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Sendo uma autarquia que pres-
ta relevantes serviços à população 
do Estado do Amazonas, a ARSAM 
mais uma vez cumpre com seu pa-
pel e apresenta à sociedade seu 
Relatório Anual de Atividades, com 
as principais informações acerca 
do trabalho desenvolvido ao longo 
de 2008. Registre-se que esta pres-
tação de contas integra as metas e 

ações do Governo do Estado no sentido de atender a um 
compromisso de transparência e publicidade, a marca da 
atual gestão.

O serviço público de transporte intermunicipal aquavi-
ário de passageiros, atividade a ser futuramente regulada 
pela agência, demandou grande empenho por parte dos 
servidores da agência. Foram elaborados estudos técnicos 
e jurídicos que balizaram a estruturação do Projeto de 
Lei, objetivando a regulamentação do setor. Quanto ao 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, te-
mos buscado efetivar a aplicação da Lei já em vigor, para 
que o serviço seja prestado com a eficiência que se espe-
ra, garantindo, inclusive, o direito à passagem gratuita e 
com desconto aos idosos, deficientes físicos, estudantes, 
policiais e agentes penitenciários. 

Sobre o serviço de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário da capital, a população tem sido talvez a 
mola propulsora do nosso trabalho de regulação, controle 
e fiscalização. O trabalho de técnicos devidamente quali-
ficados e especializados é desenvolvido através da análise 
e atendimento das demandas, denúncias e reclamações 
dos clientes/usuários, recebidas através no call center 

PALAVRA DO PRESIDENTE

próprio da Agência e acompanhamento de notícias diárias 
veiculadas pela imprensa local, valendo-se dos institu-
tos administrativos previstos em Contrato de Concessão: 
– notificação a Concessionária, sugestão de aplicação de 
advertências e multas pelo Poder Concedente (Município 
de Manaus), no caso de descumprimento das obrigações 
contratuais e legais por parte da empresa concessionária, 
zelando assim pelos direitos dos clientes/usuários.

Quanto aos serviços públicos ora regulados e fiscali-
zados pela ARSAM, importa observar a atuação desta na 
mediação e conciliação dos conflitos entre os clientes/
usuários e respectivos prestadores dos serviços, de forma 
a preservar o equilíbrio e a harmonia entre os interesses 
da população, da classe empresarial e do Estado, sobretu-
do, no que diz respeito à prestação de serviços eficientes 
e com qualidade, a preços módicos, preservando assim o 
equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos e o retorno 
dos investimentos realizados.

Nossas ações educativas persistem na busca da integra-
ção com todos os setores da sociedade, e no ano de 2008, 
foram desenvolvidos novos projetos que intensificaram 
a aproximação do órgão regulador com as comunidades, 
como a “Ouvidoria Itinerante” e a “Voz da Comunidade”, 
onde a ARSAM em parceria com rádios comunitárias, pro-
move palestras sobre orientação ao consumo de água, cál-
culo de contas e a correta utilização de hidrômetros. Além 
desses projetos, nossos representantes participam de pa-
lestras, fóruns, audiências públicas e conselhos estaduais, 
objetivando uma maior divulgação dos aspectos que en-
volvem a regulação em nosso Estado e, principalmente, o 
reconhecimento da agência como ferramenta de controle 
à boa prestação dos serviços públicos concedidos.
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A ARSAM, criada pela Lei n.º 2.568, de 25 de novem-
bro 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, tem por objetivo regular e controlar a prestação 
de serviços públicos concedidos pelo Estado do Amazonas. 
É uma autarquia com poderes delegados, incumbida das 
prerrogativas de fiscalização, mediação, controle e re-
gulação da qualidade dos serviços de transporte coletivo 
rodoviário intermunicipal de passageiros, e dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário na ca-
pital. 

A ARSAM analisa o cumprimento das metas e padrões 
estabelecidos nas legislações, para garantir a defesa dos 
direitos e dos usuários. 

Sendo uma autarquia, a agência possui autonomia 
administrativo-financeira, e os recursos utilizados para 
a execução dos seus objetivos são oriundos: de recolhi-
mento das taxas de serviços de regulação e controle dos 
serviços públicos concedidos; da remuneração pelos ser-
viços técnicos prestados; das  indenizações; dos encargos 
financeiros ou quaisquer outros decorrentes de questões 
próprias das áreas de sua atuação; de rendimentos pro-
venientes de bens; depósitos e investimentos; dos produ-
tos das alienações de bens do seu patrimônio; de recursos 
oriundos do Poder Público e de doações.  

APRESENTAÇÃO
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•  Exercer o poder de polícia em relação à prestação dos 
serviços públicos, na forma da legislação, normas e re-
gulamentos pertinentes, fazendo cumprir as disposições 
regulamentares e as cláusulas contratuais corresponden-
tes;

•  acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, avalian-
do o cumprimento das metas e padrões estabelecidos, im-
pondo 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 li-
mites na legislação e nos instrumentos de delegação;

•  acompanhar o desempenho econômico - financeiro da 
execução dos serviços, procedendo à análise e aprovação 
das revisões e dos reajustes tarifários para a manutenção 
do equilíbrio da prestação dos serviços;

•  atender às reclamações dos usuários, citando e criando in-
formações e providências do prestador de serviços, bem 
como acompanhando e comunicando as soluções adota-
das;

•  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 interven-
ção na concessão dos serviços ou a sua extinção, nos casos 

Diretrizes e Atribuições

previstos na lei e na forma prevista em contrato de con-
cessão 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 afe-
tem os serviços públicos concedidos ou permitidos;

•  manter atualizados sistemas de informação sobre os ser-
viços regulados, visando apoiar e subsidiar estudos e deci-
sões 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 pro-
cedimentos 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 respec-
tivos 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 au-
torização dos serviços públicos no Estado do Amazonas, 
bem como propor alteração das condições e das áreas, a 
extinção ou adiantamento dos respectivos contratos ou 
termos, diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

ARSAM_REL_ATIV_2008.indd   8 24/6/2009   09:01:59



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008|9 

Estrutura Organizacional

Aprovação: Lei Delegada nº 105/2007, de 18 de maio de 2007

Presidente Nato do Conselho Estadual de Regulação
e Controle de Serviços Públicos Concedidos
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Ouvidoria

Diretoria Jurídica Diretoria Técnica de Concessão
e Regulação da Qualidade

Departamento
de Administração

Diretoria Comercial
de Tarifas

Diretoria de Energia
e Transportes

Diretoria de Procedimentos
e Logística

Departamento
de Finanças

Departamento de Recursos
Humanos

Departamento
de Informática

Departamento de Regulação
e Qualidade

Departamento de Monitoração
dos Serviços

Departamento de Pesquisa
e Tratamento de Dados

Departamento de Saneamento
Básico

Departamento de Regulação
e Regime Tarifário

Departamento de Custos
e Investimentos

Departamento de Auditoria
Econômica-financeira

Departamento de Informação
e Apoio

Departamento
de Energia

Departamento
de Transportes

Departamento
de Logística
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de Fiscalização

Diretoria Administrativo-
financeira
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É um órgão colegiado deliberativo e recursivo das atividades da ARSAM, e tem como atribuições:

•  apreciar e deliberar sobre as normas de funcionamento da ARSAM;
•  apreciar e aprovar os planos de trabalho e as propostas orçamentárias da Agência;
•  analisar e encaminhar ao Executivo propostas de normas e regulamentos gerais e específicos para a regulação e controle 

da prestação de serviços públicos, dependentes de legislação;
•  acompanhar a evolução dos padrões de serviços e custos, determinando análises e esclarecimentos nas situações de 

anormalidades;
•  analisar e decidir sobre os recursos interpostos das decisões do Diretor-Presidente da ARSAM pelos prestadores dos ser-

viços e usuários;
•  analisar e opinar sobre as políticas públicas relativas aos serviços públicos;
•  analisar e aprovar os reajustes tarifários dos serviços públicos concedidos;
•  deliberar sobre todas e quaisquer questões afetas às atividades de regulação e controle dos serviços públicos regulados, 

apresentadas pelo Diretor-Presidente da ARSAM;
•  fixar procedimentos administrativos relacionados ao exercício das competências da ARSAM.

O Conselho é integrado por:

1. por 1 (um) representante do Governo do Estado, na pessoa do Diretor-Presidente da ARSAM, na condição de Presidente 
nato do Colegiado; 

2. por 2 (dois) representantes dos usuários dos serviços públicos, sendo 1 (um) representante dos usuários domiciliares e 1 
(um) representante das categorias de usuários industriais e comerciais;

3. por 1 (um) representante dos operadores da prestação de serviços;
4. por 2 (dois) representantes de Governos Municipais, representantes dos municípios mais populosos do Estado, com ser-

viços locais cuja regulação e controle tenha sido delegada à ARSAM;
5. por 1 (um) representante do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor – PROCON; 
6. por 1 (um) representante do Instituto de Pesos e Medidas – IPEM.

Os representantes dos usuários são escolhidos em processo público, que permita postulação e seleção por sufrágio, segundo 
normas baixadas pelo Conselho Estadual. Os conselheiros são nomeados para mandatos de 2 (dois) anos, renováveis por mais 
um período, sendo exigido a partir de então, um interregno de dois anos, para ser investido em novo mandato. Os mesmos têm 
direito a uma remuneração mensal a ser fixada por ato do Chefe do Poder Executivo. No período de 2008, o CERCON realizou 
14 reuniões ordinárias. 

CERCON
Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos Concedidos
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Ao longo do ano é elaborado pelo Secretário do Conselho um cronograma de pautas e visitas externas do CERCON. Os con-
selheiros participam de reuniões e realizam ainda visitas às obras referentes aos serviços regulados pela ARSAM, conforme 
fotos abaixo, durante a visita à Secretaria de Infra-Estrutura, à sede da concessionária Águas do Amazonas e ao local onde será 
construída, pelo Governo do Estado, a nova estação de captação de água – Ponta das Lajes. 

Visitas Técnicas realizadas pelo Conselho do CERCON
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É um dos órgãos da atividade-fim da Agência. 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 desses serviços, que são prestados pela concessionária Águas do Amazonas.

• Plano Anual de Exploração de Serviços – PES 2008/2009;
• Plano Qüinqüenal de Exploração de Serviço  – PQ 2008/2013;
• Programa de Controle de Perdas – 2008;
• Programa de Macro e Micro Medição – 2008;
•  Apuração das Metas Semestrais – 2008.

Planos e Programas Analisados

Diretoria Técnica
de Concessões e Regulação da Qualidade

SANEAMENTO
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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 em seu anexo 1, estabelece metas intermediárias semestrais referentes aos meses de 
junho e dezembro até o ano de 2011. A partir desse ano as metas 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 um 
novo modelo de concessão para a viabilização do abastecimento de água nas zonas norte e leste de Manaus, em um prazo de 
18 meses. Estavam previstas as seguintes obras:

do Contrato de Concessão de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento 
de Àgua e Esgotamento Sanitário do Município de Manaus

ANÁLISE TÉCNICA DAS METAS
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A equipe de fiscalização da Direto-
ria Técnica realiza o acompanhamento 
das obras do Termo de Transação e seus 
aditivos desde janeiro de 2007. E com 
algumas intervenções, houve uma consi-
derada ampliação na produção de água.

Ao lado, fotos dos serviços realizados 
para aumento da capacidade de produ-
ção de água na Ponta do Ismael.

Ampliação da produção das estações de tratamento de água da Ponta do Ismael

Incremento de 40%
na produção

de água tratada até 2010 

Capacidade atual:
5,20 m3/s

Projeção (2009):
7,37 m3/s

Paralisação programada para a primeira fase da separação do barrilete de água tratada das estações de tratamento de água I e II.

Instalações de grupos moto-bomba de 1.250 HP nas estações elevatórias de água tratada II e III.

Canal de entrada de água bruta.
Interligações dos barriletes de recalque das estações elevatórias de água tratada II com a estação elevatória de água tratada III.
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Não foi identificado por nossa fiscalização qualquer serviço proposto no item 
acima. Após visitas técnicas e ofício encaminhado à concessionária solicitando 
informações de alterações e mudanças de quantitativos e prazos no item acima, a 
equipe de fiscalização da ARSAM, sugeriu a sanção de ADVERTÊNCIA, encaminhada 
por meio do Oficio nº. 0379/2008-GDP/ARSAM de 23/09/2008, de acordo com o 
Relatório Técnico nº. 042/2008-DITEC/ARSAM, pelo não cumprimento da Cláusula 
Segunda, Item 2.1 alínea “b” do Termo de Transação, assinado em 15/01/2007, de 
acordo com o previsto na Clausula 19, item 19.1 alínea “a” e 19.2 incisos II e IV. 

