prerrogativas de sua missão institucional. Certamente, muito ainda há que se 
fazer e com a dedicação de todos os nossos colaboradores aliada ao compromisso da atual gestão, os ganhos serão 
ainda mais profícuos em 2008.



A ARSAM, criada pela Lei n.º 2.568, de 25 de novembro de 1999, com as modificações determinadas pela Lei n.º 
2.597, de 31 de janeiro de 2000, é uma autarquia sob regime especial, integrante da Administração Indireta do Poder 
Executivo, com personalidade jurídica de direito público, e tem por incumbência a fiscalização, controle e regulação da 
prestação de serviços públicos concedidos pelo Estado do Amazonas.

A ARSAM, por conta de suas competências e atribuições, atua na fiscalização, controle, regulação e mediação da 
prestação e da qualidade dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros no estado, de 
abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto na capital, tendo como principal objetivo a recepção, o en-
caminhamento e o acompanhamento, junto às unidades competentes, das reclamações, denúncias, sugestões, críticas, 
elogios e outras questões que sejam de interesse do cidadão.

A ARSAM avalia o cumprimento das metas e padrões estabelecidos nas legislações aplicáveis e contratos, de forma 
a garantir, especialmente, a defesa dos interesses dos usuários.  

Os seguintes serviços foram regulados pela ARSAM no período de 2007:
Saneamento: a titularidade dos serviços de saneamento pertence aos municípios brasileiros, podendo os mesmos 

delegá-los mediante licitação às empresas públicas ou privadas, permanecendo, porém, com as atividades de fiscaliza-
ção, que poderão ser repassadas para uma Agência Reguladora Estadual.

Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros: é um serviço público de competência do 
Estado, explorado pela iniciativa privada através de concessão, permissão ou autorização.

Apresentação
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Exercer o poder de polícia em relação à prestação dos serviços públicos, na forma da legislação, normas e •	
regulamentos pertinentes, fazendo cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas contratuais correspon-
dentes;
acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, avaliando o cumprimento das metas e padrões estabelecidos, •	
impondo medidas corretivas e sanções, quando for o caso;
fixar normas e instruções para a melhoria da prestação de serviços, redução dos seus custos, segurança de suas •	
instalações e atendimento aos usuários, observados os limites na legislação e nos instrumentos de delegação;
acompanhar o desempenho econômico-financeiro da execução dos serviços, procedendo à análise e aprova-•	
ção das revisões e dos reajustes tarifários para a manutenção do equilíbrio da prestação dos serviços;
atender as reclamações dos usuários, encaminhar e cobrar providências do prestador de serviços, bem como •	
acompanhar e comunicar as soluções adotadas;
mediar os conflitos de interesse entre o concessionário e o Poder Concedente e entre os usuários e o prestador •	
de serviços, adotando, no seu âmbito de competência, as decisões que julgarem adequadas para a resolução 
desses conflitos;
realizar ou recomendar ao Poder Concedente a intervenção na concessão dos serviços ou a sua extinção, nos •	
casos previstos na Lei e na forma prevista em contrato de concessão ou convênio;
apoiar o Governo do Estado e os Governos Municipais com os quais tenha convênio, na formulação de •	
políticas e de planos de ações, bem como em outras atividades que afetem os serviços públicos concedidos ou 
permitidos;
manter atualizados sistemas de informação sobre os serviços regulados, visando apoiar e subsidiar estudos e •	
decisões sobre o setor;
analisar e emitir pareceres sobre propostas de legislação e normas que digam respeito à regulação e controle •	
dos serviços públicos sob sua responsabilidade;
elaborar o seu regulamento interno estabelecendo procedimentos para a realização de audiências e consultas •	
públicas, encaminhamento de reclamações, elaboração e aplicação de regras éticas, expedição de resoluções 
e instruções, emissão de decisões administrativas e respectivos procedimentos recursais;
expedir editais de licitação, objetivando outorga de concessão e permissão dos serviços públicos do Estado do •	
Amazonas, com autorização prévia do Chefe do Poder Executivo;
encaminhar propostas de concessão, permissão ou de autorização dos serviços públicos do Estado do Ama-•	
zonas, bem como propor alteração das condições e das áreas, a extinção ou adiantamento dos respectivos 
contratos ou termos, diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

Diretrizes e Atribuições
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Recolhimento das taxas de serviços de regulação e controle dos serviços públicos concedidos;•	
remuneração pelos serviços técnicos prestados, indenizações, encargos financeiros e quaisquer outros decor-•	
rentes de questões próprias das áreas de suas atuações; 
rendimentos provenientes de bens, depósitos e investimentos;•	
recursos oriundos do Poder Público;•	
produtos das alienações de bens do seu patrimônio;•	
doações.•	

Fonte de Recursos

Convênios
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É um dos órgãos da atividade-fim da Agência. Teve sua estrutura organizacional modificada por meio da Lei 
Delegada n.º 105, de 18 de maio de 2007, resultando nos seguintes departamentos: de Regulação da Qualidade; 
de Monitoração dos Serviços; de Pesquisa e Tratamento de Dados e de Saneamento Básico.   

A DITEC analisa o cumprimento das metas e padrões estabelecidos no Contrato de Concessão de Prestação 
dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus, para garantir a defesa dos 
interesses dos usuários dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município, prestado pela 
concessionária Águas do Amazonas. 

