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Apresentação

A Agência Reguladora de Serviços Públi-
cos Delegados e Contratados do Estado do 
Amazonas – Arsepam, é uma autarquia de 
regime especial, criada pela Lei nº. 5.060, de 
27 de dezembro de 2019, com o objetivo de 
regular e controlar a prestação dos serviços 
públicos do Amazonas. Vinculada à Casa Civil 
e dotada de poder de polícia, autonomia fi-
nanceira, funcional e administrativa, em 2020, 
essa agência deu continuidade aos procedi-
mentos de fiscalização sobre a prestação de 
serviços de transporte rodoviário intermuni-
cipal e de distribuição e comercialização do 
gás natural canalizado. A modificação de sua 
nomenclatura se deu pela necessidade de 
regular outras modalidades de prestação de 
serviços, como os regimes de delegação e 
contratação, por exemplo. 

Por força do Decreto Governamental nº. 
42.087, publicado no dia 19 de março de 
2020, a Arsepam também passou a fiscalizar 
o transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros, restrito às situações de urgência 
e emergência e aos serviços essenciais, em 
virtude da pandemia de Covid-19. A fiscali-
zação do cumprimento de regras sanitárias e 
de distanciamento social também deu origem 
a uma série de ações coordenadas com insti-
tuições públicas nas três esferas de Governo, 
intensificadas em diversas bases, para efetivar 
o controle da entrada e saída de embarcações 
e passageiros entre os municípios do Amazo-
nas e sua capital. 

Por isso, o presente relatório vem apre-
sentar os resultados dessas ações que, de 
acordo com algumas publicações acadêmi-
cas, dentre elas o Painel de Indicadores – 
Especial Covid-19 e o  Atlas dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – ODS no 
Amazonas, concedeu à fiscalização, o mérito 
do cumprimento das restrições estabelecidas 
pelos decretos estaduais, que resguardaram 
123 mil vidas. Os dados que subsidiaram a 
elaboração do Atlas foram coletados pela 
fiscalização de campo da Arsepam, além da 

elaboração do projeto de lei, criado para re-
gulamentar o serviço hidroviário e preservar 
a sua prestação com qualidade aos usuários. 

Quanto ao transporte rodoviário, houve 
avanço de 97% no número total de veículos 
cadastrados na categoria de fretamento. Com 
isso, a atuação dos operadores, inclusive dos 
que realizam serviços turísticos, obedece às 
garantias exigidas pela Arsepam, principal-
mente relacionadas aos seguros obrigatórios 
contra acidentes. 

Outro serviço regulado foi o Gás Natural 
Canalizado – GN, que, com base no contra-
to de concessão, teve todas as obras de im-
plantação da Companhia de Gás do Ama-
zonas – Cigás, monitoradas, principalmente 
as relacionadas à expansão dos serviços de 
distribuição. Além disso, por solicitação da 
Arsepam, a concessionária criou um canal ex-
clusivo de comunicação em tempo real entre 
os técnicos para a verificação de denúncias, 
principalmente referentes a possíveis vaza-
mentos de gás. 

Em um ano atípico, foram observadas as 
restrições estabelecidas aos serviços regula-
dos pelos decretos governamentais, as quais 
modificaram completamente o cotidiano da 
agência, principalmente no que se refere a 
fiscalização do controle do fluxo de passa-
geiros nos modais que atendem ao sistema 
de transporte intermunicipal. As dificuldades 
trouxeram expertise de campo e a necessida-
de de maior investimento em tecnologia da 
informação. A Arsepam possui projetos em 
elaboração , inclusive com startups para a im-
plantação de APP, em parceria com a Univer-
sidade Estadual do Amazonas.

r
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A ARSEPAM e sua função reguladora 

A Arsepam, assim denominada pela Lei 
nº. 5.060, de 27 de dezembro de 2019, que 
a modificou inclusive estruturalmente, pode 
incidir sobre toda e qualquer instituição, pú-
blica ou privada, consórcio, ou sociedades de 
empresas, às quais tenha sido outorgada a 
prestação dos serviços públicos, por delega-
ção ou por contratação ao Estado, inclusive 
aquelas decorrentes de contrato de terceiri-
zação e gestão, firmados com entidades do 
terceiro setor ou parceria público-privada. O 
mesmo diz respeito à prestação de serviços 
que tenham por objeto a realização de obras 
de relevante interesse social, assim definidas 
no edital de licitação e no contrato adminis-
trativo, ou ainda aquelas definidas por ato do 
Chefe do Poder Executivo. 

Sendo assim, a competência regulatória 
atual da Arsepam compreende a normatização, 
o controle e a fiscalização dos serviços públicos 
regulados de transporte rodoviário intermuni-
cipal coletivo de passageiros e de gás natural 
canalizado. E, por força do decreto nº. 42.087, 
os serviços de transporte hidroviário, também 
em âmbito intermunicipal. Possui ainda, a fun-
ção de estudar e propor normas e padrões de 
serviços públicos, objetivando a fiscalização da 
quantidade, qualidade e economicidade dos 
serviços regulados e implementando o controle 
dos mesmos por diretrizes criadas para forne-
cer orientações aos seus executores, de acordo 
com as políticas e normas técnicas contratuais 
ou conveniais estabelecidas, assegurada a par-
ticipação dos usuários desses serviços.

Para realizar suas funções e deliberar so-
bre esses instrumentos de políticas públicas, 
a Arsepam possui o Conselho Estadual de 
Regulação e Controle dos Serviços Públicos 
– Cercon. E duas diretorias, para a realização 
das ações internas: a Diretoria Técnica – DTEC 
e a Diretoria Administrativa Financeira – DAF. 