Reabilitação e ampliação da estação de tratamento de água do Mauazinho

Filtros desativados sem quaisquer
serviços de reabilitação.

Filtros não reabilitados.Filtros não reabilitados. Filtros não reabilitados.

Erosão provocada pelo rompimento
de tubulação de drenagem.

Vista parcial da ETA do Mauazinho.

Canal de coleta d’água/
vertedouro.
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Reabilitação dos filtros das estações de tratamento de água da Ponta do Ismael

ETA I

Reabilitação de 16 filtros com obras concluídas em dezembro de 2008.

SERVIÇOS REALIZADOS:

• Troca de todos os fundos dos filtros de viga californiana para blocos do tipo 
Leopold, de polietileno, para lavagem com ar e água;

• Instalação de equipamento com acionamento pneumático das comportas de 
entrada de água decantada e saída de água de lavagem;

Floculadores e decantadores antes da intervenção.

Assentamento e rejuntamento dos blocos leopold.

Filtros revitalizados. Filtros revitalizados com aplicação de novo material filtrante. Reforma  de floculadores e decantadores, na ETA I.

Recuperação dos floculadores e decantadores. Recuperação dos floculadores e decantadores.
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ETA II

Início da reabilitação de 5 filtros. Apenas dois se encontravam com obras já ini-
ciadas, e até dezembro de 2008. As obras ainda estavam em andamento. 

SERVIÇOS EXECUTADOS:

• Remoção e retirada de material filtrante; 
• Demolição e retirada de vigas californianas avariadas; 
• Retirada de manifolds;
• Pré-fabricação e montagem das vigas californianas;
• Reclassificação do seixo (material filtrante); 
• Colocação de areia especial (TE 0,60 mm – CD 1,6 – menor grão 0,42 mm – 

menor grão 1,41 mm).

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA

SERVIÇOS EXECUTADOS: 

Estação Elevatória de Água Bruta 1 - (EEAB – 1) – Baixo Recalque
• Instalação de 03 bombas  (20 QL – 20 “C” , rotor de 20.75);
• Substituição de rotor das 03 bombas (20 QL – 20 “C” (19,75” para 20.75”);
• Retirada do conjunto motor-bomba de 500 CV para ser instalado na Estação 

Elevatória de Água Bruta – 1.

Estação Elevatória de Água Bruta 2 (EEAB – 2) - Baixo Recalque
• Foram mantidas as 04 bombas (20 QL – 20 “C” com rotor de 20.75);
• Instalação de conjunto motor-bomba de 500 CV,  que foi retirado da Estação 

Elevatória de Água Bruta – 1.

Reabilitação de filtros.

Reabilitação de filtros.

Seleção de material filtrante.
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Construção de 40 Poços

O Termo de Transação previa a construção de 40 (quarenta) poços nas zonas nor-
te e leste da cidade de Manaus (consideradas áreas não consolidada), corresponden-
do a um acréscimo na produção de água na ordem de 2.000m³/h, com uma média 
de vazão adotada nos estudos preliminares de 50 m³/h, por poço.

A concessionária Águas do Amazonas, através de documento informou a diminui-
ção desse número para 21 (vinte e um), em virtude de um estudo que estimava uma 
média de vazão por poço na ordem de 50 m³/h, mantendo-se a produção de 2.000 
m³ de água por hora. No entanto, os poços perfurados apresentaram vazões supe-
riores à estimada. Com o desenvolvimento dos projetos executivos houve aumento 
das áreas atendidas pela Ponta do Ismael, sendo um dos fatores para a redução do 
numero de poços.

Dos 21 (vinte e um) poços, redimensionados, 06 (seis) foram concluídos e inter-
ligados a rede de distribuição, 11 (onze) com urbanização concluída e instalações 
elétricas em andamento, 02 (dois) com perfuração concluída e urbanização em an-
damento, e 02 (dois) somente executada a perfuração.

Com a prorrogação do prazo para junho de 2009, os serviços prosseguiram e em 
dezembro de 2008, encontravam-se todos concluídos, sendo que apenas 16 (de-
zesseis) poços estavam em operação e interligados às redes de distribuição, os 05 
(cinco) poços restantes, aguardam a conclusão das novas redes de distribuição para 
serem interligados.

PT Nova Conquista - Rua Careiro, s/n.

PT Grande Vitória - Rua Uberlândia.

PT Jorge Teixeira - Rua Baleia.

PT Jorge Teixeira - Rua Ébano.

PT Tarumã - Rua Bagdá.
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ÍTEM POÇOS TUBULARES
PROFUNDOS ENDEREÇO

CARACTERÍSTICAS
Profundidade

(m)
Equip. Instalado

Bomba - CV
Vazão Máxima

m3/h SITUAÇÃO

01 Jorge Teixeira II R. Ébano, 26 200 55 60,00 Em operação

02 Jorge Teixeira III R. Jerusalém, 133 200 76 80,00 Em operação

03 Jorge Teixeira III R. Baleia 193,4 75 80,00 Em operação

04 Nova Conquista R. Careiro s/n 214 75 45,00 Em operação

05 Val Paraíso R. Timbó, 57 196 100 100,00 Em operação

06 Gilberto Mestrinho R. Uberlândia, 18 250 65 80,00 Em operação

07 Gilberto Mestrinho R. Inglaterra, 09 194 115 130,00 Em operação

08 Santa Inês R. X, 49 210 115 130,00 Em operação

09 Cidade de Deus R. Sto. Antônio, s/n 214 65 50,00 Em operação

10 Brasileirinho R. Cipó Alho, 600 228 60 60,00 Em operação

11 Brasileirinho Rua Montenegro 197 75 70,00 Em operação

12 Brasileirinho R. Santa Luzia 248 75 80,00 Aguardando rede

13 Invasão Nova Vitória Av. Pista da Raquete, 24 190 100 130,00 Em operação

14 Invasão Nova Vitória R. 14 de abril, 48 200 100 130,00 Em operação

15 Santa Etelvina/Buritis R. Pe. Benício Leão 194 65 140,00 Aguardando rede

16 Nova Floresta R. Quatzo 212 20 20,00 Em operação

17 Nova Floresta R. Portugal 200 75 80,00 Aguardando rede

18 Tarumã R. Surucuã 200 60 140,00 Em operação

19 Tarumã R. B, 207 174 60 140,00 Em operação

20 Tarumã R. Paraíso II, 4077 194 60 140,00 Aguardando rede

21 Tarumã R. Bagdá, s/n 200 75 150,00 Aguardando rede

                  VAZÃO TOTAL 2.005,00

Mauazinho/Japiim (1) R. Rodrigo Otávio, 14 223 225 270,00 Em operação

(1) Construído durante o plano de expansão para o aumento da produção no macro Setor Mauazinho.

Quadro de acompanhamento da execução dos novos Poços Tubulares
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Conforme Carta Nº. 210/2008 – DP, de 04 de Abril de 2008, encaminhada pela concessionária Águas do Amazonas: “Foi 
necessária à construção de novos trechos de adutoras para garantir a transferência dos volumes de água, em virtude dos di-
mensionamentos realizados na elaboração do projeto executivo, representando um acréscimo de 5.514 metros, somando um 
total de 38.514 metros”, que após definição final da localização do reservatório do Parque 10 e execução de interligações nos 
novos reservatórios, o comprimento da rede adutora totalizou 37.858 metros projetados, dos quais já foram executados 36.977 
metros, correspondendo a 97,67% (em 15 de julho de 2008).

Com a continuidade dos serviços em virtude da prorrogação do prazo, toda a rede adutora foi concluída e pressurizada.

Construção de 33 km de Rede Adutora

ÍTEM ADUTORAS DN
(mm)

EXTENSÃO (m)
% EXECUTADA

Projetado Executado

01 Alvorada – Trecho Pedro Teixeira 1.200 868 868 100,00

02 Cidade Nova – trecho Alvorada/Cidade Nova 1.000 10.843 10.843 100,00

03 Mundo Novo - Interligação (rua existente c/ rua nova) 500 0 0 0,00

04 Cidade Nova / Núcleo 23 400 2.500 2.442 97,70

05 Alvorada - Trecho PDI 1.200 108 108 100,00

06 Castelhana / São Raimundo / Ponta Negra / São Jorge 1.200 40 40 100,00

07 Duplicação Alvorada - PDI / Alvorada 800 4.281 4.281 100,00

08 Mundo Novo - Trecho alimentação do Reservatório 800 349 349 100,00

09 Mundo Novo / Manôa 700 1.500 1.476 98,40

10 Derivação Novo Israel - Trecho alimentação do Reservatório 500 102 90 88,20

11 Cidade de Deus - Trecho Núcleo 23 / Cidade de Deus 600 2.816 2.762 98,10

12 Derivação Eduardo Gomes 300 600 570 95,00

13 Interligação Novo Israel / Monte das Oliveiras - Trecho Novo Israel / 
Monte das Oliveiras 500 3.587 3.482 97,10

14 Coroado - Trecho Cosme Ferreira 800 2.185 2.135 97,70

15 São Jorge - Trecho Estrada da Compensa 600 1.942 1.936 99,70

16 Castelhana - Trecho Kako Caminha 600 1.864 1.578 84,70

17 Mocó - Trecho Ayrão / Major Gabriel 1.000 1.673 1.673 100,00

18 Petrópolis - Trecho São Luís 500 700 594 84,90

19 Parque 10 - Trecho Parque 10 / Mindú 400 1.900 1.750 92,10

            TOTAL 37.858 36.977 97,67

Quadro de acompanhamento da execução das novas adutoras
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Implantação de Adutoras

Adutora São Jorge - trecho Estrada da Compensa. Adutora Castelhana - trecho Kaco Caminha.

Adutora Mocó - trecho Airão - Major Gabriel. Adutora Parque 10 - trecho Parque 10/Mindu. Adutora Parque 10 - trecho Parque 10/Mindu.

Adutora Petrópolis - trecho São Luis. Adutora Cidade Nova – trecho Alvorada / 
Cidade Nova – Av. Max Teixeira.

Adutora Castelhana - trecho Kaco Caminha.

Adutora Cidade Nova – trecho Alvorada / 
Cidade Nova – Av. Max Teixeira.
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Foram readequados os volumes por unidade de reservação, representando um acréscimo de 2.161m³ e perfazendo um total 
de 57.161m³, volume maior que o estimado no Termo de Transação (55.000 m³).  Dos 11 reservatórios a serem construídos, 4 
já estão em carga e interligados as novas adutoras e redes; 6 estão em processo de conclusão das obras civis e apenas o re-
servatório do Parque Dez está com sua execução atrasada em virtude de problemas na liberação/aquisição de área para a sua 
construção, fato já equacionado. A obra foi iniciada em ritmo acelerado, com obras civis concluídas em dezembro de 2008.

Construção de 11 novos reservatórios de 5000 m3

ÍTEM RESERVATÓRIO ENDEREÇO Volume (m3) Situação em 04.12.2008

01 Alvorada Av. Paris, s/n - Conj. Campos Elíseos 5.000 Inaugurado/carga em 04/07/08

02 Cidade Nova Av. Noel Nutels, s/n 5.425 Inaugurado/carga em 04/07/08

03 Núcleo 23 R. 189 c/ Av. Noel Nutels 5.425 Inaugurado/carga em 04/07/08

04 São José Av. Cosme Ferreira, s/n 5.425 Obras civis concluídas em carga

05 Cidade de Deus R. Amazonas c/ Rua Maranhão 5.425 Inaugurado/carga em 04/07/08

06 Eduardo Gomes R. Eduardo Gomes c/ Rua F 4.354 Obras civis concluídas em carga

07 Mundo Novo R. 1 c/ Rua Beta 4.354 Obras civis concluídas em carga

08 Manôa - N. Israel R. Rafael Siqueira c/Rua Sorriso 5.425 Obras civis concluídas em carga

09 Monte das Oliveiras R. Guarapuava 4.354 Obras civis concluídas em carga

10 Parque 10 Rua D c/ Rua E 4.354 Obras civis concluídas / instalação de conexões/teste

11 Mocó Rua Maceió c/ Rua Belém 7.620 Obras civis concluídas em carga

Quadro de acompanhamento da execução dos novos Reservatórios

Execução dos pilares do Reservatório do Mocó. Concretagem das paredes do Res. do Monte das Oliveiras. Reservatório da Alvorada.
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Com novos dimensionamentos reali-
zados quando da elaboração do projeto 
executivo, foi necessária a ampliação do 
número de elevatórias com a inclusão de 
mais seis unidades. Estão sendo constru-
ídas novas elevatórias de recalque, nas 
seguintes localidades: Alvorada, Cidade 
Nova, Mundo Novo, Núcleo 23, Mocó e 
Zumbi/São José. 