Diretoria Técnica de Concessões e Regulação da Qualidade – DITEC

  Plano Anual de Exploração de Serviços – PES 2007/2008;•	
  Plano Qüinqüenal de Exploração de Serviço – PQ 2007/2012;•	
  Programa de Controle de Perdas – 2007;•	
  Programa de Macro e Micro Medição – 2007;•	
  Apuração das Metas Semestrais – 2007.•	

Planos e Programas Analisados
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Desde 2003, a ARSAM tem intensificado o acompanhamento da evolução anual das metas contratuais, realizando 
inúmeras avaliações no âmbito da concessão. No ano de 2007, foram pactuadas novas metas contratuais a partir da 
celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, que estabelece, em seu anexo 1, metas intermediárias 
semestrais referentes aos meses de junho e dezembro até o ano de 2011, a partir desse ano as mesmas serão 
avaliadas anualmente até junho de 2029. O Contrato de Concessão celebrado em julho de 2000 não previa metas 
anuais e intermediárias, o que foi estabelecido após o Primeiro Termo Aditivo a esse Contrato. Em 15 de janeiro de 
2007, foi celebrado o Termo de Transação, possibilitando a implementação de um novo modelo da concessão para a 
viabilização do abastecimento de água nas zonas Norte e Leste de Manaus, em um prazo de 18 meses, tendo como 
principais medidas previstas:

ampliação da produção das estações de tratamento de água da Ponta do Ismael;•	
reabilitação e ampliação da estação de tratamento de água do Mauazinho;•	
reabilitação dos filtros das estações de tratamento de água da Ponta do Ismael;•	
construção de 40 poços nas zonas Norte e Leste;•	
construção de 33 km de rede de adução;•	
construção de 11 novos reservatórios de 5000m•	 3;
construção de 26 elevatórias de recalque;•	
construção de 428 km de novas redes de distribuição de água e mais 61.000 ligações;•	
fornecimento de 50.000 caixas d’água.•	

As obras referentes aos itens acima relacionados tiveram início em janeiro de 2007, com previsão para conclusão 
em julho de 2008.

Análise Técnica das Metas do Contrato de Concessão de Prestação de 
Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 
Município de Manaus
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O Contrato de Concessão celebrado em 4 de julho de 2000 determina o indicador de 91% de cobertura de água 
como meta inicial e 95% como meta de cobertura a ser alcançada em 2006, não estabelecendo, portanto, metas 
intermediárias de 2001 a 2005. Em 2006, esta Agência divergiu do relatório de 6 anos de operação da Con-
cessionária Águas do Amazonas, elaborado pela empresa Delloite Tohmatsu Consultores Ltda., o qual validava a 
cobertura de água em 98,6%, enquanto que a avaliação da ARSAM demonstrava uma cobertura de 83,77% da 
população atendida. Os valores de cobertura de água calculados pela ARSAM se aproximavam muito dos valores for-
necidos pela Concessionária, exceto no ano de 2006, em que foram incluídas pela mesma, em seu cadastro comercial, 
as economias não faturadas, utilizando-se do critério da disponibilidade do serviço mesmo para quem utiliza poços 
particulares e outras soluções de abastecimento, com ou sem redes. Tal número não foi contabilizado por esta Agência, 
configurando-se discrepância na admissão do cálculo de cobertura de água. 

Em 2007, com a repactuação do Contrato de Concessão através do Termo Aditivo, considerou-se para fins de 
cálculo de cobertura de água que a população atendida corresponde ao número de economias residenciais atendidas 
pela disponibilidade de rede, independente dessas economias estarem interligadas à rede ou não. A Concessionária 
considerou no cálculo da cobertura os clientes factíveis, alterando, assim, a base de cálculo dos indicadores do Con-
trato original.

Histórico da Cobertura de Água

A população atendida por água corresponde ao número de economias residenciais atendidas pela disponibilidade 
de rede de distribuição de água multiplicado pelo índice de ocupação domiciliar (fonte IBGE). A população urbana 
residente no Município de Manaus será calculada pela multiplicação do valor do último dado de população urbana 
do Município (fonte IBGE – último dado do Censo Demográfico ou Contagem Populacional) pelo índice geométrico 
de crescimento anual. Considera-se população atendida com cobertura de água pelo mínimo de 12 horas de abas-
tecimento por dia, e, ainda, a população atendida com mais de 12 horas de abastecimento por dia. Considerando o 
número de economias atendidas pela disponibilidade de rede de distribuição de água – extensão de rede de água / 
média de extensão de rede por ligação de 2002 a 2006 –, considera-se que as metas de cobertura de água estimadas, 
referente ao número de economias da base de clientes da Concessionária (cadastro comercial), resultaram em uma 
cobertura de 96,43% e 95,26%, nos meses de junho e dezembro de 2007, respectivamente, sendo consideradas irreais 
pela equipe técnica da ARSAM, considerando que:

tais coberturas extrapolariam a abrangência da área urbana da cidade de Manaus, com a conclusão das obras •	
do Plano 18 meses, que prevê para julho de 2008 um acréscimo percentual de 16,21% em relação à cobertura 
de dezembro de 2007, o que atingiria os municípios circunvizinhos;
a adoção da superestimativa no cadastro comercial da Concessionária, que até a presente data da sua •	
atualização não foi concluída (previsão para dezembro de 2008);
as obras referentes ao Termo de Transação pactuadas em 15 de janeiro de 2008, com conclusão prevista para •	
julho de 2008, beneficiarão aproximadamente 290 mil habitantes com novos sistemas;

Cálculo da Cobertura de Água
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Histórico da Cobertura de Esgoto

O Contrato de Concessão, celebrado em 4 de julho de 2000, determina o indicador de 11% de cobertura de es-
goto como meta inicial e 31% como meta a ser alcançada em 2006, não havendo, portanto, metas intermediárias. 
Em 2006, a concessionária Águas do Amazonas apresentou o Relatório de Avaliação elaborado pela empresa Delloit 
Tohmatsu Consultores Ltda., que validava a cobertura de esgoto em 11,13%, divergindo, entretanto, do percentual 
calculado pela ARSAM, de 7,18%. Tais percentuais divergem devido à inclusão, para base de cálculo, por parte da 
Concessionária, das economias cadastradas e não faturadas, como citado na cobertura de água, no qual a Conces-
sionária utilizou o critério da disponibilidade do serviço, para quem usa água de poços particulares e outras soluções, 
com e sem redes. Em 10 de janeiro de 2006 foram repactuadas metas e indicadores no primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão, que estabelece metas semestrais até 2011. A meta inicial estabelecida foi de 4,5%. As metas 
semestrais alcançadas foram de 4,5%, em junho de 2007, e 5%, em dezembro do mesmo ano, havendo assim um 
incremento de 0,5% apenas para dezembro de 2007, com base na meta inicial.