A DTEC é um órgão técnico de ativida-
de fim, que monitora as metas e os padrões 
estabelecidos em contrato e supervisiona as 
ações relacionadas à evolução operacional e 

econômico-financeira das prestadoras de ser-
viços. Além disso, realiza a análise e a siste-
matização das informações dos custos, como 
os requerimentos de reajustes e revisões tari-
fárias, apresentadas pela Companhia de Gás 
do Amazonas – Cigás, em âmbito estadual e 
pelo Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros por Fretamento de Manaus – Sin-
fretam, em âmbito intermunicipal.

A Diretoria Administrativa e Financeira – 
DAF, por sua vez, fornece o apoio logístico 
necessário para o pleno exercício das ativi-
dades da Arsepam, no que se refere à ges-
tão de seus recursos humanos, financeiros e 
patrimoniais, bem como dos procedimentos 
administrativos internos.

Fiscalização do transporte regular de passageiros
realizada pela Arsepam. Foto: Ascom/Arsepam, 2020.
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As competências da ARSEPAM

De acordo com a Lei nº. 5.060, de 27 de 
dezembro de 2019, que criou a Arsepam, fo-
ram estabelecidas como suas competências:

• Exercer o poder de polícia em relação à 
prestação dos serviços públicos, na for-
ma da legislação, normas e regulamen-
tos pertinentes, fazendo cumprir as dis-
posições regulamentares e as cláusulas 
contratuais correspondentes;

• Acompanhar e fiscalizar a prestação de 
serviços, avaliando o cumprimento das 
metas e padrões estabelecidos, impon-
do medidas corretivas e sanções cabí-
veis, quando for o caso;

• Fixar normas e instruções para a melho-
ria da prestação de serviços, redução dos 
seus custos, segurança de suas instala-
ções e atendimento aos usuários, obser-
vados os limites estabelecidos na legisla-
ção e nos instrumentos de delegação;

• Analisar e emitir parecer sobre propos-
tas dos prestadores de serviço, ajustes e 
modificações nos termos de suas obri-
gações quanto à prestação dos serviços, 
aprovando ou rejeitando o que estiver 
no limite de sua competência; 

• Analisar e emitir pareceres sobre pro-
postas de legislação e normas, que di-
gam respeito à regulação e o controle 
dos serviços públicos, sob sua respon-
sabilidade;

• Acompanhar o desempenho econômi-
co-financeiro da execução dos servi-
ços delegados, procedendo a análise e 
aprovação das revisões e dos reajustes 
tarifários, para a manutenção do equi-
líbrio da prestação dos serviços, bem 
como avaliar o cronograma físico-finan-
ceiro e a qualidade das obras e serviços 
sob sua fiscalização;

• Atender às reclamações dos usuários 
e dos cidadãos em geral, notificando e 

solicitando informações e providências 
do prestador dos serviços, bem como 
acompanhando e comunicando as so-
luções adotadas;

• Mediar os conflitos de interesse entre o 
concessionário ou prestador de serviços 
públicos e o poder concedente ou órgão 
titular da respectiva atribuição, e entre os 
usuários e cidadãos e o prestador de ser-
viços, adotando, no seu âmbito de com-
petência, as decisões que julgar adequa-
das para a resolução desses conflitos;

• Acompanhar e auditar a manutenção 
das instalações e recursos operacionais, 
vinculados ao serviço público sob sua 
regulação, assim como a incorporação 
de novos bens, para garantia das con-
dições de reversão dos ativos ao poder 
público, nos termos dos instrumentos 
de delegação;

• Acompanhar e opinar acerca das de-
cisões do titular do respectivo órgão, 
relacionadas com alterações dos con-
tratos ou outros instrumentos jurídicos, 
firmados com prestadores de serviços 
públicos regulados pela Agência, inclu-
sive quanto à sua rescisão ou prorroga-
ção;

• Realizar ou recomendar, ao respectivo 
órgão estadual, a melhor forma de in-
tervenção nos serviços públicos dele-
gados ou contratados à administração 
pública, inclusive quanto à extinção dos 
contratos administrativos;

• Prestar contas, anualmente, à Assem-
bleia Legislativa do Estado, e em audi-
ência pública específica, das suas ativi-
dades, incluindo demonstrações quanto 
à eficácia e efetividade de suas ações, 
seus custos e produtividade;

• Apoiar estados e municípios com os 
quais tenha convênio, na formulação de 
políticas e planos de ações, bem como 
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em outras atividades que afetem os ser-
viços públicos regulados;

• Orientar o Estado e os municípios na 
preparação, modelagem e execução de 
processos para delegação ou contrata-
ção de serviços de relevante interesse 
social, visando a garantir a organici-
dade e compatibilidade daqueles pro-
cessos, com as normas e práticas ade-
quadas de regulação e controle dos 
serviços;

• Manter atualizados sistemas de infor-
mação sobre os serviços regulados, 
visando a apoiar e subsidiar estudos e 
decisões sobre o setor;

 • Prestar assistência técnica a entidades 
públicas ou privadas em matéria de re-
gulação, controle e fiscalização de ser-
viços públicos;

• Elaborar proposta orçamentária, contra-
tar pessoal para o desempenho de suas 
funções e aperfeiçoar seus quadros de 
pessoal administrativo e técnico;

• Elaborar o seu regulamento interno, es-
tabelecendo procedimentos para a rea-
lização de audiências e consultas públi-
cas, encaminhamento de reclamações, 
elaboração e aplicação de regras éticas, 
expedição de resoluções e instruções, 
emissão de decisões administrativas e 
respectivos procedimentos recursais;

• Encaminhar proposta de concessão, 
permissão ou de autorização dos servi-
ços públicos no Estado do Amazonas; 

• Propor alteração das condições e das 
áreas, a extinção ou aditamento dos 
respectivos contratos ou termos, dire-
tamente ao Chefe do Poder Executivo.