As obras não acompanharam o cro-
nograma proposto e encontravam-se 
em andamento, no término do prazo 
do Termo de Transação (15 de julho de 
2008). Apenas a elevatória do bairro Al-
vorada, encontrava-se com alguns ser-
viços realizados, tais como: fundações, 
base de bomba, cortina de concreto das 
paredes e início da concretagem dos pi-
lares, ideal para a instalação dos equi-
pamentos como bombas e inversor de 
freqüência, que transferem os volumes de água armazenados no reservatório construído.

Com a continuidade dos serviços em virtude da prorrogação do prazo do Termo de Transação para 30 de junho de 2009, em 
dezembro de 2008 os serviços encontravam-se conforme quadro acima.

Construção de 26 Elevatórias de Recalque

ÍTEM ELEVATÓRIA ENDEREÇO FASE VAZÃO (m3)

01 Alvorada Av. Paris, s/n - Conj. Campos 
Elíseos

Obras civis concluídas (em 
funcionamento) 1,85

02 Cidade Nova Av. Noel Nutels, s/n

Obras civis em andamento 
(prédio novo), elevatória 
existente reabilitada (em 
funcionamento)

0,53

03 Núcleo 23 R. 189 c/ Av. Noel Nutels Obras civis concluídas (em 
funcionamento 0,25

04 São José/
Zumbi Av. Cosme Ferreira, s/n Obras civis concluídas (em 

funcionamento) 0,17

05 Mundo Novo R. Conde de Sapucaí c/ R. 3 Obras civis concluídas (em 
funcionamento) 0,39

06 Mocó Rua Maceió c/ Rua Belém Obras civis concluídas (em 
funcionamento) 1,97

Quadro de acompanhamento da execução das novas Elevatórias

Elevatória da Alvorada. Construção Elevatória do Mocó - Centro. Elevatória do Núcleo 23 - Cidade Nova.
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Em virtude da densidade populacional das zonas norte e leste, que era infe-
rior à estimada no planejamento inicial, foi necessária a readequação dos setores 
hidráulicos, visando beneficiar principalmente as zonas norte e leste, agregando 
mais 218,48 km de rede de distribuição de água, perfazendo um total de 646,48 
km, mantendo-se assim o mesmo número de ligações estabelecidas no Termo de 
Transação (61 mil novas ligações de água). As obras de implantação destas redes 
foram iniciadas em junho de 2008 via Prefeitura Municipal de Manaus, atendendo 
os bairros: Novo Israel, Terra Nova, Tarumã (Campos Sales), Jorge Teixeira (Santa 
Inês). Em 15 de julho de 2008 (fim do prazo inicial estabelecido no Termo de Tran-
sação, celebrado em 2007), foram assentados somente 3,47 km de novas redes de 
distribuição, e executadas 340 ligações domiciliares. Em dezembro do mesmo ano, 
foram assentados 214,36 km de redes, correspondendo a 32,20% do que foi projeta-
do inicialmente, e, executadas 14.761 ligações domiciliares, o equivalente a 26,40% 
do total projetado (referência dez. 2008).

A construção de novas redes de distribuição, de acordo com a Cláusula Segunda, 
item 2.2, alínea “e”, do Termo de Transação e Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Transação, assinados em 15/01/2007 e 29/10/2008, respectivamente, atribui à Pre-
feitura Municipal de Manaus a sua execução. As obras de implantação destas redes 
encontram-se em atraso, e têm como fonte de recurso, o Contrato nº. 228.639-
27/07 de Financiamento e Repasse, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o 
Município de Manaus, destinado à execução de reabilitação e expansão da rede de 
distribuição de água e ligações domiciliares, no âmbito do Programa Saneamento 
Para Todos, assinado em 28/12/2007. 

Construção de 428 km de novas Redes de Distribuição e mais 61 mil novas ligações

Abertura de vala - Conjunto José Bonifácio.

Reaterro compactado da vala - Comunidade Campos Sales no 
bairro Jorge Teixeira.

Recomposição asfática - Comunidade Santa Inês no bairro 
Jorge Teixeira.

No período de janeiro de 2007 a junho de 2008, houveram precipita-
ções pluviométricas por 275 dias, ou seja 51,1% do período o que motivou 
a extensão do prazo para 30 de junho de 2009, através do Primeiro Termo 
Aditivo ao Termo de Transação.
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No término do prazo inicial do Plano de Expansão em (15/07/2008), não identificamos o fornecimento dos reservatórios.

Quanto aos serviços de construção das novas adutoras, houve um acréscimo de 4.858 m de extensão, e sua execução até 
o final do prazo inicial de 18 meses, em torno de 97,67% do que foi projetado. Os demais serviços como: construção de novos 
poços, reservatórios, elevatórias de recalque e ampliação da capacidade de produção de água do complexo Ponta do Ismael, 
tiveram execução em torno de 60% do projetado, e prejudicados principalmente por precipitações pluviométricas (conforme 
os Estudos Hidrológicos da Cidade de Manaus, realizados pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM e Fundação de Apoio 
Institucional Rio Solimões). 

Fornecimento de 50 mil caixas d´água

ÍTEM LOCALIDADES

EXTENSÃO DE REDE (m)

63mm 110mm 150mm 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm 600mm TOTAL DA REDE 
(m)

01 Mutirão 43.000 9.251 8.605 3.977 820 10 1.850 830 - 68.343

02 Tarumã 24.860 10.401 4.595 2.742 7 0 0 0 - 42.605

03 Buritis 4.062 1.324 1.182 0 0 0 0 0 - 6.568

04 Santa Etelvina 18.224 4.609 3.828 - 0 0 0 0 - 26.661

05 Terra Nova 85.321 25.630 6.669 1.464 0 908 1.819 432 - 122.243

06 Cidade Nova 11.871 12.160 7.535 4.869 2.564 2.356 - 0 - 41.355

07 Nova Floresta 8.917 6.952 10.411 3.532 2.290 519 0 0 - 32.621

08 Jorge Teixeira 42.902 13.211 11.528 1.182 628 45 0 0 - 69.496

09 Novo Israel 48.692 16.455 5.653 4.871 - 3.883 0 0 0 79.554

10 Parque 10 11.053 6.012 4.730 1.525 370 0 1.146 0 15 24.851

11 Eduardo Gomes 416 1.336 4.844 - 3.511 0 517 0 - 10.624

12 Cidade de Deus 25.201 7.480 17.608 - 15.151 670 4.533 0 - 70.643

13 Mundo Novo 37.350 6.035 2.795 0 4.745 0 0 0 - 50.925

TOTAL EXT. (m) 361.869 120.856 89.983 24.162 30.086 8.391 9.865 1.262 15
646.489

% por DN 55.97% 18,69% 13,92% 3,74% 4,65% 1,30% 1,53% 0,20% 0,00%

Quadro de acompanhamento da execução das novas Redes de Distribuição de Água
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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 alcan-
çada em 2006, não estabelecendo, portanto, metas interme-
diárias de 2001 a 2005. Em 2006, esta Agência divergiu do 
relatório de seis anos de operação da concessionária 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 números de 
cobertura de água calculados pela ARSAM se aproximavam 
muito dos fornecidos pela concessionária, exceto no ano de 
2006, em que foram incluídas pela mesma, em seu cadas-

Histórico

COBERTURA DE ÁGUA
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tro comercial, as economias não faturadas, utilizando-se do 
critério da disponibilidade do serviço, incluindo quem utili-
za 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 cálcu-
lo 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 dispo-
nibilidade 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 contrato original.

Cálculo

(1) Fonte: IBGE, contagem populacional 2007.

O cálculo do indicador de cobertura de água, que consi-
dera o número de economias da base de clientes da conces-
sionária (cadastro comercial), resultou em 95,72% em de-
zembro de 2008, sendo atestados como irreais pela equipe 
técnica desta Agência, pois:

INDICADORES Dezembro 2008

Economias residenciais atendidas 
pela disponibilidade de rede de água 344.722

Índice de ocupação domiciliar 3,97(1)

População urbana de Manaus 1.694.918(1)

Meta exigida no contrato de 
concessão 95%

Meta segundo ARSAM 80,74%
Meta Não Atingida

• 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 2009, um acréscimo percentual aproximado de 12,04%, 
em relação à cobertura de dezembro de 2008, o que atingiria 
os municípios circunvizinhos;

• considerando que as obras referentes ao Termo de Tran-
sação pactuadas em 15 de janeiro de 2008, com conclusão 
inicial prevista para 15 de julho de 2008, sendo prorrogado 
para 30 de junho de 2009 (conforme aditivo do Termo de 
Transação de 29/10/2008), beneficiarão aproximadamente 
220 mil habitantes com novos sistemas;

• considerando que até a presente data as obras de rede 
de distribuição não foram concluídas na totalidade, não sen-
do realizadas ligações domiciliares;

conclui-se que o índice de 95,72% de cobertura 
de água é utópico, uma vez que aproximadamente 
56.000 famílias não estão cobertas pelo sistema atu-
al de abastecimento e, ainda, que o cálculo real da 
meta de cobertura de água não corresponde ao nú-
mero de economias residenciais de água referentes 
ao cadastro comercial da concessionária, mas, sim, a 
[extensão de rede de água / (média da extensão de 
rede por ligação dos anos de 2002 a 2006) x 1.2], con-
forme demonstração de cálculo na tabela, elucidando 
que a meta de cobertura não foi atingida.
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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 apresentaram 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 a conclusão do Plano 18 meses. A medição de 
pressão é bimestral e sempre que houver reclamação de falta d’água.

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 soma-
tória das 10 (dez) medições com maior pressão no período.

Indicador Contratual Unid.
JUNHO 2008 DEZEMBRO 2008

Contratual Calculada Contratual Calculada

Pressão mínima da rede mca 7 14,1 8 12

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA

Indicador Contratual Unid.
JUNHO 2008 DEZEMBRO 2008

Contratual Calculada Contratual Calculada

Pressão máxima da rede mca 60 29,1 50 31,12

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA

Qualidade da Água Tratada

O departamento de monitoração e qualidade de água da DITEC/ARSAM, analisou os laudos de água entregues pela conces-
sionária Águas do Amazonas e confrontou com os dados disponíveis no SISÁGUA, junto com a Fundação de Vigilância em Saúde 
- FVS, constatando que as amostras de água encontravam-se de acordo com a Portaria 518/MS, de 26/3/2004, do Ministério da 
Saúde.
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Análises efetuadas

Ano 
2008

Somatória das ocorrências 
em que a qualidade da água

não atendeu a portaria

Somatória de análises efetuadas dentro 
do programa de coleta apresentado no Programa

de Controle da Qualidade da Água

Porcentagem
de Tratamento

Junho 103 19.703 99,5

Dezembro 72 19.223 99,6

Indicador Contratual Unid.
JUNHO 2008 DEZEMBRO 2008

Contratual Calculada Contratual Calculada

Qualidade da água tratada % 99,5 99,5 99,5 99,6

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA

Coliformes na Água Distribuída

De acordo com as informações analíticas recebidas mensalmente nesta Agência Reguladora, não houve amostras com coli-
formes termotolerantes na rede de distribuição. Meta de 0,0% ATINGIDA, tanto em junho/2008 como dezembro/2008.

Indicador Contratual Unid.
JUNHO 2008 DEZEMBRO 2008

Contratual Calculada Contratual Calculada

Coliformes fecais na água 
distribuída % 0 0 0 0

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA

Hidrometração e Perdas

Para os primeiros anos do período de concessão foram projetados e realizados investimentos relevantes para a recuperação 
do sistema existente, bem como melhorias em diversas fases do processo, o que permitiu uma redução do índice de perdas da 
concessionária, principalmente nos anos de 2000 a 2003, através da: instalação de macromedidores no sistema de produção e 
distribuição; substituição de mais de 15 km de adutoras (o que corresponde a 15% da extensão total) e, substituição de peças e 
conexões totalmente sucateadas nas adutoras e sub-adutoras. No entanto, o índice de perdas apurado em 2008 ainda atinge pa-
tamares elevados, fazendo com que em 2009, a concessionária intensifique suas ações na implementação da micro-medição. 
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Junho de 2008

Dezembro de 2008

Meta exigida contratualmente: 65%

Porcentagem de Hidrometraçao: 67,23% - META ATINGIDA

Situação
da Ligação

Residencial Comercial Industrial Público Popular Mistas Sub-Total
Total

Medida Não 
Medida Medida Não 

Medida Medida Não 
Medida Medida Não 

Medida Medida Não 
Medida Medida Não 

Medida Medida Não 
Medida

Ativa 178.079 56.837 8.584 2.135 266 71 1.162 90 440 578 2.305 782 190.836 60.493 251.329

Cortada 13.587 3.461 1.500 535 50 46 19 24 - - 401 173 15.557 4.239 19.796

TOTAL 191.666 60.298 10.084 2.670 316 117 1.181 114 440 578 2.706 955 206.393 64.732 271.125

Fonte: Posição do cadastro comercial de clientes / Relatório de Administração, Dezembro/2008.