Cálculo da Cobertura de Esgoto

A população atendida por esgoto corresponde ao número de economias residenciais atendidas pela rede coletora 
de esgotos multiplicado pelo índice de ocupação domiciliar. Em abril de 2007 foi realizada contagem populacional pelo 
IBGE, passando a vigorar o índice de ocupação domiciliar de 3,97. O índice domiciliar adotado de 2000 a 2006 foi 
de 4,26, conforme censo IBGE de 2000. Serão considerados, para efeito de cálculo, apenas os setores onde a adesão 
prévia ao índice das obras ultrapasse 80% das economias.

até a presente data as obras de rede de distribuição não foram concluídas na totalidade, não sendo realizadas •	
ligações domiciliares residenciais. 

Conclui-se que o índice de 95,26% de cobertura de água é utópico, uma vez que aproximadamente 73.200 famí-
lias não estão cobertas pelo sistema atual de abastecimento e, ainda, que o cálculo real da meta de cobertura de água 
não corresponde ao número de economias residenciais de água referentes ao cadastro comercial da Concessionária, 
mas, sim, ao de extensão de rede de água / média da extensão de rede por ligação dos anos de 2002 a 2006, conforme 
demonstração de cálculo na tabela da página anterior, elucidando que as metas de cobertura não foram atingidas. 



As metas de cobertura de esgoto estimadas com base no cálculo do indicador de cobertura, tendo como o número 
de economias a base de clientes da Concessionária (cadastro comercial), resultaram em 11,02% e 11,26%, respectiva-
mente, nos meses de junho e dezembro de 2007, sendo considerados não compatíveis pela equipe técnica da ARSAM 
com a atual situação do esgotamento sanitário da cidade.

Sendo assim, o cálculo real da cobertura de esgoto não corresponde ao que foi baseado no cadastro comercial da 
Concessionária (a conclusão do mesmo está prevista para 2008, pois, até a presente data, esse documento não foi 
entregue, o que levou à aplicação de sanção por advertência em 25/02/2008, por meio do Of. 0083/2008 DCT/GDP/
ARSAM), e sim o da extensão da rede coletora de esgoto / média da extensão da rede coletora de esgoto por ligação 
(2002-2006)x1,2, conforme cálculo da página anterior, que mostra as metas atingidas pela Concessionária, porém, 
subestimadas no Termo Aditivo, que reduziu drasticamente a meta inicial pactuada no Contrato de Concessão, de 
11%, em junho de 2000, e 31%, em junho de 2006, passando para 4,5%. Tal número não exigiu portanto a execução 
de obras de vulto e ampliação de rede, resultando apenas na manutenção e recuperação do sistema existente. 

Considerando que não houve em 2007 obras de execução de rede coletora de esgoto, concluímos que:

O cálculo real da meta de cobertura de esgoto não corresponde ao número de economias residenciais de es-•	
goto, do cadastro comercial da Concessionária, e sim a [extensão de rede coletora de esgoto existente / (média 
da extensão de rede coletora de esgoto por ligação dos anos de 2002 a 2006)x1,2], conforme demonstração 
de cálculo. A meta de cobertura de esgoto em junho de 2007 foi de 8,35% em dezembro de 2007 foi de 8,69% 
– ambas atingidas.
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Continuidade do 
Serviço de Água

As metas a serem atingidas 
quanto à continuidade do serviço 
de água seriam de 10 horas míni-
mas em junho de 2007 e 12 horas 
em dezembro do mesmo ano. Os 
horários do sistema produtor de 
água da Ponta do Ismael, Mauazinho 
e sistemas isolados não representam 
o horário de distribuição de água; 
os indicadores de junho a dezembro 
de 2007 foram atendidos.



Pressão Mínima na Rede de Água

Esse indicador é calculado com base nas medições de no mínimo 5 pontos desfavoráveis (cotas topográficas 
elevadas) na rede de distribuição por setor hidráulico e em todos os pontos da rede que na medição anterior apresen-
taram pressão inferior a 10 mca. A abrangência desses pontos é em áreas de abastecimento regular (sem manobras) e 
a definição dos pontos de pressão para áreas de abastecimento intermitente (não regular) deverá ser feita após o Plano 
18 meses. A medição de pressão é bimestral e sempre que houver reclamação de falta d’água. O indicador contratual 
para pressão mínima na rede de água é de 6 mca em junho e 7 mca em dezembro. Foram definidos 51 pontos de 
monitoramento de pressão para junho de 2007 e 52 pontos para dezembro do mesmo ano. Esse indicador foi apurado 
através da média de todos os pontos definidos, considerando-se a média da somatória das 10 medições com menor 
pressão no período. Nesse item, as metas foram atingidas.
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Pressão Máxima na Rede de Água

A abrangência desses pontos é em áreas de abastecimento regular (não manobrado) e a definição dos pontos de 
pressão para áreas de abastecimento intermitente deverá ser incorporada após a conclusão das obras de expansão 
18 meses. O indicador é apurado através da média de todos os pontos definidos, onde se considera para cada ponto 
de monitoramento a média da somatória das 10 (dez) medições com maior pressão no período. Nesse item, as metas 
foram atingidas.

Porcentagem de Tratamento dos Esgotos Gerados

Considera-se esgoto tratado o efluente da unidade de tratamento que atende à legislação vigente quanto aos 
padrões de descarga e garante a manutenção da classificação do corpo receptor segundo o CONAMA.
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Porcentagem de Tratamento dos Esgotos Gerados – Jun/07

Volume de esgoto tratado = 31.170.000,00 l/dia•	
Volume de esgoto gerado = 45.940.204,80 l/dia•	
População atendida com ligação de esgoto = n.º de economias residenciais x índice de ocupação domiciliar = •	
(32.144 x 3,97) = 127.611,68

67,85% - percentual de esgoto tratado

O esgoto tratado é de 67,85% da cobertura de esgoto calculada pela ARSAM em junho de 2007, de 7,80%. Se 
considerarmos a população atendida de apenas 4,5% (exigência contratual), teremos a seguinte porcentagem de es-
goto tratado:

Volume de esgoto tratado = 31.170.000,00 l/dia•	
Volume de esgoto gerado = 26.503.964,31 l/dia•	
População atendida com ligação de esgoto = n.º de economias residenciais x índice de ocupação domiciliar •	
= (18.544,62 x 3,97) = 73.622,12
Meta exigida contratualmente = 100%•	

117,61% 

Porcentagem de Esgoto Gerado em Dezembro de 2007

Volume de esgoto tratado = 32.560.027,40 l/dia•	
Volume de esgoto gerado = 48.395.570,40 l/dia•	
População atendida com ligação de esgoto = n.º de economias residenciais x índice de ocupação domiciliar = •	
(33.862 x 3,97) = 134.432,14

67,28% percentual de esgoto tratado
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O esgoto tratado é de 67,28% da cobertura de esgoto calculada pela ARSAM em dezembro de 2007, de 8,12%. Se 
considerarmos a população atendida de apenas 5% (exigência contratual), teremos a seguinte porcentagem de esgoto 
tratado:

Volume de esgoto tratado = 32.560.027,40 l/dia•	
Volume de esgoto gerado = 29.800.228,08 l/dia•	
População atendida com ligação de esgoto = n.º de economias residenciais x índice de ocupação domiciliar •	
= (20.850,99 x 3,97) = 77.348,74

109,26% 

Volume de reservação de água em junho de 2007: 104.415 m3  

Volume de reservação de água em dezembro de 2007: 105.515 m3

Volume Total de Reservação de Água

Qualidade da Água Tratada

A qualidade da água tratada = somatória das análises em que a qualidade da água não atendeu a Portaria n.º 
518/04 do Ministério da Saúde / somatória de análises efetuadas dentro do programa de coleta apresentado no Pro-
grama de Controle de Qualidade da Água.
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Coliformes na Água Distribuída

De acordo com as informações analíticas recebidas mensalmente nesta Agência Reguladora, não houveram 
amostras com coliformes termotolerantes na rede de distribuição. 

As metas de junho e dezembro de 2007 foram atingidas, conforme demonstrado no cálculo acima.

Porcentagem de Hidrometração
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Junho de 2007

Dezembro de 2007

Porcentagem de hidrometração =   61,93% 

Porcentagem de hidrometração =  64,84%

Meta exigida contratualmente: 43%

Meta exigida contratualmente: 54%

Fonte: Posição do cadastro comercial de clientes / Carta n.º 0366/2007-DG2

Fonte: Posição do cadastro comercial de clientes / Carta n.º 0015/2008-DG2

Porcentagem de Perdas de Água
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Porcentagem de Perdas – Jun/2007

Volume de água faturada – 4.667.080m•	 3/mês 
Volume de água produzida – 15.577.160 m•	 3/mês
Meta exigida contratualmente: 70%•	

70,04% 

Porcentagem de Perdas – Dez/2007

Volume de água faturada – 5.515.640m•	 3/mês 
Volume de água produzida – 15.900.000 m•	 3/mês
100 x (5.515.640/15.900.000) = 34,69%•	
Meta exigida contratualmente: 68%•	

65,31% 
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O Anexo I do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão não define os critérios para a determinação das porcenta-
gens das perdas de águas comerciais e físicas, havendo necessidade de definição dos parâmetros.
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Fiscalização

Foram realizadas, no período de janeiro a outubro de 2007, 1.019 fiscalizações no sistema de saneamento, con-
forme gráfico abaixo:

O Uso do Geoprocessamento na Fiscalização dos Serviços Públicos

A ARSAM, comprometida em prestar um serviço de qualidade na fiscalização do serviço de fornecimento de água, 
retomou em 2007 o trabalho de geoprocessamento, que havia sido paralisado em 2003, com o objetivo de atualizar o 
cadastro da rede de água e esgoto da cidade de Manaus.

O trabalho iniciou com o levantamento de dados no campo sobre poços e reservatórios que abastecem a cidade, 
através de fichas de fiscalização, uso do GPS para a localização dos mesmos e informações fornecidas pela Conces-
sionária Águas do Amazonas.

Através da análise desses dados foi possível visualizar através da localização geográfica de cada ponto como está 
sendo feito a distribuição de água e quais os setores mais carentes desse serviço.

Para a visualização desses dados geográficos foi utilizado o Google Earth, devido a sua interface gráfica de fácil 
navegabilidade. Esses dados estarão disponíveis no site da ARSAM (www.arsam.am.gov.br), permitindo que o público, 
e a própria concessionária do serviço, possa consultar e conhecer a situação atual de todo o sistema, servindo até como 
ferramenta importante que auxiliará no acompanhamento e soluções de eventuais problemas de abastecimento.
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Vistorias dos Poços

Reservação
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Sistema de Abastecimento de Água

Poços

Julho de 2000 (Concessão): 95•	
Construídos/Incorporados/2001 a 2006: 52•	
Em operação/dez. 2007•	
Reserva/dez. 2007•	
Desativados: 46•	
Total: 172•	



Termo de Transação (Plano 18 Meses) 

Termo celebrado entre o Município de Manaus e a Águas do Amazonas, publicado em 21 de janeiro de 2007, 
tendo como objeto adimplir obrigações, possibilitando a implementação do novo modelo da concessão, elaborado 
com o fim de reestruturar e regularizar a prestação de serviço público de fornecimento de água nas áreas não consoli-
dadas (zonas Norte e Leste). 

As Obras

Ampliação da produção das ETA’s “Ponta do Ismael”, de 5,2 m³/s para até 7,37m³/s, com acréscimo de aproxi-•	
madamente 40%;
reabilitar e ampliar a Estação de Tratamento do Mauazinho;•	
reabilitar filtros das ETA’s “Ponta do Ismael”;•	
construir 40 (quarenta) poços nas zonas Norte e Leste de Manaus com acréscimo de  produção de água de •	
2.000 m³/h (0,56 m³/s);
construir 33 (trinta e três) km de redes de adução com diâmetros de 0,60 a 1,20 m;•	
construir 11 (onze) novos reservatórios de armazenagem de 5.000 m³;•	
construir e reabilitar 26 (vinte e seis) elevatórias de recalque;•	
construir 428 km de novas redes de distribuição de água e mais 61.000 ligações;•	
fornecer 50.000 (cinqüenta mil) caixas d´água;•	
execução prevista: 2007/2008.•	
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Acompanhamento das Obras  

Adutoras

Foram realizadas inúmeras visitas nas seguintes localidades: Alvorada, Cidade Nova, Mundo Novo, Cidade de Deus, 
São Jorge, a fim de acompanhar as obras e fiscalizar o assentamento das tubulações, conforme quadro abaixo. 