Áreas de atuação
No que diz respeito às áreas de atuação, a 

Arsepam realiza suas ações junto aos seguin-
tes sistemas públicos: 

•  Transporte rodoviário intermunicipal 
coletivo de passageiros. 

•  Gás natural canalizado. 

•  Transporte hidroviário intermunicipal 
de passageiros.

É importante ressaltar que, por força do 
Decreto n°. 42.087, publicado em 19 de mar-
ço de 2020, o Governo do Amazonas estabe-
leceu a suspensão dos serviços de transporte 
fluvial de passageiros, por embarcações de 
pequeno, médio e grande porte, de qual-
quer natureza, dentro dos limites territoriais 
do Amazonas. Foram ressalvados os casos 
de urgência e emergência, e ficou a cargo 
da Arsepam definir quais serviços poderiam 
ser realizados, de acordo com os respectivos 
critérios. 

Transporte rodoviário intermunicipal
coletivo de passageiros 

Gás natural canalizado

Transporte hidroviário intermunicipal
de passageiros 



10 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ARSEPAM 2020

Diretriz estratégica

Fontes de recursos
O financiamento das atividades da Arse-

pam fica restrito às taxas de serviços de regu-
lação e controle de serviços públicos, com a 
alíquota de até 1% sobre o valor faturado pe-
los operadores dos serviços regulados, tendo 
como fato gerador a fiscalização efetuada pelo 
Governo do Estado, através desta agência. 

Além dos recursos oriundos da taxa de serviço, 
também pode constituir suas receitas as dota-
ções orçamentárias governamentais, doações, 
recursos de convênios, transferências de recur-
sos de outros níveis de governo, produtos de 
multas aplicadas e outras receitas pela pres-
tação de serviços a entes públicos e privados.

Representações em Conselhos e Comissões
A Arsepam possui participação em di-

ferentes conselhos e comissões, com poder 
de discussão e voto em assuntos referentes 
aos serviços públicos delegados e contrata-
dos. No Conselho Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos – Cercon, o Diretor-Presi-
dente da Arsepam assume o papel de Con-
selheiro Presidente nato. Nos demais órgãos 
representativos, inclusive em comissões, ele 
participa como membro ou envia seu repre-
sentante, quando convocado. Segue os con-
selhos nos quais  tem representação: 

1. Conselho Estadual de Regulação de Servi-
ços Públicos – CERCON;

2. Conselho Estadual do Idoso – CEI;

3. Conselho Estadual dos Portadores de Ne-
cessidades Especiais – CEPNE;

4. Comissão Jurídica do Conselho Estadual 
de Meio Ambiente – CEMAAM; 

5. Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
do Amazonas – CERHA-AM. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
(GDP)

ASSESSORIA JURÍDICA
(ASJUR)

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO  (ASCOM)

CONSELHO ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

(CERCON)

CONTROLE INTERNO
(CI)

OUVIDORIA
(OUV)

DIRETORIA TÉCNICA
(DTEC)

Lei 5.060, de 27 de dezembro de 2019.

DIRETOR
PRESIDENTE

ASSESSORIA DE
INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA

(ASITEC)

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
ENERGÉTICOS

(DERE)

DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO
(DETR)

DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTE

HIDROVIÁRIO
(DETH)

DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRAÇÃO

(DEAD)

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO
(DETIN)

DEPARTAMENTO
 FINANCEIRO

(DEFIN)

DEPARTAMENTO
 DE GESTÃO
DE PESSOAS

(DEGP)

DEPARTAMENTO
 DE MATERIAL
E PATRIMÔNIO

(DEMAP)

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

(DAF)

GERÊNCIA
DE COMPRAS

E CONTRATOS
(GECC)

GERÊNCIA
DE GESTÃO

DOCUMENTAL
(GEDOC)

GERÊNCIA DE
ORÇAMENTO
E FINANÇAS

(GEOF)

DEPARTAMENTO
COMERCIAL
E TARIFAS

(DECT)

GERÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO

(GEFIS)

GERÊNCIA DE
TRANSPORTES

(GETRANS)

GERÊNCIA DE 
VISTORIAS

(GEVIS)

GERÊNCIA DE 
TRÁFEGO
(GETRAF)

GERÊNCIA DE 
TRÂNSITO
(GETRAN)

GERÊNCIA
DE REGULAÇÃO
DE RECURSOS
ENERGÉTICOS

(GERE)

Estrutura organizacional
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Conselho Estadual de Regulação – CERCON

De acordo com a Resolução nº. 001/2002-
GDP/Arsam e Regimento Interno, esse conse-
lho tem as seguintes atribuições:

•  Apreciar e deliberar sobre as normas de 
funcionamento da Arsepam;

•  Analisar e encaminhar, ao Chefe do Poder 
Executivo, propostas de normas e regula-
mentos, gerais e específicos, para a regu-
lação e controle da prestação de serviços 
públicos, dependentes de legislação;

•  Acompanhar a evolução dos padrões de 
serviços e custos, determinando análi-
ses e esclarecimentos nas situações de 
anormalidade;

•  Analisar e decidir sobre os recursos das 
decisões do Diretor-Presidente da Arse-
pam, interpostos pelos prestadores dos 
serviços e usuários;