Meta exigida contratualmente: 76%

Porcentagem de Hidrometraçao: 76,12% - META ATINGIDA

Situação
da Ligação

Residencial Comercial Industrial Público Popular Mistas Sub-Total
Total

Medida Não 
Medida Medida Não 

Medida Medida Não 
Medida Medida Não 

Medida Medida Não 
Medida Medida Não 

Medida Medida Não 
Medida

Ativa 150.591 68.696 7.834 1.924 223 23 1.066 37 4 1.303 2.196 771 161.914 72.754 234.668

Cortada 20.044 15.910 1.828 793 66 98 22 62 - 5 473 228 22.433 17.096 39.529

TOTAL 170.635 84.606 9.662 2.717 289 121 1.088 99 4 1.308 2.669 999 184.347 89.850 274.197

Fonte: Posição do cadastro comercial de clientes / Carta n. 0477/2008-DPL.
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O Anexo I do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, não define os critérios para a determinação das porcentagens das 
perdas de água comerciais e físicas, havendo necessidade de definição dos parâmetros.

Porcentagens de Perda de Água

INDICADORES UNID.
JUNHO 2008 DEZEMBRO 2008

Contratual Calculada Contratual Calculada

Porcentagem total das perdas % 66 65,79 64 63

Porcentagem de perdas de águas comerciais % 33 32,90 32 32

Porcentagem de perdas de água física % 33 32,90 32 31

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA

Volume Total de Reservação de Água

Continuidade do Serviço de Água

As metas a serem atingidas quanto à continuidade do serviço de água seriam de 12 horas mínimas, no período de junho a dezem-
bro de 2008. Os horários calculados no sistema produtor de água da Ponta do Ismael, Mauazinho e sistemas isolados não representam 
o horário de distribuição de água na casa do usuário.

Indicador Contratual Unid.
JUNHO 2008 DEZEMBRO 2008

Contratual Calculada Contratual Calculada

Volume total da reservação m3 135.000 136.954 145.000 146.237

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA

Indicador Contratual Unid.
JUNHO 2008 DEZEMBRO 2008

Contratual Calculada Contratual Calculada

Continuidade do serviço de água h 12 23,04 12 22,38

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA
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O Contrato de Concessão, celebrado em 4 de julho de 
2000, determina o indicador de 11% de cobertura de esgoto 
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 Consul-
tores 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 concessionária utilizou o critério da disponi-
bilidade do serviço, para quem usa água de poços particula-

Histórico

COBERTURA DE ESGOTO
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res e outras soluções, com e sem redes. Em 10 de janeiro de 
2006, as metas e indicadores no primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão, foram repactuadas. Esse termo esta-
belece metas semestrais até 2011, tendo como meta inicial, 
4,5% de cobertura de esgoto. As metas semestrais a serem 
alcançadas foram de 4,5%, em junho de 2007, 5% em dezem-
bro do mesmo ano, 6% em junho de 2008, e 7% para dezem-
bro de 2008, havendo assim um incremento de 2,5% (apenas 
para dezembro de 2008), com base na meta inicial.

Cálculo

(1)Fonte: IBGE, contagem populacional 2007.

INDICADORES Dezembro 2008

Economias residenciais atendidas 
pela disponibilidade de rede coleto-
ra de esgoto

35.547

Índice de ocupação domiciliar 3,97(1)

População urbana de Manaus 1.694.918(1)

Meta exigida no contrato de 
concessão 7%

Meta segundo ARSAM 7,94%
Meta Atingida

A população atendida por esgoto corresponde ao núme-
ro de economias residenciais atendidas pela rede coletora 
de esgotos, multiplicado pelo índice de ocupação domiciliar. 
Em abril de 2007, foi realizada pelo IBGE a contagem popu-
lacional na capital, passando a vigorar o índice de ocupa-
ção domiciliar de 3,97. O índice 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 pré-
via ao índice das obras, ultrapasse 80% das economias.

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 11,30% em dezembro de 2008, 
sendo considerados não compatíveis com a atual situação do 
esgotamento sanitário da cidade, de acordo com a análise 
da equipe técnica da ARSAM.

   Sendo assim, o cálculo real da cobertura de esgoto 
não corresponde ao que foi baseado no cadastro comercial 
da concessionária, e sim o da extensão da rede coletora de 
esgoto / média da extensão da rede coletora de esgoto por 
ligação (2002-2006) x 1,2; conforme cálculo da tabela, que 
mostra as metas atingidas pela concessionária, porém, su-
bestimadas no Termo Aditivo, o 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 a execução de obras de vulto 
e ampliação de rede, resultando apenas na manutenção e 
recuperação do sistema existente.

Considerando que não houve em 2008 obras de exe-
cução de rede coletora de esgoto, concluímos que: O 
cálculo real da meta de cobertura de esgoto não cor-
responde ao número de economias residenciais de es-
goto, do cadastro comercial da Concessionária, e sim a 
[extensão de rede coletora de esgoto existente / (mé-
dia da extensão de rede coletora de esgoto por ligação 
dos anos de 2002 a 2006) x 1,2]. A meta de cobertura 
de esgoto em dezembro de 2008 foi de 7,94% - Meta 
atingida.
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Porcentagem de Tratamento dos Esgotos Gerados

Considera-se esgoto tratado o efluente da unidade de tratamento que atende á legislação vigente quanto aos padrões de 
descarga e garante a manutenção da classificação do corpo receptor segundo resolução do CONAMA.

A porcentagem de tratamento dos esgotos gerados foi 101,64% em junho de 2008, e em dezembro de 100,62%, que correspondem 
a cobertura do serviço de esgoto contratual de 6% e 7% respectivamente. Se considerarmos a cobertura do serviço de esgoto calcu-
lada pela ARSAM, a porcentagem de tratamento dos esgotos gerados seria de 72,43% para cobertura de esgoto (8,42% em junho de 
2008) e 88,71% para cobertura de esgoto (7,94% em dezembro de 2008). 

INDICADOR CONTRATUAL UNID.
JUNHO 2008 DEZEMBRO 2008

Contratual Calculada Contratual Calculada

Cobertura do serviço de esgoto % 6 8,42 7 7,94

Porcentagem de tratamento dos esgotos gerados % 100 101,64 100 100,62

SITUAÇÃO META ATINGIDA META ATINGIDA
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Foram realizadas, em 2008, intensivas visitas nas estações de tratamento de esgoto operadas pela Águas do Amazonas, a fim 
de subsidiar a atualização do Diagnóstico da Situação do Tratamento de Esgoto na cidade de Manaus, elaborado pela ARSAM. Ao 
longo da concessão foram recuperadas e/ou reabilitadas as seguintes ETE´s:

• Conjunto Jornalistas;
• Conjunto Senador João Bosco;
• Conjunto Augusto Montenegro;
• Conjunto Deborah;
• EPC Educandos;
• EPC Centro;
• 12 elevatórias do sistema integrado e isolado. 

Fiscalização do Esgoto

Quadro de acompanhamento das Elevatórias da Rede de Esgoto
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ETE´s em reforma e/ou revitalização em 2008

Tanque de aeração - ETE Jornalista. Vista geral da ETE Augusto Montenegro. Vista geral da ETE Débora.

ETE Eldorado. ETE Ribeiro Júnior em fase de recuperação. ETE Renato Souza Pinto em fase de recuperação.

Vista geral da ETE Parque dos Rios. Vista geral da ETE Vila Rica, totalmente recuperada. Lagoa de tratamento da ETE Timbiras.
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Relação da Estações de Tratamento de Esgoto - ETE’S

* Ação em trâmite no Ministério Público, possivelmente, será construída nova ETE.
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ASPECTOS OPERACIONAIS
dos Serviços de Saneamento

O controle, regulação e fiscalização da execução do ser-
viço de saneamento prestado pela Concessionária Águas do 
Amazonas na cidade de Manaus são atividades exercidas pela 
ARSAM, amparadas no disposto no Contrato de Concessão de 
prestação de serviços públicos de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário do município de Manaus (Cláusu-
la 18ª), bem como pela existência de Termo de Convênio 
para fins de regulação e controle dos serviços concedidos 
de água e esgoto sanitário, celebrado entre o município de 
Manaus e a ARSAM, com vistas ao cumprimento das metas e 
padrões estabelecidos e impondo medidas corretivas e san-
ções, quando for o caso.

Foram realizadas, no período de janeiro a dezembro de 
2008, 1.540 fiscalizações no sistema de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, conforme gráfico ao lado:
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Avaliação dos Indicadores e Metas do Contrato de Concessão
e Primeiro Termo Aditivo

Preto: Contrato de Concessão, 4/7/2000.
Vermelho: Aditivo ao Contrato de Concessão, com metas repactuadas, 10/1/2007.
(1) Meta inicial do Anexo I do Contrato de Concessão/2000.
(2) Relatório de avaliação dos 6 anos de operação da Águas do Amazonas, elaborado pela Deloitte Tohmatsu Consultores Ltda.
(3) Anexo I - Plano de Metas e Indicadores do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, com metas repactuadas em 10/1/2007.
(4) Carta nº 479/2008-DPL e nº 020/2009 - Apuração das metas semestrais.
(5) Parecer 015/2008 - DITEC/ARSAM e Parecer 002/2009 - DITEC/ARSAM.

ARSAM_REL_ATIV_2008.indd   44 24/6/2009   09:03:23



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008|45 

Evolução da Extensão de Rede (km)

ESGOTO
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A evolução da extensão de rede de distribuição de 
água deu-se por meio de vários Planos e Programas 
contratuais e outros como: Programa Água na sua Casa, 
Programa Água e Cidadania, Ação Cooperada e Plano 
18 meses (em andamento).

A evolução da rede coletora de esgoto é decorrente 
da incorporação dos sistemas isolados dos conjuntos 
residenciais que passaram a ser mantidos pela Conces-
sionária.
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Notificações

Item N.º da 
Notificação

Serviços a serem 
executados Endereço Not.

 Emissão
Prot.
AdA Prazo Prazo de

Conclusão Situação

1
001/2008 - 

DITEC/ARSAM
1. Enviar a relação dos procedimentos adotados por esta concessionária desde a data da denúncia; 
2- Realizar coleta e análise da água das casas e da saída do abastecimento durante 03 dias; 3 - Lim-
peza da rede de Água; 4 - Suspensão da cobrança da tarifa de água da populaçao atingida pela água 
contaminada desde a solicitação do concerto da tubulação até a total descontaminação da rede.

R. 206, área 14 - Cj. Nova 
Cidade/Reportagem do Jornal 
A Crítica

5/3/2008 5/3/2008 5 dias 12/3/2008 Resolvido - Executado no prazo

2 002/2008 - 
DITEC/ARSAM

Para que sejam tomadas as providências constantes no relatório técnico nº 013/2008 DITEC/ARSAM 
referente a denúncia de transbordamento da Estação de Tratamento de Esgoto.

Cj. Augusto Montenegro - 
Lírio do Vale/ Zona Oeste

1/4/2008 2/4/2008 3 dias 7/4/2008 Resolvido - Executado no prazo

3 003/2008 - 
DITEC/ARSAM

Regularização de abastecimento. Zumbi - Etapa I/ Zona Leste 4/4/2008 Cancelada 15 dias 25/4/2008 Cancelada

4 004/2008 - 
DITEC/ARSAM

Limpeza da Estação de Tratamento dos Conj. Augusto Montenegro, Tocantins, Cidade Nova e Kíssia 
para eliminação de criadouro de mosquito da dengue.

Zonas Norte/Oeste 9/4/2008 10/4/2008 3 dias 14/4/2008 Resolvido -Executada no prazo

5 005/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar Cronograma de execução das Obras de reabilitação das ETE’s, conforme Relatório Con-
cessionária 2007.

Manaus 10/4/2008 3/4/2008 1 dia 4/4/2008 Resolvido - Executada no prazo

6
005/2008 - 

DITEC/ARSAM
Falta d’água Zumbi dos Palmares. Apresentar por escrito as ações a serem executadas para regu-
larização do Abastecimento de Água; Apresentar planta do bairro com área definidas e períodos de 
fornecimento de água; Execução dos serviços proposto.

Zumbi - Etapa I/ Zona Leste 25/4/2008 28/4/2008 15 dias 13/5/2008 Resolvido - Executada no prazo

7 006/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar projetos e especificações dos serviços a serem realizados no Reservatório Núcleo 23 
para sanar vazamentos no novo reservatório do Plano 18 meses.