Foram executados 27.130,00m dos 34.270,00m, que correspondem a 79,17% do total das adutoras, com 
diâmetro variável de 0,60 a 1,20m, em ferro fundido e aço carbono.

A produção diária de aproximadamente 400m/dia/adutora tem previsão de conclusão de assentamento de tubu-
lação para 2008.



Adutora Avenida Pedro Teixeira 
 Zona Centro-Oeste

Assentamento de Adutora – abril/2007

Trecho do Conjunto Déborah – Estrada da Ponta Negra
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Sinalização

Início do reaterro

Transporte

Nivelamento e reaterro

Lançamento da tubulação

Compactação

Avenida Max Teixeira 
 Zona Norte

Assentamento de Adutora – junho/2007
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Reservatórios 

Os 11 (onze) reservatórios previstos no Termo de Transação terão capacidade para aproximadamente 5.000 m3, 
com diâmetro variável de 24m e altura útil de 12m. 

Localidades beneficiadas: Cidade de Deus, Cidade Nova (Núcleo 23), São José, Manoa, Mundo Novo, Eduardo 
Gomes e Alvorada. 

Divergência na capacidade de armazenagem:
  Parque 10 e Terra Nova;•	
  Mocó.•	

Poços Tubulares Profundos

Dos 40 poços tubulares profundos programados e destinados às zonas Norte e Leste da cidade de Manaus 
abrangendo a área não consolidada, os abaixo relacionados apresentam perfuração concluída: 

Jorge Teixeira II, na Rua Ébano Oriental, n.º 26;•	
Jorge Teixeira III – PT-01, na Rua Nova Jerusalém, n.º 133;•	
Nova Conquista – PT-01, na Rua Careiro, s/n.º;•	
Val Paraíso – PT-01, na Rua Timbó, n.º 57;•	
Gilberto Mestrinho – PT-01, na Rua Uberlândia, n.º 18;•	
Gilberto Mestrinho – PT-02, na Rua Inglaterra, n.º 09;•	
Santa Inês – PT-01, na Rua X, n.º 49;•	
Cidade de Deus – PT-01, na Rua Santo Antônio.•	

Reservatório do São José I – Set/2007 Reservatório da Alvorada – Set/2007
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Poços em fase de perfuração:

Brasileirinho, na rua Marcela, n.º 600 A;•	
Invasão Nova Vitória – PT-01, na Rua Pista da Raquete – Lote 24;•	
Invasão Nova Vitória – PT-02, na Rua 14 de abril, n.º 48.•	
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Situação da Execução dos 
Poços Tubulares em Outubro/2007

Poço da localidade Brasileirinho na Rua Cipó-Alho - Início da perfuração 

Poço da localidade Gilberto Mestrinho, Rua Uberlândia -  
Urbanização, inst. hidráulica e elétrica 

em fase de conclusão                                         

Poço da localidade Val Paraíso, Rua Timbó - Início da perfuração

Poço da localidade Brasileirinho na Rua Cipó-Alho - Caneleta de resíduos (lama)

Poço da localidade Gilberto Mestrinho, Rua Uberlândia -
Perfuração concluída

Poço da localidade Val Paraíso, Rua Timbó -  
Perfuração iniciada (tubulação geomecânica)
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Fiscalização de Esgoto

ETE AYAPUÁ

ETE BARRA BELA

Foram realizadas, em 2007, intensivas visitas nas estações de tratamento de esgoto operadas pela AdA, a fim de 
subsidiar os Diagnósticos da Situação do Tratamento de Esgoto na cidade de Manaus. No ano de 2007, a AdA revi-
talizou a ETE do Conjunto Residencial Eldorado.
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ETE DEBORAH

ETE D. PEDRO



Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus

Com a implantação do programa serão beneficiadas diretamente cerca de 21.000 famílias ribeirinhas, em torno de 
105.000 habitantes, das áreas de abrangência. 

A ARSAM, pelo Convênio de Cooperação Técnica n.º 009/2007, tem participação nesse programa por intermédio 
da Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus. 

Do Objeto do Convênio

O Termo de Convênio de Cooperação Técnica n.º 009/2007, no qual a ARSAM é parte convenente, tem por ob-
jeto a conjunção de recursos técnicos visando a contratação de serviços para implementação de ações e providências 
no sentido de assegurar a normatização, o controle e a fiscalização da qualidade dos serviços públicos de saneamento 
a serem prestados pela concessionária Águas do Amazonas.  

Fiscalização das Obras 

No período de 15 a 19 de outubro foram realizadas três visitas técnicas no local da obra do PROSAMIM, a fim de 
fiscalizar a execução da rede coletora de esgoto e da Estação Elevatória de Esgoto (provisória). 

Estação Elevatória de Esgoto – EEE (Provisória), PROSAMIM (Igarapé de Manaus).
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Análise Jurídica dos Relatórios de Apuração de Metas Semestrais de 
Qualidade e Gestão dos Serviços de Saneamento

Diretoria Jurídica

Principais Atividades

Cabe a DIJUR a representação judicial e extrajudicial, ativa e passiva, da Autarquia nos assuntos jurídicos de seu 
interesse, em qualquer juízo ou instância, e a realização da advocacia preventiva, mediante a proposição de antepro-
jetos de Lei ou outros diplomas normativos, além do assessoramento dos gestores principais da autarquia por meio de 
orientação jurídica.  

A ARSAM tal como ente regulador deve balizar os atos e contratos, de modo que se mantenha o equilíbrio de 
interesses entre as partes envolvidas, o Poder Concedente, a Concessionária e os Usuários, atuando hoje por força de 
convênio com a Prefeitura Municipal de Manaus no âmbito da prestação dos serviços de água e esgoto na capital.