•  Analisar e opinar sobre as políticas pú-
blicas relativas aos serviços públicos;

O Conselho Estadual de Regulação e Contro-
le dos Serviços Públicos – Cercon, constitui um 
órgão colegiado, de caráter deliberativo e recur-
sivo. As decisões adotadas nas reuniões mensais 
são deliberadas por oito conselheiros, represen-
tantes de diversos segmentos da sociedade, de-
signados para o mandato de dois anos. O Cercon 
é formado por usuários dos serviços regulados, 

pelo Diretor-Presidente da Arsepam, como re-
presentante nato do Estado, pelos operadores 
da prestação de serviços, pelo Instituto de De-
fesa do Consumidor – Procon, pelo Instituto de 
Pesos e Medidas – Ipem e ainda, representantes 
dos municípios mais populosos do Amazonas, 
cuja regulação e controle tenham sido delega-
dos à Arsepam.

Atribuições do CERCON
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•  Analisar e aprovar os reajustes tarifários 
dos serviços públicos concedidos;

• Deliberar sobre todas e quaisquer ques-
tões afetas às atividades de regulação 
e controle dos serviços públicos regu-

Em 2020, foram realizadas 12 reuniões, 
nas quais foram deliberadas 6 resoluções, 
com destaque a que dispõem sobre os direi-
tos da Pessoa Com Deficiência – PCD, visan-
do a acessibilidade ao transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros, inclusive nas 
rodoviárias e pontos obrigatórios de parada, 
ao longo dos trajetos intermunicipais. Além 
disso, foram tratadas as resoluções relaciona-
das aos valores das multas aplicáveis e redu-
ção do valor da taxa regulatória, enquanto vi-
gorassem as medidas de higiene e segurança 
contra a Covid-19.

Quanto ao Passe Legal Intermunicipal, car-
teirinha criada pela Arsepam em 2018, para 

facilitar o direito à gratuidade total ou parcial 
de pessoas com deficiência, a Resolução nº. 
004/2020 estendeu o prazo de validade até o 
dia 31 de dezembro de 2020. 

A prestação do serviço de transporte hidro-
viário intermunicipal de passageiros passou a 
ser fiscalizada pela Arsepam, em cumprimento 
ao Decreto Governamental nº. 42.087, publica-
do no dia 19 de março de 2020, com restrições 
para o deslocamento e regras sanitárias. Com 
base nesse instrumento, o Cercon também 
aprovou a Resolução nº. 003/2020, voltada à 
especificação das regras estabelecidas aos ar-
madores e passageiros, durante o período de 
calamidade pública no Amazonas.

Principais pautas das reuniões ordinárias administrativas regulatórias

lados, apresentadas pelo Diretor-Presi-
dente da Arsepam;

• Fixar procedimentos administrativos re-
lacionados ao exercício das competên-
cias da Arsepam.
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DIRETORIAS, OUVIDORIA
E ASSESSORIAS
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A Diretoria Técnica – DTEC é responsá-
vel pela regulação e controle dos aspectos 
econômicos e financeiros da prestação dos 
serviços, cabendo-lhe administrar as tarifas e 
garantir o equilíbrio econômico e financeiro 
aos sistemas. Além disso, faz o acompanha-
mento do desempenho e da qualidade da 
gestão econômica e financeira dos operado-
res, para também promover a continuidade 
da prestação dos serviços e sua economici-
dade, em regime de exploração econômica 
eficiente. Essa diretoria é igualmente res-
ponsável por estabelecer as normas e pa-
drões relativos à qualidade da prestação dos 
serviços, da qualidade do produto, do aten-
dimento aos usuários, da preservação dos 
sistemas e garantia do atendimento futuro, 
verificando, de modo sistemático, o grau 
de atendimento ou desvio apresentado em 
cada caso, competindo-lhe, no exercício de 
suas atribuições:

• Propor, mediante estudos, os processos 
de regulação econômica, regimes e fór-
mulas tarifárias para os serviços públi-
cos regulados;

• Realizar, direta ou indiretamente, estu-
dos e análises das propostas de revisão 
de tarifas, com base nos regimes e con-
dições estabelecidas nos contratos de 
concessão e permissão para prestação 
dos serviços, fornecendo os elementos 
para análise e decisão pelo Poder Con-
cedente;

• Acompanhar, sistematicamente, a evo-
lução nos custos de investimento e de 
prestação dos serviços, visando com-
parar os níveis de eficiência em vários 
sistemas e prestadores de serviços;

• Analisar e manifestar-se, conclusivamen-
te, sobre todas e quaisquer solicitações 
dos concessionários, em matéria tarifária, 
particularmente nos casos de pedidos de 
revisão, visando à manutenção do equilí-
brio econômico-financeiro dos serviços;

• Definir procedimentos e realizar, direta 
ou indiretamente, auditorias econô-
mico-financeiras, nos prestadores dos 
serviços públicos, visando acompanhar 
o desempenho e a capacidade econô-
mica e financeira desses prestadores, 
para manter a prestação futura dos 
serviços;

• Promover a simulação de mercado 
competitivo para as atividades regula-
das de prestação dos serviços públicos, 
mediante procedimentos de compara-
ção por parâmetros de desempenho;

• Montar e operar sistemas de informa-
ções e de base de dados, que sejam ne-
cessários para o apoio aos estudos e às 
atividades realizadas pela diretoria;

• Realizar estudos e fornecer elementos 
básicos técnicos, para a definição e/ou 
modificação dos padrões de operação e 
de prestação dos serviços;