Reservatório do Núcleo 23 - 
Cidade Nova

6/5/2008 20/5/2008 5 dias 25/5/2008 Resolvido - Executada no prazo

8 007/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar e efetuar ações  de adequações e reforma a serem realizadas no poço tubular pro-
fundo.

R. Copiara - Cj.  Hiléia / Zona 
Centro- Oeste

11/6/2008 12/6/2008 15 dias 26/6/2008 Resolvido - Executada no prazo

9 008/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar o último relatório de manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário e Relatório 
circunstanciado na aplicação da penalidade de multa pelo IPAAM.

Cj. Sen. João Bosco/Zona 
Centro-Sul

11/6/2008 12/6/2008 2 dias 13/6/2008 Resolvido - Executada no prazo

10 009/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar relatório com a recontagem da rede coletora de esgoto nas localidades descritas no 
relatória técnico nº 012/2008 DITEC/ARSAM.

Manaus 24/6/2008 26/6/2008 20 dias 14/7/2008 Resolvido - Executada no prazo

11
010/2008 - 

DITEC/ARSAM
Apresentar Cronograma de execução das obras de revitalização das Estações de Tratamento de Es-
goto atualizado, para acompanhamento das obras referidas pela ADA no jornal Diario do Amazonas 
na edição de 21/6/2008.

Manaus 25/6/2008 26/6/2008 3 dias 30/6/2008 Resolvido - Executada no prazo

12

011/2008 
- DITEC/

AR+A1:I38SAM

Proceder o conserto do vazamento na rede de distribuição de água, conforme denunciado na Rádio 
CBN. Encaminhar o relatório circunstanciado das ações adotadas para mitigar a não conformidade, 
inclusive, das justificativas quanto à demora em atender à respectiva denúncia/reclamação, con-
siderando as obrigações contratuais próprias da Concessionária, especificamente, a preservação e 
conservação dos bens consignados à prestação dos serviços.

R. Ouro Preto - Coroado II 1/7/2008 4/7/2008 2 dias 8/7/2008 Executada no prazo

13 012/2008  - 
DITEC/ARSAM

Executar serviços para regularização do fornecimento de água. Cj. Osvaldo Frota I - Zona 
Norte

4/7/2008 7/7/2008 10 dias 21/7/2008 Resolvido - Executada no prazo

14
013/2008 - 

DITEC/ARSAM
Apresentar e efetivar  ações de urbanização e melhorias a serem realizadas no Reservatório. R. 2 c/ R. 3 - Cj. Beija Flor 

II - Flores
9/7/2008 11/7/2008 15 dias 25/7/2008 Recomendada ao Poder Concedente em 

15/10/08 a aplicação de ADVERTENCIA à Con-
cessionária pelo não cumprimento total desta 
NOTIFICAÇÃO

15 014/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar e efetivar ações de urbanização e melhorias a serem realizados no Poço Tubular Pro-
fundo PT 01.

R. 4 c/ R. 2 - Cj. Beija Flor 
II - Flores

4/7/2008 15/7/2008 15 dias 30/7/2008 Resolvido  e Prorrogado a 28/08/2008

16 015/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar e efetivar ações de urbanização e melhorias a serem realizados no Poço Tubular Pro-
fundo PT 01.

R. Barão de Idajá - Cj. Beija 
Flor I - Flores

14/7/2008 15/7/2008 15 dias 30/7/2008 Resolvido  Prorrogado a 28/08/2008 - RT 
30/2008 - DITEC

17 016/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar e efetivar ações de urbanização e melhorias a serem realizados no Poço Tubular Pro-
fundo PT 2

Tv. 7 de Setembro - Jorge 
Teixeira IV - Zona Leste

14/7/2008 17/7/2008 15 dias 7/8/2008 Resolvido Prorrogado a 28/08/2008 - RT 
32/2008 - DITEC

18 017/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar e efetivar ações de urbanização e melhorias a serem realizados no Poço Tubular Pro-
fundo PT 01.

R. 7 de Setembro - Jorge 
Teixeira IV - Zona Leste

14/7/2008 17/7/2008 15 dias 7/8/2008 Resolvido  Prorrogado a 28/08/2008 - RT 
34/2008 - DITEC

19
018/2008 - 

DITEC/ARSAM
Executar serviços para regularização do fornecimento de água, correção de vazamentos e com-
pactação de valas.

Com. Vale do Sinai 23/7/2008 23/7/2008 10 dias 6/8/2008 Resolvido - Carta nº 661/08 AdA, c/ prazo de 
conclusão p/ 27/10/08.- atendido no prazo 
solicitado a ARSAM Carta 118/2008-ADA

20
019/2008 - 

DITEC/ARSAM
Apresentar e efetivar ações de urbanização e melhorias e corrigir as não conformidades nos poços 
tubulares profundos.

Av. Santos Dias - Riacho Doce I 3/9/2008 4/9/2008 15 dias 19/9/2008 Carta nº 661/08 AdA - c/ prazo de conclusão 
p/ 13/10/08. RT 35/2008 - DITEC, atendido no 
prazo solicitado a ARSAM Carta 118/2008/ADA

21

020/2008 - 
DITEC/ARSAM

Apresentar e efetivar ações de urbanização e melhorias e corrigir as não conformidades nos poços 
tubulares profundos

Tv. Juriti c/ R. 1º de Maio - 
Riacho Doce I

3/9/2008 4/9/2008 15dias 19/9/2008 Carta nº 661/08 - AdA c/ prazo de conclu-
são p/ 13/10/08, nova carta 109/08 - AdA, 
solicitando mais 8 dias corridos a contar  de 
14/10/08. RT 38/2008 - DITEC. Atendido no 
prazo solicitado Carta 118/2008/ADA-DP

22 021/2008 - 
DITEC/ARSAM

Executar os serviços de compactação de vala. Av. Joaquim Nabuco, em 
frente a FIEAM - Centro

18/9/2008 18/9/2008 24horas 19/9/2008 Executado no prazo - Carta nº 673/2008
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Item N.º da 
Notificação

Serviços a serem 
executados Endereço Not.

 Emissão
Prot.
AdA Prazo Prazo de

Conclusão Situação

23 022/2008 - 
DITEC/ARSAM

Execultar os serviços de fechamento e compactação de vala. Av. Waldemar 
Pedrosa - Centro

18/9/2008 18/9/2008 72horas 20/9/2008 Executado no prazo

24
023/2008 - 

DITEC/ARSAM
Reaterro, compactação e recomposição asfáltica da vala do vazamneto, apre-
sentar sistema de abastecimento de água do Conunto Cidadão V, apresentar por 
escrito a origem do sistema de água, uma vez que no conjunto Nõ há reservação 
e produção de água.

Conj. Cidadão V 1/10/2008 1/10/2008 5 dias 06/10/208 Executado no prazo conforme Carta nº 673/2008 - DG/ADA

25 024/2008 - 
DITEC/ARSAM

Regularização do abastecimento de água. R. Nova - Raiz 28/10/2008 28/10/2008 5 dias 1/11/2008 Executado no prazo

26
025/2008 - 

DITEC/ARSAM
Corrigir as não conformidades no poço tubular profundos no Conjunto Mutirão/
Amazonino Mendes.

R. 40A - Cidade Nova 17/11/2008 18/11/2008 15 dias 9/12/2008 Foi pedido prorrogação do prazo para execução da obra até 
05/01/2009, em 07/01/09 por meio da Carta nº001/2009-DE-
MA foi apresentado RT mostrando melhorias feitas no Poço.

27

026/2008 - 
DITEC/ARSAM

Medidas necessárias para a regularização do abastecimento de água do bairro 
Nova Floresta e em especial a rua Ametista.

Nova Floresta 17/11/2008 18/11/2008 15 dias 8/12/2008 Foi pedido prorrogação do prazo para execução da obra até 
05/01/09 e conforme carta nº 003/2009 de 10.01.09 - ADA, 
foram realizadas interligações na Rua Ametista e a mesma 
esta sendo abastecida pelo poço da rua 14 de abril no bairro 
Nova vitória.

28
027/2008 - 

DITEC/ARSAM
Concessionária pelo não cumprimento da Cláusula Quinta, Item 5.3 e 5.4 e 5.4.1 
e Cláusula Sexta item 6.2, alínea “C”, do Contrato de Concessão de Prestação de 
Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Muni-
cípio de Manaus e Termo Aditivo, assinados em 04/07/2000 e 10/01/2007.

R. N. Sra. de Fátima/R. 
Bacaba - Santa Etelvina

24/11/2008 25/11/2008 15 dias 15/12/2008 Foi pedido prorrogação do prazo para execução da obra até 
05/01/2009, em 07/01/09 por meio da Carta nº002/2009-DE-
MA foi apresentado RT mostrando melhorias feitas no Poço.

29
028/2008 - 

DITEC/ARSAM
1º Prazo 48hs para reiniciar os serviços de pavimentação das vias públicas de 
Manaus. 2º Prazo 120hs para apresentar plano de trabalho relativo a recomposição 
asfática de Manaus.

Manaus 10/12/2008 10/12/2008 10 dias 23/12/2008 Carta nº 844 Ada atendida no prazo solicitado

30 029/2008 - 
DITEC/ARSAM

Corrigir as não conformidades no poço tubular profundos na rua Gabriel Rocha 
com Rua São Bartolomeu.

Santa Etelvina/Zona Norte 15/12/2008 17/12/2008 15 dias 8/1/2009 Foi pedido prorrogação do prazo para execução da obra até 
10/02/2009 conforme Carta nº 144/2008 AdA

31 030/2008 - 
DITEC/ARSAM

Corrigir as não conformidades no poço tubular profundos na rua Santa Etelvina 
com Rua João Montefusca.

Santa Etelvina/Zona Norte 15/12/2008 17/12/2008 15 dias 8/1/2009 Foi pedido prorrogação do prazo para execução da obra até 
10/02/2009 conforme Carta nº 144/2008 - AdA

32

031/2008 - 
DITEC/ARSAM

Regularização do Abastecimento de água e suspensão da cobrança da tarifa de 
água.

Novo Reino e Loteamento 
Castanheira

29/12/2008 29/12/2008 15 dias 22/1/2009 Carta nº 004/2009 de 10.01.09- ADA, os serviços iniciarão no 
dia07.01.09 na rua Aguinaldo Bittencourt com Bom Jardim, 
capamento de redes nas ruas A com rua 14, Origenes Bessa 
com rua A, Aguinelo Bittencourt com rua Penetração. Quanto 
ao loteamento castanheira foi pedido mais 30 dias além do 
prazo paraexecutar o serviço.

33 032/2008 - 
DITEC/ARSAM

Urbanização da ETE do Conjunto São Judas Tadeu. Zona Centro Sul de Manaus 29/12/2008 29/12/2008 20 dias 29/1/2009 Em andamento

Notificações (cont.)
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1 Por afronta a Cláusula Treze do Contrato de Concessão, inciso IV, com as ressalvas observadas na Cláusula Nona do Termo Aditivo e ainda 
na forma do item 1 do anexo 11 do Contrato de Concessão, recomendando a pena de multa de 0,7% (sete décimos por cento). 99.058,89

2 Por tratar-se de infração de caráter contumaz, decorrente da constatação da reincidência específica, recomendando a aplicação da pena 
de multa de 1% (um por cento) da média de faturamento dos últimos 6 (seis) meses, na forma do item 1, do anexo 11 do C. 154.934,61

3 Por restar cristalina a infração à Cláusula 19, item 19.2, inciso IV, c/c a Cláusula 12.2, item 12.2.1, todos do Contrato de Concessão, re-
comendando a aplicação da pena de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) da média de faturamento dos últimos 6. 77.467,30

TOTAL 331.460,80

MULTAS sugeridas ao Poder Concedente

Advertências
Item Ofício Motivo da advertência Endereço Data da 

Emissão
Prot.

AdA/Gab. Civil Prazo Situação

1

Nº 086/2008 
- GDP/ARSAM 

(Prefeito)

Não manifestação quanto às alterações, sugestões e recomendações 
ao Plano Anual PES 2007/2008 e Plano Quinquenal PQ 2008/2012, 
conforme Pareceres Técnicos encaminhados por meio do Ofício nº 
0424/2007 - GDP/ARSAM de 15.08.2007.

- 28/2/2008 28/2/2008 - PES - A ADA esclareceu que não há divergências entre os quantitativos à serem exe-
cutados no que se refere ao número dos reservatórios projetados, PQ - O quadro de 
investimento será encaminhado para essa agência bem como o resumo dos valores 
aplicados no ano de 2006.