Em janeiro do ano de 2007, o Poder Concedente firmou o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão com a conces-
sionária Águas do Amazonas, reafirmando a necessidade de apresentação dos planos de exploração como forma de 
base para aferição de metas e cumprimentos dos objetivos do contrato. Posteriormente os planos foram apresentados 
pela Concessionária incluindo a continuidade dos investimentos, a forma, os locais e o cronograma de desembolso. 
Nessa análise, o plano de exploração anual não alcançou seu escopo mínimo e, em razão disso, foram sugeridas ao 
Poder Concedente medidas administrativas punitivas (multas) por parte desta Agência.

Análise das Especificações Técnicas para a Concessão por empresa particular dos Serviços de Exploração de •	
Travessias;
regulamentação da Lei de Recursos Hídricos e celebração de Convênio de Delegação entre IDAAM e •	
ARSAM;
elaboração da Minuta da Regulamentação do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Pas-•	
sageiros;
análise da Nova Lei do Saneamento, Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007;•	
participação em Audiência Pública relativa à acessibilidade no Transporte Rodoviário Intermunicipal às pes-•	
soas com deficiência.
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Com o Termo Aditivo ao contrato foi definido o encaminhamento por parte da Concessionária de relatórios tri-
mestrais de avaliação de metas, promovendo assim melhores condições de controle e fiscalização. De outro turno, no 
mesmo momento em que firma o Termo Aditivo criando melhor forma de controle, o Poder Concedente ajusta com a 
Concessionária, em termo próprio (Termo de Transação), condições especiais para execução dos serviços de captação, 
tratamento, reservação e distribuição de água na cidade de Manaus, por um período de 18 meses, a contar de janeiro 
de 2007.

O respectivo documento estabelece investimentos especiais em áreas pré-determinadas da cidade, cujo montante 
orçamentário engloba a quase totalidade dos recursos destinados e informados no Plano de Exploração de Serviços 
2007/2008, para investimentos, mas tal Termo de Transação não aborda qualquer investimento em coleta, tratamento 
e lançamento de esgoto sanitário, ou, ainda, de melhorias no atendimento ao consumidor.

Após análise das Diretorias Técnica e Comercial de Tarifas, concluiu-se que as metas de reservação e distribuição 
de águas sofreram influência em razão de um plano de trabalho que ainda está sendo realizado com relação a inves-
timentos. Em razão disso a Diretoria Técnica ressaltou que as metas não atingidas estão diretamente ligadas às obras 
programadas conforme o Termo de Transação, pois as metas de cobertura de água de 81,58% e 81,85%, em junho e  
em dezembro de 2007, respectivamente, não foram atingidas. A meta de “reservação de água” não foi atingida tanto 
em junho como em dezembro de 2007, uma vez que nenhum reservatório do “Plano 18 meses” entrou efetivamente 
em operação. Neste diapasão, entende-se que somente deve haver aferição quando concluídos os serviços ajustados 
no Termo de Transação. 

Com relação ao cadastro comercial da Concessionária, esta DIJUR sugeriu à Diretoria Técnica que seja desen-
cadeada uma fiscalização para apuração da possível adoção de superestimativa, visto que, inclusive, houve sugestão 
ao Poder Concedente de aplicação de sanção, exatamente pela não entrega do cadastro comercial por parte da Con-
cessionária.

Sobre o esgotamento sanitário, as metas de cobertura estimadas no Termo Aditivo do Contrato de Concessão 
foram consideradas não compatíveis pela equipe técnica da ARSAM, pois o cálculo real da meta de cobertura de 
esgoto não corresponde ao número de economias residenciais de esgoto do cadastro comercial da Concessionária, 
e sim a extensão da rede coletora de esgoto existente pela média da extensão de rede coletora de esgoto por ligação 
dos anos de 2002 a 2006.

A meta de cobertura de esgoto em junho de 2007 foi de 8,35% e em dezembro de 2007 foi de 8,69% – ambas 
atingidas, uma vez que a meta inicial estipulada no Termo Aditivo foi subestimada. Assim, conforme análise da DITEC, 
parece certo que se deve mensurar a rede existente para medir as economias e não o contrário, sob pena de se ter mais 
consumidores do que rede para atendê-los.

A DIJUR e a DCT requereram, ainda, à Concessionária a apresentação dos contratos de seguros, bem como das 
garantias do cumprimento de metas contratuais que foram objeto do Termo de Transação, para verificação de sua 
regularidade. 

Embora o Plano Anual de Exploração dos Serviços (PES) não faça qualquer referência ao Termo de Transação 
firmado em 15 de janeiro de 2007, inegavelmente se criou um verdadeiro hiato entre o contrato e a aferição das metas 
na forma ali pactuada, pois não se pode exigir o cumprimento de metas distintas no mesmo espaço de tempo, sem 
comprometer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

O Termo de Transação nada menciona em relação às metas de esgotamento sanitário e atendimento ao público 
e seus respectivos consectários, ou seja, nestes pontos devem ser levados em consideração todos os resultados apre-
sentados pela Diretoria Comercial e de Tarifas e pela Diretoria Técnica de Concessão e Regulação da Qualidade desta 
Agência.

A DIJUR sugeriu que se considere as informações relativas à distribuição e reservação de água (Relatório Técnico 
011/2008-ARSAM), bem como indicadores de acompanhamento até a conclusão das obras do Termo de Transação 
ou o alcance de seu prazo final, momento em que deve ser realizada nova aferição para confirmar a significância ou 
não da evolução do contrato. Sugeriu, ainda, fiscalização para apuração da possível adoção de superestimativa no 
cadastro comercial da Concessionária e o encaminhamento dos autos ao Poder Concedente, na pessoa do Chefe do 
Executivo Municipal, para que este acate ou não as observações da ARSAM, especificamente no que diz respeito à 
análise de metas.
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Diretoria Comercial e de Tarifas

Atribuições e Competências

Principais Atividades

Cabe a DCT a supervisão das atividades desenvolvidas pelos departamentos de Regulação e Regime Tarifário, de 
Custos e Investimentos, de Auditoria Econômico-Financeira e de Informações e Apoio. Tais departamentos são respon-
sáveis pela execução, coordenação, controle, acompanhamento e supervisão das ações relacionadas à evolução, ativi-
dades e sistematização das informações referentes à evolução de custos e investimentos das concessões dos serviços 
públicos concedidos. 