• Elaborar as propostas de normas, regu-
lações e instruções técnicas para a defi-
nição dos padrões de serviço e a fiscali-
zação e acompanhamento da prestação 
dos serviços;

• Montar e executar os programas regu-
lares de acompanhamento das infor-
mações sobre a prestação dos serviços, 
visando identificar a regularidade ou 
desvios no atendimento aos padrões 
contratados;

• Promover, de modo sistemático, ou em 
regime especial, a fiscalização e verifi-
cação, em campo, do funcionamento 
dos sistemas e dos padrões efetivos dos 
serviços ofertados, identificando e tra-
tando os desvios constatados, inclusive 
mediante autuações e sanções cabíveis; 

• Realizar, diretamente, ou através de ter-
ceiros, auditorias e processos de certifi-
cação técnica nos sistemas, elaborando 

Diretoria Técnica – DTEC 
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e apresentando seus resultados e pro-
postas de medidas decorrentes;

• Definir e estruturar os sistemas de co-
leta, tratamento, guarda, recuperação 
e disseminação das informações sobre 
as atividades de interesse, para o pla-
nejamento e monitoração dos serviços 
públicos regulados;

• Definir os dados a serem requeridos aos 
prestadores dos serviços e a periodici-
dade de seus fornecimentos, para fins 
de alimentação das bases de dados do 
sistema de informações e o acompa-
nhamento da evolução da prestação 
dos serviços;

• Montar e executar pesquisas e trata-
mento de dados e informações, em su-
porte às atividades da Arsepam;

• Montar e administrar as bases de dados 
sobre os serviços públicos regulados, 
mantendo-as atualizadas e disponíveis 
para utilização, de acordo com a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados Pessoais;

• Interconectar o sistema de informações 
de serviços públicos com outros siste-
mas de informações e bases de dados, 
provendo e acessando informações 
para o atendimento das necessidades 
de planejamento e monitoração das ati-
vidades, de acordo com a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais;

• Elaborar relatórios regulares de siste-
matização e divulgação das informa-
ções, publicando, periodicamente, os 
dados que permitam à sociedade e aos 
interessados em geral, acompanhar o 
desempenho e evolução dos serviços;

Em 2020, foram verificados cronogramas 
de execução, planos de expansão e interven-
ções por manutenções na rede de distribui-
ção de gás natural de mais de 200 localida-
des, inclusive as relacionadas de demandas 
da Ouvidoria, além de dar continuidade aos 
processos de regulamentação de leis como 
a do transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros e cargas do Estado do Amazonas, 
serviço fiscalizado pela agência por decreto, 
desde março desse ano. 

Fiscalização no posto Barreira, localizado na bifurcação da AM-010 com a BR-174. Foto: Ascom/Arsepam, 2020.
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Fiscalização de gás natural canalizado

A Arsepam possui competência atribu-
ída pelo Decreto Estadual nº. 30.776/2010, 
no que diz respeito à regulação dos serviços 
públicos concedidos de distribuição e comer-
cialização de gás natural canalizado no Ama-
zonas, prestados pela Companhia de Gás do 
Amazonas – Cigás. Em 2020, a Cigás benefi-
ciou de forma indireta, 1.445.837 habitantes, 
que utilizaram energia elétrica produzida por 
termelétrica a gás natural. Isto quer dizer que 
quase 60% da demanda da cidade de Manaus 
e 100% da energia elétrica consumida nos 
municípios de Coari, Anamã, Codajás, Anori e 
Caapiranga, estiveram sob a responsabilidade 
da Companhia.   

Diretamente, 15,4 mil usuários que com-
põem os segmentos residencial, comercial 
são servidos pelo Gás Natural Veicular – GNV, 
sendo que em 2020, os dois primeiros seg-
mentos citados representaram o crescimento 
de 57,89% e 33,33%, respectivamente, em re-
lação ao mesmo período no ano de 2019. 

26

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
133

POSTOS COM GÁS NATURAL VEICULAR
3

INDÚSTRIAS
51

TÉRMICAS
14
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Cronologia da exploração do serviço de gás natural no Amazonas

Em 1995, conforme Lei Estadual nº. 2.325, 
de 08 de maio, foi criada a Companhia de Gás 
do Amazonas – Cigás, com o objetivo de re-
alizar a exploração dos serviços públicos de 
gás natural - GN, no Amazonas. A Cigás é 
uma companhia de sociedade de economia 
mista, com exclusividade para a exploração 
dos serviços de distribuição e comercialização 
do gás natural canalizado no Estado. 

Em 2002, foi celebrado, entre o Estado do 
Amazonas e a Cigás, o contrato de concessão 
para exploração dos serviços públicos de gás 
combustível canalizado.

No dia 10 de dezembro de 2009, foi ce-
lebrado o contrato de compra e venda de gás 
natural entre a Cigás e a Manaus Energia/Ama-
zonas Distribuidora de Energia S/A, para en-
trega do volume de 5.500.000 m³/dia, por um 
período de 20 anos. Em 2010 foi registrado o 
volume de 124 mil m3 de gás comercializados. 
Esse número deve-se à fase inicial de operações 
da concessionária no Estado do Amazonas.

Em 2010, foi publicado o Decreto nº. 
30.776, referente ao Regulamento dos Serviços 
de Distribuição de Gás e as demais atividades 
correlatas e acessórias no âmbito do Estado do 
Amazonas, que delegou à Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos Concedidos do Estado 
do Amazonas – Arsam, a regulação e a fiscali-
zação dos serviços (Capitulo XV, Art. 35).