2

Nº 0115/2008 
- GDP/ARSAM 

(Prefeito)

Não regularidade no abastecimento de água e a não conclusão das 
obras do programa Água na Sua Casa na localidade Cidade de Deus, 
conforme RT 010/2008 - DITEC.

Cidade de Deus - Zona 
Leste

13/3/2008 13/3/2008 30 dias A localidade continua sendo abastecida por manobras, totalizando 8 horas de abaste-
cimento em 3 setores distintos. Foram executadas ligações domiciliares, retirada de 
vazamentos e instalações de conexões nas sangrias. Entraram em operação 1 poço do 
Plano de Expansão (Q = 45m³/h) e 1 reservatório (5.425m³ em 05/07/08), o qual dis-
tribui para o Braga Mendes, N.S. de Fátima, Ben-Hur e adjacência e com a conclusão 
das obras da elevatória, está prevista a resolução do problema.

3

Nº 117/2008 
- GDP/ARSAM 

(Prefeito)

Não regularidade no abastecimento de água e a não conclusão das 
obras do Programa Água na Sua Casa no do Grande Vitória, conforme 
RT 007/2008 - DITEC.

Grande Vitória - Zona 
Leste

17/3/2008 17/3/2008 20 dias Houve o redimensionamento do Setor 1 (mais crítico) em 4 novos setores, sendo abas-
tecidos por manobras. Entraram em atividade 2 poços do Plano de Expansão, acres-
centando 150m³/h de vazão. Foram instaladas novas conexões e baterias de tornei-
ras nas áreas de baixa cota, ocasionando aumento de pressão e como consequência, 
vazamentos, cuminando com a destruição de parte da rua Alberto Rocha, a qual foi 
recuperada pela Concessionária (terraplenagem e recomposição asfáltica) após solici-
tação da ARSAM. O problema do abastecimento será solucionado com a conclusão de 2 
poços do PE (em construção) e o assentamento de rede de distribuição na invasão Nova 
Vitória, a cargo do Governo do Estado através da SEINF, conforme Carta nº 444/2008-
DPL de 23/06/08 - Ada.

4 Nº 121/2008 - 
GDP/ARSAM

Não regularidade do Abastecimento de Água no João Paulo II, confor-
me RT 011/2008-DITEC.

João Paulo - Zona 
Leste

18/3/2008 18/3/2008 30 dias Divisão do bairro em 3 setores hidráulicos. O sistema será manobrado de forma que 
cada área possua seu período de abastecimento durante o dia.

5 Nº 379/2008 - 
GDP/ARSAM (AdA)

Não reabilitação da Estação de Tratamento de Água do Mauazinho, 
conforme RT nº. 042/2008-DITEC.

Mauazinho - Zona 
Leste

23/9/2008 23/9/2008 - Em andamento

6

Nº 0380/2008 
- GDP/ARSAM 

(Prefeito)

Não reabilitação da Estação de Tratamento de Água do Mauazinho, 
conforme RT nº. 042/2008-DITEC.

Mauazinho - Zona 
Leste

23/9/2008 23/9/2008 - As obras previstas para a ETE do Mauazinho estavam em andamento, mas as fortes 
precipitações pluviometricasum causaram um imprevisto, fazendo com que houvesse 
deslizamento de terra, dificultando a continuação das obras. Estão sendo realizados 
serviços para que o problema seja sanado o mais rápido possivel, com previsão para 
conclusão em dezembro de 2008.

7
Nº 414/2008- 

GDP/ARSAM (AdA)
Pelo desatendimento das solicitações de correções de não conformi-
dades verificadas no reservatório do Conjunto Beija Flor II, conforme 
notificação nº 013/2008, citados no RT nº 028/2008-DITEC.

Conj. Beija Flor II  - 
Zona Centro-Sul

15/10/2008 15/10/2008 20 dias Em andamento

8
Nº 415/2008- 
GDP/ARSAM 
(Prefeito)

Pelo desatendimento das solicitações de correções de não conformi-
dades verificadas no reservatório do Conjunto Beija Flor II, conforme 
notificação nº 013/2008, citados no RT nº 028/2008-DITEC.

Conj. Beija Flor II - 
Zona Centro Sul

15/10/2008 15/10/2008 20 dias Em andamento

9
Nº 417/2008 - 
GDP/ARSAM
(Prefeito)

Pelo desatendimento do que prevêem as Cláusulas 13.6 e 13.7 do 
Contrato de Concessão, na forma apontada pelo RT nº053/2008 - 
DITEC, referente a constatação de crime ambiental praticado por 
Empresa terceirizada, contratada da Ada.

Conjs. Ribeiro Júnior 
e Renato Souza Pinto 
- Cidade Nova - Zona 
Norte

17/10/2008 17/10/2008 Sanção de 
penalidade

Em andamento

10
Nº 418/2008 - 

GDP/ARSAM (Ada)
Pelo desatendimento do que prevêem as Cláusulas 13.6 e 13.7 do 
Contrato de Concessão, na forma apontada pelo RT nº053/2008 - 
DITEC, referente a constatação de crime ambiental praticado por 
Empresa terceirizada, contratada da Ada.

Conjs. Ribeiro Júnior 
e Renato Souza Pinto 
- Cidade Nova / Zona 
Norte

17/10/2008 17/10/2008 Sanção de 
penalidade

Em andamento
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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 sanitário da cidade de Manaus.

O trabalho iniciou com o levantamento de campo sobre poços e reservatórios que abastecem a cidade, utilizando fichas 
de fiscalização, uso do GPS para a localização dos mesmos e informações fornecidas pela concessionária Águas do Amazonas. 
Através da análise desses dados foi possível visualizar a localização geográfica de cada ponto de distribuição de água e quais os 
setores mais carentes desse serviço.

Para a realização deste trabalho foi utilizado o programa ArcGis e o Google Earth. O resultado pode ser visto no site da AR-
SAM, www.arsam.am.gov.br, para consulta e conhecimento da situação atual de todo o sistema, servindo até como ferramenta 
de auxílio para acompanhamento e soluções dos problemas de abastecimento de água.

O uso do GEOPROCESSAMENTO na fiscalização dos serviços públicos
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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/UGPI do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM.

Do objeto do Convênio

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

Plano de fortalecimento institucional do 
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus
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Continuação das obras de construção da EEE definitiva, 
 – Igarapé de Manaus. 06/11/2008.

Vista do Poço de Sucção da EEE definitiva 
– Igarapé de Manaus. 09/08/2008.

Tubulações a serem assentadas na área da EEE 
definitiva - Igarapé de Manaus. 09/08/2008.

Vista do Poço de Sucção  – Igarapé do Bittencourt.
06/11/2008.

Técnicos da ARSAM e Andrade Gutierrez 
(outubro 2008).

Fiscalização das Obras do Prosamim 
(Redes coletoras e Estações Elevatórias de Esgoto)

EEE provisória concluída, localizada entre ruas Ramos 
Ferreira e Ipixuna – Igarapé de Manaus. 09/08/2008.

Terraplenagem na área da EEE - Igarapé de Manaus.
03/12/2008.

Vista geral do conjunto Jéfferson Peres - Igarapé
do 40. 03/12/2008.

Área em urbanização próximo a EEE  – Igarapé do 
Bittencourt. 06/11/2008.
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Diretoria Comercial e de Tarifas

•  Análise e formulação de parecer acerca do Contrato de Solicitação de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário, estabelecido entre a concessionária Águas do Amazonas S/A e clientes.

• Análise e formulação de parecer acerca de informações complementares ao Plano Anual de Exploração dos Serviços – PES 
2007/2008, elaborado por Águas do Amazonas S/A.

• Análise e formulação de parecer acerca de informações complementares ao Plano Qüinqüenal de Exploração dos Serviços – 
PES 2007/2012, elaborado por Águas do Amazonas S/A.

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

COMERCIAL

Principais Atividades em 2008
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• Formulação de parecer sobre o procedimento de Redefinição da Tabela de Preços dos Serviços Acessórios praticados pela 
empresa Águas do Amazonas S/A.

• Análise e formulação de parecer sobre a implantação do procedimento simultâneo de leitura e entrega de contas aos clientes 
e alteração do layout da fatura dos serviços da empresa Águas do Amazonas S/A.

• Formulação de pareceres acerca das avaliações mensais e semestrais das Metas e Indicadores de Atendimento e de satisfa-
ção ao cliente de acordo com o que estabelece o Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário da cidade de Manaus.

• Elaboração de parecer acerca de estudo sobre punições pecuniárias aplicáveis à Águas do Amazonas S/A, pelo descumpri-
mento das obrigações contratuais.

• Análise e formulação de parecer sobre o pedido de reajuste tarifário do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermuni-
cipal Coletivo de Passageiros.

• Análise e formulação de parecer acerca do Plano Anual de Exploração dos Serviços – PES 2008/2009, elaborado por Águas do 
Amazonas S/A.

• Análise e formulação de parecer acerca do Plano Qüinqüenal de Exploração dos Serviços – PES 2008/2013, elaborado por 
Águas do Amazonas.

• Análise e formulação de parecer acerca do pedido de convalidação dos valores investidos na concessão entre 2006 e 2008, 
elaborado por Águas do Amazonas S/A.

• Análise e formulação de parecer sobre o pedido de reajuste ordinário de tarifas dos Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário da cidade de Manaus, elaborado por Águas do Amazonas S/A. 

• Formulação de parecer sobre informações referentes ao modelo tarifário aplicado pela Águas do Amazonas S/A, aos mora-
dores do Parque Residencial de Manaus, elaborado por Ministério Público do Estado do Amazonas, 52º Promotoria de Justiça 
Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor.

• Formulação de parecer sobre informações acerca do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de 
passageiros, elaborado por Ministério Público do Estado do Amazonas, 13º Promotoria de Justiça Especializada na Proteção 
ao Patrimônio Público.
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As metas e indicadores a serem alcançados pela concessionária Águas do Amazonas S/A, 
foram estabelecidos originariamente no Contrato de Concessão celebrado em 04.07.2000, 
sendo posteriormente alteradas na forma do Anexo 1 do 1º Termo Aditivo ao Contrato, fir-
mado em 10.01.2007, as quais passaram a ser medidas semestralmente, fixando-se os meses 
de junho e dezembro de cada ano, como datas de referência para a avaliação da empresa 
em relação ao cumprimento dos objetivos, estes que envolvem aspectos inerentes ao aten-
dimento e satisfação do cliente em relação aos serviços públicos de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, prestado pela concessionária.

Os indicadores que mensuram o grau de eficiência da concessionária em relação ao aten-
dimento e satisfação do cliente, conforme o Anexo I - Plano de Metas e Indicadores do Con-
trato de Concessão e seu respectivo Termo Aditivo, encontram-se demonstrados no Quadro 
I abaixo. 

Metas e Indicadores estabelecidos no Contrato
de Concessão

Indicador Unid.

Metas do Período

Junho 2088 Dezembro 2008

Previsto Realizado Previsto Realizado

Índice de Satisfação do Cliente - 5 5 5 5

Tempo para atendimento a defeitos no sistema 
de água h 12 10 12 11

Tempo para atendimento a defeitos no sistema 
de esgoto h 14 5 14 7

Reclamações solucionadas % 70 95 75 96

No contexto global e em conclusão às análises promovidas ao caso, a concessionária 
alcançou as metas pré-estabelecidas para os indicadores: Índice de Satisfação do Cliente; 
Tempo para Atendimento a defeitos no Sistema de Água; Tempo para Atendimento a defei-
tos no Sistema de Esgoto e Reclamações Solucionadas, consoante o Plano de Metas, para os 
meses de junho e dezembro de 2008.

Elaboração: DCT/ARSAM
Fonte: Relatório de Apuração das Metas Semestrais das Obras e da Gestão dos Serviços Executados – ADA (1º e 2º Semestres)
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A estrutura tarifária e os critérios de estimativa de consumo encontram-se estabelecidos no Anexo 3 do Contrato de Conces-
são, sendo que a respeito do Regime Tarifário da concessão, inclusive, os critérios de reajuste e revisão de tarifas, encontra-se 
definido na forma das Cláusulas 9ª e 10º do respectivo Contrato de Concessão.

Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário

Classes de
Consumo

Faixas de
Consumo

Tarifa (1)

R$/m3
Tarifa (2)

R$/m3

Residencial

0 a 10 m3 1,652 1,805

11 a 20 m3 3,202 3,498

21 a 30 m3 4,888 5,340

31 a 40 m3 6,657 7,272

41 a 60 m3 7,680 8,389

> 60 m3 8,757 9,566

Industrial
0 a 40 m3 7,644 8,350

> 40 m3 10,484 11,453

Público
0 a 12 m3 7,644 8,350

>12 m3 10,484 11,453

Comercial
0 a 12 m3 5,860 6,401

> 12 m3 8.159 8,913

Evolução dos Valores das Tarifas

Tarifa (1) Valores vigentes a partir de 01/02/2007, conforme Decreto Munici-
pal Nº 8.793, de 15 de janeiro de 2007).
Tarifa (2) Reajuste Ordinário - valor vigente acrescido de 9,24% - IGPM 
acumulado entre maio de 2006 e novembro de 2007. (A vigorar a partir de 
02/01/2008, conforme Decreto Municipal Nº 9.378, de 30 de novembro de 
2007).