Análise das apólices das garantias contratuais para “Operação e Manutenção dos Sistemas” e “Cumprimento •	
da Expansão do Sistema” apresentadas pela Águas do Amazonas;
redefinição da Tabela de Preços dos Serviços Acessórios praticados pela Águas do Amazonas;•	
estudo do Novo Regime Tarifário dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário •	
da cidade de Manaus;
análise e formulação de parecer sobre o pedido de reajuste tarifário dos serviços de transporte rodoviário inter-•	
municipal coletivo de passageiros;
análise e formulação de parecer do pedido de reajuste tarifário dos serviços de transporte fluvial intermunicipal •	
coletivo de passageiros;
implementação de alterações no atual modelo de fatura mensal dos serviços prestados pela Águas do Amazo-•	
nas;
análise e formulação de parecer acerca da atualização do Plano de Setorização e Controle de Perdas elaborado •	
pela Águas do Amazonas;
análise do Plano Anual de Exploração de Serviços 2007/2008 da Águas do Amazonas;•	
participação na elaboração do edital de concorrência para licitação do Serviço Público de Transporte Aqua-•	
viário Intermunicipal de Passageiros e Veículos – Travessia do Município de Manaus ao município do Careiro 
da Várzea.
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Estrutura Tarifária e Critérios de Estimativas de Consumo Não Medidos 
dos Serviços de Saneamento

Regulação Tarifária

Tarifas dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento  
Sanitário

Conforme disposto pelo Decreto Municipal N.º 8.793, de 15 de janeiro de 2007, as tarifas dos serviços de abas-
tecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de Manaus foram reajustadas a base de 24,09%, a título Ex-
traordinário, para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão das alterações de alíquotas 
dos impostos federais PIS e COFINS, bem como para recomposição dos custos com energia elétrica, com valores a 
vigorar a partir de 01/02/2007.
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Posição de Cadastro por Classe de Clientes da Concessionária

Da análise dos dados referentes ao Cadastro Comercial da Concessionária, mais especificamente, quando com-
parado o quantitativo de economias residenciais em relação às demais, pode-se inferir pela pequena representatividade 
destas demais classes para efeito da contribuição de cada uma delas na composição do subsídio cruzado pretendido, 
em essência, pelo modelo da estrutura tarifária vigente. Neste contexto, mesmo tendo um dos maiores valores para o 
metro cúbico consumido, a classe industrial, da qual se esperaria uma maior contribuição, como pode ser observado 
nos gráficos abaixo, de fato, pouco vem participando neste processo.

NOTA: 
Os dados foram coletados junto ao Cadastro Comercial da Águas do Amazonas, referentes ao mês de dez/07.
Consideradas as ligações e economias ativas, cortadas e inativas.
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Metas de Qualidade e de Gestão dos Serviços da Concessionária

Nos termos do Anexo I do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento 
de Água e de Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus, tal qual pactuadas em 10/01/2007 entre a Prefeitura 
Municipal de Manaus e a Concessionária Águas do Amazonas, a DCT promoveu a apuração das metas semestrais de 
qualidade e de gestão dos serviços (junho e dezembro/2007), especificamente aquelas referentes ao índice de satisfa-
ção do cliente; tempo para atendimento a defeitos no sistema de água; tempo para atendimento a defeitos no sistema 
de esgoto e reclamações solucionadas.

É o indicador que mede o grau de satisfação do cliente em relação aos serviços fornecidos pela respectiva conces-
sionária, sendo determinado pelo quociente entre o número de reclamações ao serviço e a população atendida. Em 
relação à determinação do quantitativo correspondente à população atendida, este se dá a partir do número de econo-
mias residenciais atendidas pela disponibilidade da rede de distribuição de água multiplicado pelo índice de ocupação 
domiciliar (último dado publicado pela FIBGE, extraído do Censo Demográfico ou Contagem Populacional), quanto 
ao número de habitantes por domicílio. Nesse caso, foram reavaliados os resultados obtidos pela Concessionária nos 
meses de junho e dezembro do ano de 2007, em decorrência da necessidade de atualização da estrutura de dados para 
apuração da população atendida, consoante das informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
de que o Índice de Ocupação Domiciliar anteriormente projetado em 4,26 passa a ser de 3,97 a partir do mês de abril 
de 2007, conforme contagem populacional de 1/04/2007. Outro fator considerado foi que o Anexo I do Contrato de 
Concessão não especifica se, para efeito de cálculo (número de economias residenciais atendidas pela disponibilidade 
da rede de distribuição de água), deve-se utilizar os dados constantes do cadastro comercial da Concessionária ou os 
dados obtidos a partir da extensão de rede, conforme apurado pela DITEC/ARSAM. Nesta senda, para efeito de cál-
culo, foram considerados tanto as informações constantes do cadastro comercial de clientes da Concessionária quanto 
os dados obtidos a partir da extensão de rede, referentes aos meses de junho e dezembro de 2007. Como conclusão 
à análise promovida pela DCT, os indicadores, Tempo para Atendimento a Defeitos no Sistema de Água, Tempo para 
Atendimento a defeitos no Sistema de Esgoto e Reclamações Solucionadas, alcançaram as metas pré-estabelecidas no 
Plano de Metas para os meses de junho e dezembro de 2007. Já em relação ao Índice de Satisfação do Cliente, mesmo 
por conta da utilização de parâmetros de cálculo distintos, é possível aferir que a Concessionária também atingiu as 
metas estabelecidas para junho e dezembro de 2007.

Cálculo das Metas

Índice de Satisfação do Cliente

Tempo para Atendimento a Defeitos no Sistema de Água
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Fiscalização do Atendimento ao Cliente 

Como ente regulador a ARSAM deve fiscalizar as questões no âmbito do atendimento aos usuários dos serviços 
concedidos. Sendo assim, mostrou preocupação com relação às reclamações registradas no serviço de atendimento 
ao cliente da concessionária Águas do Amazonas. 