Em 2011, a Lei nº. 3.690 estabeleceu o 
prazo de concessão dos serviços de distri-
buição e comercialização de gás natural no 
Amazonas, através da Cigás, a partir do dia 1º 
de fevereiro de 2010, quando então houve o 
início de sua fase operacional. Nesse mesmo 
ano, o volume produzido pela concessioná-
ria era de 124 mil m³/dia de gás natural, e foi 
utilizado para a pressurização da rede de dis-
tribuição e comissionamento das Usinas Ter-
moelétricas, com a extensão aproximada de 
43 km de dutos no tronco derivado do City 
Gate Aparecida. 

Nos anos seguintes, esses volumes tive-
ram acréscimos significativos com a entrada 

em operação de indústrias do Distrito Indus-
trial e das térmicas utilizadas para a produ-
ção de energia elétrica no interior e na ca-
pital. O maior volume médio de gás natural 
canalizado comercializado foi registrado em 
2015: um total de 3.730.000 m³ por dia. Com 
a adesão dos segmentos comercial e indus-
trial e o equivalente a 142 km de dutos dispo-
níveis, houve um novo aumento dos volumes 
comercializados pela Cigás. A média foi para 
4.942.116 de m³/dia em 2020, um aumento 
médio de 1.178.000 m³/dia em cinco anos. 
Desse volume, a maior parte, 4.797.957 m³/
dia, refere-se ao segmento termelétrico.

No ano de 2020, a Cigás atendeu a 250 
clientes contratados e desses, 225 foram 
atendidos efetivamente. Dos quais, 14 ter-
melétrico, 3 são postos de combustíveis, 51 
são indústrias, 133 estabelecimentos de co-
mércios e 26 condomínios residenciais. 

Em 2020, a Cigás obteve um crescimento 
de 70 clientes atendidos pela rede de distri-
buição de gás natural canalizado.

DE GÁS NATURAL NO AMAZONAS

4,3 mil

REDE CONSTRUÍDA
142 km

VOLUME COMERCIALIZADO
4.942 m /dia3
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Volume mensal de gás distribuído (m3/dia) 

Volume mensal de gás distribuído no município de Manaus. Fonte: Cigás, 2020

Usina Termoelétrica Localidade / Endereço

Amazonas Energia
Av. Solimões, s/nº – Mauá III
Rua Wilkens de Matos, s/nº – Aparecida

Produtor independente

Rodovia AM-010, Lote 57 – Colônia Campos Sales
Rua Conte. Gutemberg Barbosa, n°2 – Ponta Negra
Rodovia BR – 174, km 10, Lote 72, Gleba 01
Av. Torquato Tapajós, nº 10469 – Colônia, Tarumã
Rodovia AM-010, km 20

Municípios do interior

Estrada Osias Monteiro, km 8 – Codajás
Estrada Anori Mato Grosso, km 3 – Anori
Estrada Caapiranga, km 4 – Caapiranga
Estrada Coari-Mamiá, km 14 – Coari
Paraná do Anamã, km 4 – Anamã

Localização dos consumidores do segmento termoelétrico

Tabela e mapa de localização das termelétricas no Amazonas. Fonte: Cigás, 2020
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Fiscalização dos serviços de Gás Natural Canalizado - GN

Em 2020, os engenheiros da Arsepam re-
alizaram 139 fiscalizações de campo na rede 
de gás natural canalizado – GN, monitorando 
as sinalizações horizonais e verticais e acom-
panhando o cronograma de obras nos se-
guintes bairros: Chapada, Nossa Senhora das 
Graças, Dom Pedro e Distritos Industriais 1 e 
2, partindo da derivação do tronco Aparecida, 
localizado na avenida Constantino Nery de 
Manaus, que atende aos bairros/localidades 
Vieiralves e Adrianópolis. 

Nas inspeções relacionadas à sinalização, 
foram constatadas 4 irregularidades notifica-
das à Cigás. A maioria localizada nos bairros 
do Distrito Industrial I e Jardim Mauá, locali-
zados na Zona Leste de Manaus.

As sinalizações em áreas urbanas são fun-
damentais e devem proporcionar a seguran-
ça dos dutos e equipamentos enterrados. A 
finalidade precípua dos alertas verticais, ho-
rizontais e seus dispositivos auxiliares é ofe-
recer instruções e informações que visem 
identificar o sistema de distribuição e seu lo-
cal de implantação, para resguardar, inclusive, 
a atuação de terceiros nas faixas dos ramais 
ou próximos à rede de distribuição. Isso evita 
eventuais perigos nas vias públicas e aten-
de aos princípios norteadores da legalidade, 
suficiência, padronização, clareza, precisão, 
visibilidade, legibilidade, manutenção e con-
servação. Portanto, é necessário a implanta-
ção adequada e a manutenção permanente, 
atividades conferidas pela Arsepam à Cigás.

LOCALIDADE JAN FEV AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Adrianópolis 1 0 0 3 4 0 5 13
N. Sra. das Graças 2 0 2 0 3 0 0 7
Ponta Negra 2 2 2 7 1 2 4 20
São Geraldo 4 3 0 0 0 0 0 7
Distrito Industrial 5 5 2 5 10 12 8 47
Eldorado 2 1 0 0 0 0 0 3
Pque. das Laranjeiras 3 1 0 1 0 1 0 6
Santo Agostinho 1 0 0 2 1 0 0 4
Parque 10 0 1 0 0 0 0 0 1
BR-174 0 1 1 0 0 0 1 3
Lago Azul 0 0 6 5 0 1 0 12
Dom Pedro 0 0 2 3 0 1 2 8
Chapada 0 0 0 2 0 0 0 2
São Jorge 0 0 0 5 1 0 0 6
TOTAL 20 14 15 33 20 17 20 139

Quantidade de visitas por localidade

Fonte: Arsepam, 2020

O quadro acima apresenta quantidade 
mensal de visitas realizadas pela fiscalização. 
O bairro com maior demanda de vistorias é o 
Distrito Industrial (33,81%), pois reúne grande 

quantidade de clientes do setor industrial, usu-
ários de alto volume de distribuição de gás na-
tural, o que exige atenção rotineira para evitar 
possíveis sinistros.



21RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ARSEPAM 2020

Fig. 01 - Distrito Industrial I, Avenida Itaúba, tubo de aço com 
diâmetro nominal inferior ao especificado na Instrução de 

Trabalho ITCIG.GET.22 da Cigás. Fonte: Arsepam, 2020.

Fig. 02 - Distrito Industrial I, Avenida Itaúba, tachão encoberto 
pela vegetação. Fonte: Arsepam, 2020.

Fig. 03 - Distrito Industrial I, Avenida Itaúba, caixa de válvula 
sem sinalização vertical (placa). Fonte: Arsepam, 2020.

Principal intercorrência na fiscalização de gás natural 

Em maio de 2020, a Arsepam solicitou 
à Cigás, através do Ofício nº. 175/2020 – 
DTEC/GDP/ARSEPAM, explicações a respeito 
da segurança e integridade do duto de gás 
natural de 20 polegadas integrado ao com-
plexo viário Ministro Roberto Campos da Av. 
Constantino Nery com Av. São Jorge e Rua 
João Valério. Após análise dos documentos 
(cartas DIRPR – 054/2020, de 24 de abril de 
2020 e da DIRPR – 052/2020 – CIGÁS, de 23 
de abril do mesmo ano) enviados à Secre-
taria Municipal de Infra Estrutura – SEMINF, 
a respeito das não observâncias das Nor-
mas Brasileiras (NBR) e demais pendências 
na formalização dos documentos recebidos 
para que as responsabilidades de cada parte 
fossem registradas e, principalmente sobre a 
segurança e integridade do duto de gás inte-
grado ao Complexo Viário Ministro Roberto 

Campos, localizado na Av. Constantino Nery.  
A proposta da agência como medida auxi-
liar, foi a necessidade de melhoria estrutu-
ral do projeto de sustentação e fechamento 
do duto, além da instalação dos limitadores 
de altura de tráfego externos e no interior 
das trincheiras, como garantia de seguran-
ça, principalmente quanto à substituição das 
vigas duplas e tirantes por vigas treliçadas 
mais próximas ao duto, com a distância mí-
nima de 80 cm das geratrizes, o que dimi-
nuiria possíveis riscos de choque na rede de 
gás, provocados por acidentes veiculares.

Desde setembro de 2019, a Arsepam re-
aliza inspeções de rotina nas obras desse 
complexo viário. O gasoduto instalado no 
local mede 20 polegadas e transporta milha-
res de metros cúbicos por dia, com pressão 

Complexo Viário Ministro Roberto Campos
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de 18kgf/cm². Os engenheiros da Arsepam já 
haviam constatado possíveis riscos à integri-
dade e segurança do complexo após a con-
clusão das obras, por conta da circulação per-
manente de veículos de grande porte, visto 
que altura útil informada pelos responsáveis 
é de 4,40 m (pista de rolagem pronta à gera-
triz inferior de gasoduto). Nesse sentido, no 
dia 25 de novembro, foi elaborado o Relató-
rio Técnico nº. 016/2019 – DTEC, que relata as 
preocupações da agência relacionadas à ex-

Fig. 04 - Proposta com duas vigas treliçadas paralelas a gera-
triz lateral. Fonte: Arsepam, 2020.

posição do gasoduto no complexo viário, que 
também foi encaminhado à Cigás, Prefeitura 
Municipal de Manaus e ao Ministério Público 
do Estado do Amazonas. Após cerca de um 
mês de operação, nos dias 14/07 e 31/07 res-
pectivamente, ocorreram dois abalroamentos 
nas estruturas limitadoras de altura do equi-
pamento público, conforme fotografias abai-
xo. Foi feita a demolição do pórtico e logo 
após, a construção de um novo com estrutura 
mais reforçada, conforme figura 5, de acordo 

Fig. 05 - Impacto ocorrido contra o pórtico de proteção do 
gasoduto no dia 14/07/2020. Fonte: Arsepam, 2020.

Fig. 07 - Impacto ocorrido contra o pórtico de proteção do 
gasoduto no dia 14/07/2020. Fonte: Arsepam, 2020.

Fig. 06 - Impacto ocorrido contra o pórtico de proteção do 
gasoduto no dia 14/07/2020. Fonte: Arsepam, 2020.

Fig. 08 - Impacto ocorrido contra o pórtico de proteção do 
gasoduto no dia 14/07/2020. Fonte: Arsepam, 2020.
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Fig 11 - Placa de sinalização vertical avariada, devido a um 
impacto veicular. Fonte: Arsepam, ago/2020.

Fig. 12 - Medição da distância da placa de sinalização até o 
meio-fio. Fonte: Arsepam, ago/2020.

Fig. 09 - Imagem atual do “gasoduto de 20” cruzando as alças 
de acesso da Av. São Jorge. Fonte: Arsepam, ago/2020.

Fig. 10 - Medidas finais do pórtico de proteção do gasoduto na 
Av. João Valério. Fonte: Arsepam, ago/2020.

com o projeto da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura – SEMINF.