Evolução Tarifa por Classes e Faixas de Consumo

Informações comerciais da Concessionária

A respeito das informações comerciais da Águas do Amazonas S/A, estas que balizam as verificações técnicas da ARSAM, no 
tocante a universalização da prestação dos serviços de saneamento na cidade de Manaus pela concessionária, e mais especifica-
mente, a exemplo, na aferição das metas e indicadores físicos e de qualidade estabelecidos em Contrato de Concessão, tem-se 
a apresentar as informações que seguem, referentes ao mês de dezembro de 2008.

ARSAM_REL_ATIV_2008.indd   55 24/6/2009   09:03:37



56|RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008

Classes de 
Consumo

Ligações Economias

Medidas Não Medidas Total Mediadas Não Medidas Total

Residenciais 200.350 101.499 301.849 245.747 160.084 405.831

Comerciais 10.873 4.844 15.717 13.119 5.956 19.075

Industriais 350 297 647 365 312 677

Públicas 1.246 324 1.570 1.281 331 1.612

Popular (Especial) 1.034 1.764 2.798 1.035 1.786 2.821

Ligações Mistas 2.862 1.362 4.224 - - -

TOTAL 216.715 110.090 326.805 261.547 168.469 430.016

Elaboração: DCT/ARSAM
Fonte: Cadastro Comercial da Águas do Amazonas S/A (Resumo das informações mensais dez/2008)

LIGAÇÕES DE ÁGUA
(ativas + cortadas + disponíveis)

LIGAÇÕES ÁGUA (TOTAIS)

92,36%

4,81%

0,20%

0,48%

0,86%

1,29%

RESIDENCIAIS COMERCIAIS INDUSTRIAIS
PÚBLICAS POPULAR (ESPECIAL) LIGAÇÕES MISTAS

ECONOMIAS ÁGUA (TOTAIS)

94,38%

4,44%

0,16%

0,37%

0,66%

0,00%

RESIDENCIAIS COMERCIAIS INDUSTRIAIS
PÚBLICAS POPULAR (ESPECIAL) LIGAÇÕES MISTAS

CADASTRO COMERCIAL – ÁGUAS DO AMAZONAS S.A.
Resumo das Informações Mensais (dez/08)
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Classes de 
Consumo

Ligações Economias

Medidas Não Medidas Total Mediadas Não Medidas Total

Residenciais 25.406 2.098 27.504 28.705 19.523 48.228

Comerciais 2.451 674 3.125 3.839 1.122 4.961

Industriais 128 58 186 129 59 188

Públicas 173 48 221 184 49 232

Popular (Especial) - - - - - -

Ligações Mistas 377 96 473 - - -

TOTAL 28.535 2.974 31.509 32.857 20.752 53.609

Elaboração: DCT/ARSAM
Fonte: Cadastro Comercial da Águas do Amazonas S/A (Resumo das informações mensais dez/2008)

LIGAÇÕES DE ESGOTO
(ativas + cortadas + disponíveis)

ECONOMIAS ESGOTO (TOTAIS)

89,96%

9,25%

0,35%

0,43%

0,00%

0,00%

RESIDENCIAIS COMERCIAIS INDUSTRIAIS
PÚBLICAS POPULAR (ESPECIAL) LIGAÇÕES MISTAS

LIGAÇÕES ESGOTO (TOTAIS)

87,29%

9,92%

0,59%

0,70%

0,00%

1,50%

RESIDENCIAIS COMERCIAIS INDUSTRIAIS
PÚBLICAS POPULAR (ESPECIAL) LIGAÇÕES MISTAS

CADASTRO COMERCIAL – ÁGUAS DO AMAZONAS S.A.
Resumo das Informações Mensais (dez/08)
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Diretoria de Procedimentos
e Logística

Cabe à DPL a supervisão das atividades desenvolvidas pelos departamentos de transporte e fiscalização, os quais realizam a 
execução, coordenação, planejamento e fiscalização dos serviços públicos de transporte rodoviário e aquaviário intermunicipal 
coletivo de passageiros (atividade futuramente regulada pela Agência).  

Além das operações de rotina, como verificação do cumprimento de horários de partida, inspeção de itens de segurança, 
lotação de passageiros, estado de conservação de veículos, estatísticas diárias e estudos de campo para implementação de 
novas rotas (ônibus intermunicipais, fretamento e especiais), foram realizadas operações extras de fiscalização nos eventos de 
maior representatividade nos municípios do Estado.

Fiscalização

A equipe de fiscalização desenvolveu operações volantes ao longo das rodovias e ações com ênfase na fiscalização exercida 
nas barreiras fixas de controle, situadas no entroncamento da BR-174 (Manaus – Boa Vista) com a Estrada AM-010 (Manaus – Ita-
coatiara), no porto da balsa da travessia São Raimundo/Manaus e no Terminal Rodoviário Eng. Huascar Angelim, em Manaus, 
onde são fiscalizados todos os coletivos que chegam dos municípios. As operações volantes fazem parte da rotina dos fiscais, 

TRANSPORTE COLETIVO 
RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL
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que atuam em vários outros pontos das rodovias. As fiscalizações realizadas pela ARSAM objetivam a conferência de todos os 
itens de segurança dos veículos rodoviários intermunicipais, da lotação e o cumprimento das gratuidades para crianças meno-
res, idosos e policiais militares e civis em serviço e ainda o cumprimento da tarifa praticada pelo setor. 

Linhas de Ônibus Intermunicipais do Amazonas

Presidente Figueiredo
Distância de Manaus: 121 km

Tempo de Viagem: 1:30 h
Passageiros por dia: 

Empresas operadoras: Aruanã-Expresso-
Saídas de Manaus: 6h-6:30h-10h-12h-17h

Saída de Presidente
 Figueiredo: 6h-10:30h-16h

Abonari
Distância de Manaus: 234 km

Tempo de Viagem: 4:30h
Empresas operadoras: Aruanã-Expresso

Saídas de Manaus: 7:30h-8:30h-13-30h-16h
Saída de Abonari: 5h-13h-14h

Rio Preto da Eva
Distância de Manaus: 80 km

Tempo de Viagem: 1h
Empresas operadoras: Eucatur-Aruanã-Expresso

Saídas de Manaus:
6:30h-7:30h-13:30h-17:30h

Saída de Rio Preto: 6:30h-10h-17h

Vila de Balbina
Distância de Manaus: 180 km

Tempo de Viagem: 2:30h
Empresas operadoras: Aruanã-Expresso

Saídas de Manaus: 8:30h-16h
Saída da Vila de Balbina: 6h-15h

Novo Remanso
Distância de Manaus: 218 km

Tempo de Viagem: 4:30h
Empresas operadoras: Expresso-Aruanã
Saídas de Manaus: 9:30h-14:30h-15:30h

Saída deNovo Remanso: 15:30h

Itapiranga
Distância de Manaus: 333 km

Tempo de Viagem: 7h
Empresas operadoras: Aruanã

Saídas de Manaus: 7h
Saída de Itapiranga: 7h

Silves
Distância de Manaus: 333 km

Tempo de Viagem: 6h
Empresas operadoras: Aruanã

Saídas de Manaus: 7h
Saída de Silves: 8h

Itacoatiara
Distância de Manaus: 266 km

Tempo de Viagem: 4h
Empresas operadoras: Eucatur-Aruanã

Saídas de Manaus: 
6h-8:30h-10h-12h

Saída de Itacoatiara:
1h-8:30h-14h-16h

Autazes
Distância de Manaus: 96 km

Tempo de Viagem: 1:30h

Iranduba
Distância de Manaus: 27 km
Tempo de Viagem: 40 min

Castanho
Distância de Manaus: 100 km

Tempo de Viagem: 1:30h
Empresas operadoras: Aruanã-Eucatur

Saídas de Manaus: 7h-13h-13:30h
Saída de Castanho: 10h-16h

Manacapuru
Distância de Manaus: 88 km

Tempo de Viagem: 5h
Empresas operadoras: EMTRAM-TRANSGIL

Saídas de Manaus:
6h-7h-10h-13h

Saída de Manacapuru:
6:30h-10:30h-13:30h-17:30h

Novo Ayrão
Distância de Manaus: 186 km

Tempo de Viagem: 5h
Empresas operadoras: EMTRAM

Saídas de Manaus: 5h
Saída de Novo Ayrão: 13h
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• Levantamento parcial dos veículos de fretamento e frotas 
de ônibus intermunicipais.

• Levantamento diário de passageiros transportados em pon-
tos de fiscalização, identificando e fazendo cumprir as gra-
tuidades. 

• Cadastro dos veículos, por linha e por empresa, que ope-
ram no sistema intermunicipal de passageiros.

• Fiscalizações noturnas estratégicas.

• Operações de fiscalização em período de festividades, 
para assegurar a qualidade do serviço e garantir ônibus 
extras à população, caso seja necessário. 

Principais Atividades

Fiscalizações 

EMPRESAS
PERMISSIONÁRIAS

VEÍCULOS
FISCALIZADOS

(JAN/DEZ)
*IRREGULARIDADES EXTRAS

Aruanã 6.649 37 181

EMTRAM 1.356 14 21

Expresso Ocidental 1.822 34 13

Eucatur 3.265 9 61

Expresso 
Transamazônica 1.480 4 2

TOTAL 14.572 98 278

*Atraso no horário de viagem, banheiros danificados e pára-brisas trincados.

EMPRESAS
PERMISSIONÁRIAS

NUM. DE 
PASSAGEIROS
(GRATUIDADE)

PASSAGEIROS
PAGANTES TOTAL

Aruanã 38.994 171.666 210.660

EMTRAM 7.490 33.223 40.713

Expresso Ocidental 9.855 39.613 49.468

Eucatur 15.289 86.013 101.302

Expresso 
Transamazônica 8.646 39.066 47.712

TOTAL 80.274 369.581 449.855
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MUNICÍPIOS VEÍCULOS
FISCALIZADOS

TOTAL DE
PASSAGEIROS

Cacau Pireira 1.922 249.444

Careiro da Várzea 4.599 134.938

Rio Preto da Eva 4.874 60.816

TOTAL 11.395 445.198

FISCALIZAÇÃO
VEÍCULOS FISCALIZADOS (BARREIRA) RODOVIAS PASSAGEIROS

O M V P R TOTAL AM-010 BR-174 TOTAL AM-010 BR-174 TOTAL

TOTAL 5.497 2.051 992 361 1.488 10.490 5.623 4.867 10.490 124.678 93.720 218.398

* O – ônibus; M – microônibus; V – van; P – particulares; R – rota (empresas).

FISCALIZAÇÃO
VEÍCULOS

DESTINO PASSAGEIROS

RPE ITA NRE PFG
TOTAL

RPE ITA NRE PFG
TOTAL

TAXIS TOTAL AM-010 AM-010 AM-010 TOTAL AM-010 AM-010 AM-010 BR-174

TOTAL 8.863 8.863 1.413 3.966 141 3.343 8.863 3.201 11.567 363 11.917 27.048

RPE – Rio Preto da Eva; ITA – Itacoatiara; NRE – Novo Remanso; PFG - Presidente Figueiredo 
(municípios atendidos pelo serviço de transporte rodoviário)

FISCALIZAÇÃO
NOTURNA

VEÍCULOS FISCALIZADOS (BARREIRA) RODOVIAS PASSAGEIROS

O M V PO E R TOTAL AM-010 BR-174 TOTAL AM-010 BR-174 TOTAL

TOTAL 675 134 49 37 41 243 1.179 509 646 1.155 13.953 16.442 30.395
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Diretoria Jurídica

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 anteprojetos de Lei ou outros 
diplomas normativos, além do assessoramento de gestores principais da autarquia por meio de orientação jurídica.  

•  Elaboração, conclusão e remessa do Projeto de Lei que regulamenta o Transporte Aquaviário Intermunicipal de Cargas e 
Passageiros no Amazonas, à Casa Civil para aprovação e posterior encaminhamento à Assembléia Legislativa do Amazonas.

•  Elaboração da Resolução 001/2008, sobre transporte metropolitano coletivo de passageiros, a ser realizado eminentemente 
por táxi – metropolitano.