As informações repassadas à Agência pelo Memorial de Cadastro de Reclamações referem-se aos dados compila-
dos do Arquivo de Reclamações Registradas, Respostas Expedidas e Providências Adotadas. Pela análise circunstan-
ciada de tais informações, importa que as mesmas refletiam situação incompatível em relação ao encaminhamento 
dado às reclamações registradas. 

Do total de reclamações registradas, na ordem de 19.461 ao mês, somente 7.048 reclamações, ou seja, 38 %, 
geraram ordem de serviço, enquanto que 12.053 reclamações, correspondentes a 62%, não geraram ordem de serviço 
conforme quadro a seguir:

A geração de Ordem de Serviço é o procedimento normal que a Concessionária deve adotar para encaminhar as 
providências operacionais que devem ser tomadas a fim de atender a cada reclamação ou pedido de serviço do cli-
ente. Esse documento, além de ser uma fonte de informações da reclamação e do cliente, constitui ainda a referência 
que deve haver para possibilitar a interação entre a Concessionária e o consumidor. A falta da geração da Ordem de 
Serviço para cada reclamação recebida e registrada na Concessionária causa desdobramentos que interferem, inclu-
sive, no cálculo dos indicadores. Os indicadores de Tempo para Atendimento a Defeitos no Sistema de Água e de 
Tempo para Atendimento a defeitos no Sistema de Esgoto têm em suas fórmulas um elemento denominado “Horas 
Comerciais Gastas”. Essas horas, originadas das reclamações sem ordem de serviço, não são computadas para fins 
de cálculo do indicador, pela inexistência da informação, caracterizando dessa forma um cálculo irreal do indicador. 
Pela detecção dessa impropriedade os indicadores de Tempo para Atendimento a Defeitos no Sistema de Água e Es-
goto ficam comprometidos. A ARSAM promoveu medidas cujas ações junto à Concessionária vêm sanando as não 
conformidades ocorridas que ferem os preceitos contidos no contrato de concessão relacionados ao cumprimento de 
indicadores de atendimento e satisfação do cliente. 

Tempo para Atendimento a Defeitos no Sistema de Esgoto

Reclamações Solucionadas
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Ouvidoria

Cabe a Ouvidoria o recebimento, processamento e encaminhamento aos órgãos competentes das queixas e denún-
cias coletivas ou individuais, em relação aos serviços públicos concedidos pelas delegatárias ou concessionárias, além 
da análise da eficiência das concessionárias no atendimento a essas reclamações.  Desde o mês de setembro a ARSAM 
se engajou em projetos sociais e criou a Ouvidoria Itinerante, que objetiva o deslocamento mensal da estrutura de 
atendimento ao usuário dos serviços públicos nos bairros mais deficitários no abastecimento regular de água na capital, 
além de acompanhar programas da mídia local buscando solucionar com maior rapidez as demandas da população. 

Representações Gráficas de Atendimento (Call Center)
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Diretoria de Energia e de Transportes

Cabe a DET a supervisão das atividades desenvolvidas pelos departamentos de energia e de transportes. O De-
partamento de Energia é responsável pela regulação, planejamento, coordenação, acompanhamento, proposição 
e supervisão de estudos, programas e projetos sobre recursos energéticos do Amazonas; auxílio à formulação e à 
implementação de diretrizes para a política energética estadual; fiscalização da exploração e distribuição de recursos 
energéticos do Estado; acompanhamento e estímulo ao desenvolvimento do uso das energias solares, térmicas, foto-
voltaicas e de combustíveis, tais como gás natural, biomassa com resíduos agrícolas e florestais, óleos vegetais, lenha, 
carvão vegetal e biogás.  O Departamento de Transportes é responsável pela regulação, coordenação e planejamento 
de ações relacionadas aos serviços públicos regulares de transporte intermunicipal coletivo aquaviário e rodoviário 
de passageiros, assim como a execução das atividades relativas ao cumprimento das metas previstas nos respectivos 
contratos de concessão. 
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Diretoria de Procedimentos e Logística

Cabe a DPL a supervisão das atividades desenvolvidas pelos departamentos de transporte e fiscalização, os quais 
realizam a execução, coordenação, planejamento, sistematização e fiscalização dos aspectos logísticos das bases e dos 
princípios para a fiscalização dos serviços públicos de transporte aquaviário e rodoviário de passageiros. 

Além das operações de rotina, que totalizaram na fiscalização de 10.691 veículos (ônibus intermunicipais, freta-
mento e especiais), foram realizadas operações extras de fiscalização nos eventos públicos de maior representatividade 
nos municípios de Manacapuru, Careiro Castanho, Itacoatiara e Rio Preto da Eva, totalizando 797 ônibus intermu-
nicipais fiscalizados.
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Principais Atividades

Análise e estudo do Decreto Regulamentar da Prestação dos Serviços Públicos de Transporte Rodoviário In-•	
termunicipal de Passageiros, no âmbito do Estado do Amazonas, com a recomendação de 31(trinta e uma) 
alterações aditivas e supressivas;
colaboração na análise da metodologia de revisão tarifária da concessionária Águas do Amazonas S/A;•	
colaboração na elaboração da metodologia para obtenção da taxa de retorno de capital para revisão tarifária •	
da Águas do Amazonas S/A;
participação em todas as sessões ordinárias e extraordinárias dos gestores do programa de universalização da •	
eletricidade, “Luz Para Todos”;
acompanhamento das ações que possibilitarão a chegada do Gás Natural a Manaus e aos municípios do Es-•	
tado do Amazonas.
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Diretoria Administrativo-Financeira 

Quadro de Arrecadação da Arsam

Cabe a DAF a direção, supervisão, coordenação e execução das atividades pertinentes a pessoal, material, 
patrimônio, orçamento, contabilidade, finanças, informática e serviços gerais, em consonância com as diretrizes 
emanadas dos respectivos órgãos centrais do Poder Executivo. É composta pelos departamentos de administração, 
finanças, recursos humanos e informática.

A seguir o quadro demonstrativo de consumo e serviços necessários ao funcionamento desta ARSAM.