•  Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Amazonas, sobre questões pertinentes ao abuso contra Idoso e políticas pú-
blicas para Idoso;

Principais Atividades

REGULAMENTAÇÃO
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•  Audiência Pública na Câmara Municipal de Manaus sobre a privatização do serviço de abastecimento de água no município 
de Manaus.

•  2º Fórum Estadual dos Direitos da pessoa com deficiência, com o tema: Acessibilidade do transporte intermunicipal rodovi-
ário e aquaviário para o portador de deficiência física, no Auditório da UEA.

•  Debate no I Congresso de Navegação e Logística da Amazônia Legal. 
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Diretoria de Energia e Transportes

Cabe a DET à supervisão das atividades desenvolvidas pelos departamentos de energia e transporte. Tais departamentos são 
responsáveis 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 ener-
gética estadual; fiscalização da exploração e distribuição de recursos energéticos do Estado; acompanhamento e estímulo ao 
desenvolvimento do uso das energias solares, térmicas, fotovoltaicas 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 coletivo in-
termunicipal aquaviário e rodoviário de passageiros, assim como a execução das atividades relativas ao cumprimento das metas 
previstas nos respectivos contratos de concessão. 

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS
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• Análise e estudo do decreto regulamentar da Prestação dos Serviços Públicos de Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros, no âmbito do Estado do Amazonas.

• 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 à Manaus e aos municípios do Estado do Amazonas.

• Elaboração do banco de dados sobre as legislações de transporte aquaviário e terrestre. 

• Análise e estudo das legislações vigentes no âmbito do transporte aquaviário no Brasil e análise e estudo específico da Lei 
que dispõe sobre esse serviço no Estado do Amazonas.

•  Levantamento e acompanhamento de horários e trajetos dos serviços públicos de transporte intermunicipal rodoviário cole-
tivo de passageiros realizados pelas empresas permissionárias.

Principais Atividades
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ADMINISTRAÇÃO

Diretoria Administrativa
e Financeira

Tem por finalidade coordenação, supervisão e execução das atividades relativas à execução orçamentária e financeira da 
ARSAM. É colaborador ativo na implantação de ferramentas de controle interno para melhor obtenção de resultados nos âmbi-
tos do planejamento, elaboração orçamentária,execução financeira e controle contábil das contas da autarquia.

• AFI – Administração Financeira Integrada que é o sistema de controle e contábil utilizado para execução orçamentária, 
onde são realizadas todas as fases da despesa, o Empenho, Liquidação e Pagamento.

•  SIGPLAN – Sistema de Gerenciamento e Planejamento, utilizado para Elaboração do PPA e controle das metas e objetivos 
estabelecidos nos Programas de Governo, contemplados no Plano Plurianual.

• SIGO – Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, tem por finalidade a operacionalização das Alterações de QDD – ANEXO 
I que consiste no remanejamento de valores dentro de um mesmo Programa de Governo, Ação, no mesmo grupo de despesa 
e na mesma fonte de recursos. Além da geração dos atos administrativos que serão publicados no DOE.

Sistemas utilizados
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•  ACP – Auditoria das Contas Públicas, sistema utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado para fiscalizar todas as ativida-
des da Autarquia. Nele são informados os Atos Jurídicos, Contratos e Convênios celebrados pela Agência, Atos de Pessoal, 
Orçamento Anual, Lançamento de Receitas, Licitações, Compras, Alterações Orçamentária, Empenhos, Liquidações, Ordens 
Bancárias, Movimento Contábil, Conciliação Bancária e todas atividades fins da Autarquia.

•  Programas da Receita Federal do Brasil e da Previdência Social, as informações fornecidas ao Fisco através dos programas 
DIRF, DCTF e Cadastro de Autarquias e Empresas Públicas, também são de responsabilidade do Departamento de Finanças.

•  Programas da Prefeitura Municipal de Manaus, Caixa Econômica Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Ins-
tituto Nacional de Seguridade Social, são utilizados para verificação da autenticidade e validação de certidões negativas, 
envidas pelos fornecedores nos processos de compras da ARSAM.

•  DMS – Declaração Mensal de Serviços e NFS-e, são programas utilizados pela Prefeitura de Manaus para controlar a emissão 
de Notas Fiscais de Serviço e pagamento de ISS. Mesmo a Agência Reguladora sendo contribuinte substituto, é obrigatório o 
controle da Emissão das Notas Fiscais e o envio mensal das retenções e recolhimentos de ISS dos fornecedores.

•  Programas do AMAZONPREV E INSS, são necessário para e emissão das Guias de Recolhimento das Contribuições Previden-
ciária dos Servidores da ARSAM.

• Prestação de Contas do Exercício, que tem por finalidade juntar todas as Peças Analíticas, para fiscalização contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado e Secretaria de Estado da 
Fazenda, em conformidade com a legislação vigente.

Acompanhando as inovações tecnológicas de mercado, a ARSAM investiu em novas máquinas e trabalhou na instalação de 
sistemas e ferramentas que aperfeiçoaram a gestão da Agência quanto à sistematização de informações. A equipe de informá-
tica criou e executou sistemas de grande abrangência, como o sistema de Ouvidoria, vencedor do I Prêmio PRODAM de Ino-
vação Tecnológica. Das atividades de maior relevância vale citar: a instalação e configuração de novos servidores de rede; a 
instalação e configuração de HD externo para ampliar a capacidade do servidor de arquivos; a elaboração do projeto e criação 
do sistema da ouvidoria e a criação e configuração do sistema de ponto alternativo com leitor de código de barras.

Em parceria com a Secretaria de Administração Estadual, implantou também o programa de capacitação de servidores. 
Foram oferecidos pelo programa 13 cursos voltados às áreas de gestão pública, técnica, jurídica, logística, recursos humanos 
e previdência.

Capacitação profissional
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Ouvidoria

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cabe à Ouvidoria o recebimento, processamento e encaminhamento aos órgãos competentes das queixas e denúncias coleti-
vas ou individuais, em relação aos serviços públicos concedidos às delegatárias ou concessionárias, além da análise da eficiência 
das mesmas no atendimento à essas reclamações.  

No setor de saneamento e esgotamento sanitário, a Ouvidoria realizou acompanhamento sistemático e contínuo, através de 
reuniões semanais com a Gerência Comercial e Coordenação de Lojas de Atendimento (SAC e PAC´s) da concessionária Águas 
do Amazonas. Tais ações resultaram na melhoria na qualidade dos serviços prestados.

Projetos como o Ouvidoria Itinerante, que teve início em 2007, promoveram maior interação com os usuários dos serviços 
públicos concedidos. 

Nas localidades visitadas que abrangem as zonas norte e leste, foram registradas 396 reclamações, que ao serem soluciona-
das, beneficiaram diretamente 11.438 usuários do sistema de abastecimento de água, através de baixas de débitos indevidos; 
retirada do nome dos usuários do SPC/SERASA (por cobranças indevidas); entre outros. Assim a Ouvidoria Itinerante alcançou 
grandes resultados, como: maior reconhecimento do trabalho da ARSAM, maior credibilidade, e aumento da demanda de re-
clamações registradas.

Ouvidoria Itinerante
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A baixa de débitos por falta de água foi a maior demanda 
da Ouvidoria. Os 11.469 usuários, que representam 78,61% 
do total de demandas solucionadas, tiveram seus débitos ou 
dívidas perdoadas pela concessionária Águas do Amazonas. 
Essas baixas são referentes aos períodos anteriores à ade-
quação do abastecimento de água, em bairros onde o serviço 
era precário ou até mesmo inexistia. 

A falta de água foi a segunda maior demanda da Ouvi-
doria, com 722 protocolos registrados no serviço de atendi-
mento da Agência, representando assim, 4,95% do total de 
atendimento. A demanda de suspensão de faturas por falta 
de água teve 565 baixas, ou seja; 3,87% do total das reclama-
ções registradas. As suspensões das cobranças por de falta de 
água eram realizadas quando constatado que não existiam as 
condições mínimas exigidas para um serviço adequado. A re-
visão de faturas possui 2,5%, do total das demandas solucio-
nadas. Estas decorrem de valores cobrados indevidamente, 
sendo a maior ocorrência da ouvidoria da ARSAM no período 
de 2008.

Com relação à faturas com cobrança indevida, foram solucionadas 253 reclamações; e quanto à negociação de débitos, hou-
veram 152 negociações, ligadas a fatores como: capacidade de renda; alto valor das contas; demora na realização dos serviços 
acessórios; e ineficiência no sistema de cobrança. 

Sobre a falta de qualidade do atendimento da concessionária envolvendo call center e outras formas de atendimentos, 
houveram 159 reclamações, devido a motivos como: ineficiência do call center; falta de habilidades técnicas e procedimentais 
para realizar um atendimento adequado; não é fornecido um número de ordem de serviço que coincida com o número de aten-
dimento; informações desentrosadas e sem clareza; demora para resolução de solicitações.

Demandas solucionadas

DISCRIMINAÇÃO DEMANDAS 
SOLUCIONADAS PERCENTUAL (%)

Baixa de débitos 11.469 78,61

Falta de água 722 4,95

Suspensão de fatura por 
falta de água 565 3,87

Revisão das Faturas 367 2,52

Cobrança indevida 253 1,73

Negociação dos débitos 152 1,04

Reclamação 0800 e 
atendimento ADA 149 1,02

Aumento no valor da 
fatura 104 0,71

Diversas 808 5,54

TOTAL 14.589 100

Período: janeiro a dezembro de 2008

• Maior transparência e segurança nas informações.

•  Celeridade nas respostas às reclamações.

•  Maior equilíbrio nas relações entre os agentes envolvidos (usuários, Poder Concedente, Agência Reguladora).

•  Melhoria no sistema de abastecimento nos bairros: Cidade Nova, Santa Etelvina, São José, Raiz, São Jorge e Compensa. E nas 
localidades: João Paulo, Grande Vitória, Nova Cidade, Lagoa Verde, Conjunto Cidadão, Vila Nova, Hiléia I e II.

Resultados alcançados pela Ouvidoria em 2008
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Os registros do call center da Ouvidoria apontam que 59% 
dos reclamantes deram preferência ao acesso via 0800, em 
seguida o número de atendimentos da Ouvidoria Itinerante. 
Ir de encontro às necessidades dos usuários em bairros ca-
rentes do serviço de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, para obter uma maior percepção de suas manifes-
tações, sejam reclamações, denúncias ou sugestões, faz da 
Ouvidoria uma central de relacionamento que dá acesso à 
respostas honestas e soluções mais rápidas e efetivas. 

Em 2008, cursaram pela Ouvidoria 1448 reclamações, 
mas o tratamento e as soluções propostos pela ARSAM se 
estenderam à 14.589 usuários. 

Obs.: encontra-se em processo de implantação, o Sistema Eletrônico de Registro. Tal sistema gerenciará os dados coletados 
pela Ouvidoria, e tem conclusão prevista para 2009.

Meio de Atendimento

MÊS MANIFESTAÇÕES
REGISTRADAS

SOLUCIONADAS PENDENTES TOTAL

A favor 
do usuário

A favor 
da concessionária Em trâmite Solucionadas

Janeiro 42 25 17 - 42

Fevereiro 221 219 2 - 221

Março 86 82 4 - 86

Abril 48 48 - - 48

Maio 42 42 - - 42

Junho 96 69 3 23 95

Julho 162 139 - 23 162

Agosto 145 108 - 37 145

Setembro 177 129 - 48 177

Outubro 92 68 - 24 92

Novembro 245 104 - 141 245

Dezembro 93 62 - 31 93

TOTAL 1.448 1.095 26 327 1.448

ATENDIMENTO TOTAL DE 
REGISTROS

PERCENTUAL
(%)

Telefone 43 2,97

0800 860 59,39

Pessoalmente 149 10,29

E-mail 4 0,28

Escola Cidadã 11 0,76

Itinerante 391 26,31

TOTAL 1.448 100
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O mês de novembro foi o mês de maior registro de reclamações, com 245 demandas. O crescimento das reclamações (a 
partir de junho de 2008) alcançou o maior número nesse mês. Algumas das possíveis causas desse aumento foram: a falta de 
leitura dos hidrômetros, fazendo com que fossem geradas cobranças pela média; e um erro do sistema de faturamento da con-
cessionária que gerou duplicidade de cobrança em um lote.

MÊS RECLAMAÇÕES
E DENÚNCIAS

SUGESTÕES
E INFORMAÇÕES TOTAL

Janeiro 42 - 42

Fevereiro 221 - 221

Março 86 - 86

Abril 48 - 48

Maio 42 - 42

Junho 95 - 95

Julho 162 - 162

Agosto 137 8 145

Setembro 175 2 177

Outubro 92 - 92

Novembro 245 4 245

Dezembro 89 4 93

TOTAL 1.430 18 1.448
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