Em agosto, foram realizadas novas inspe-
ções aos dutos e registrada pela fiscalização 
uma placa de sinalização vertical em péssimo 
estado na Avenida Coronel Teixeira, o que po-
deria ter sido evitado se houvesse obediência 
à 5ª revisão da instrução de trabalho ITCIG.
GET.22, que trata da identificação e sinaliza-
ção da rede de distribuição de gás natural, 
subitem b) do item 7.4.2.2: “As placas devem 

ser instaladas a distâncias superiores a 3 m de 
esquinas, evitando-se interferências com veí-
culos altos e/ou longos (caminhões /ônibus)”. 
O não cumprimento de tal item é visto nas 
figuras 10 e 11.

Na figura 12, é possível perceber que a 
distância é de cerca de 65cm, da placa ao 
meio-fio, que difere dos três metros (men-
cionados no subitem b do item 7.4.2.2 da 
5ª revisão da instrução de trabalho ITCIG.
GET.22).



24 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ARSEPAM 2020

Extensão da rede de gasoduto em Manaus

Desde 2010, a Arsepam acompanha as 
obras de expansão da rede dutoviária de gás 
natural canalizado na capital, que teve como 
início a implantação de 43 km de ramais ter-

melétricos, no primeiro ano de atuação da 
Companhia de Gás do Amazonas – Cigás. Em 
2020, a rede  GN totalizou 142 km de exten-
são, conforme mapas a seguir.

ANO SEGMENTO EXTENSÃO DE DUTO

2010/2011 Ramais Termelétricos 43 km
2012/2013 Industrial - Fase 1 5 km
2013/2014/2015 Industrial - Fase 2 30 km
2016/2017 Industrial - Fase 3, 4, Projeto Varejo e 3M 17 km
2017/2018 Industrial - Fase 3, 4 e Projeto Varejo 5 km
2019 Industrial e Projeto Varejo 20 km
2020 Industrial e Projeto Varejo 22 km

TOTAL 142 km

Quadro de extensão de rede de gás

Aumento da rede dutoviária de gás no município de Manaus. Fonte: Cigás, 2020.
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Fig. 01 - Mapa de distribuição de gás canalizado na área urbana de Manaus. Fonte: Asitec/Arsepam, 2020.
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Fig. 02 - Rede de gasodutos em setores comercial e residencial, implantada no município de Manaus. Fonte: Asitec/Arsepam, 2020.

Fig. 03 - Rede de gasodutos no setor industrial implantada no município de Manaus. Fonte: Asitec/Arsepam, 2020.
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O mapa da figura 02, representa a maior 
concentração de gás distribuído aos setores 
comercial e residencial, com cerca de 0,06% 
do volume diário. O segmento residencial 
está fortemente localizado nos bairros Adria-
nópolis, Nossa Senhora das Graças e Parque 
10 de Novembro. 

O setor industrial, figura 03, representa 
cerca de 2,60% do consumo de gás natural, 
gerado diariamente no município de Manaus, 
e está localizado parcialmente no Distrito In-
dustrial, na Zona Leste. Os outros 97,18% são 
fornecidos às termelétricas. Cerca de 60% da 
energia gerada em Manaus possui sua matriz 
energética baseada em gás natural. Com a hi-
drelétrica é diferente, pois o gás consumido 
não é cíclico, o que permite mais constância 
no fornecimento.

Parte do setor industrial, figura 4, aten-
dido pela Cigás também está distribuída ao 
longo da avenida Torquato Tapajós, dentro de 
seus limites estabelecidos em até 40 km após 
a barreira de saída da capital.

Em geral o ano de 2020 foi atípico em 
relação ao de 2019, tendo em vista o surgi-
mento da pandemia causada pelo Covid-19. 
Em consequência disso, as fiscalizações foram 
reduzidas nos primeiros meses do ano e re-
tornaram somente em agosto.

Em relação aos serviços de fornecimento 
e expansão da rede de gás não ocorreu uma 
diminuição drástica, considerando o desem-
penho anual da concessionária que expandiu 
cerca de 30km de rede, nesse ano.

Fig. 04 - Rede de gasodutos ao longo da Av. Tórquato Tapajós, implantada no município de Manaus. Fonte: Asitec/Arsepam, 2020.

Visita técnica a fábrica FortLev, na AM-10, continuação da Av. 
Tórquato Tapajós, após a Barreira. Em 09/2020.



28 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ARSEPAM 2020

Regulação tarifária

Dentre as funções da Arsepam, cabe ga-
rantir a harmonia entre os interesses dos 
usuários e os serviços públicos, zelando pelo 
equilíbrio econômico e financeiro dos contra-
tos, a modicidade das tarifas e o justo retorno 
dos investimentos, assim como a análise dos 
pleitos de reajustamento e revisão tarifária, 
valores e estruturas. Para tal, deve estabelecer 
critérios e parâmetros de produção dos servi-
ços e metodologias de cálculo, previstos nos 
contratos de concessão.  

Para se compreender melhor sobre a 
questão tarifária, é importante dizer que, 
atualmente, no Amazonas, o valor utilizado 
como parâmetro de referência e adotado nas 
operações de gás natural é determinado pelo 
Preço Médio Ponderado ao Consumidor Fi-
nal – PMPF. Essa determinação é conhecida 
por meio da publicação mensal de Ato CO-
TEPE/PMPF, pela Secretaria de Estado da Fa-
zenda – Sefaz. Esse dado pode ser acessado 
livremente no sítio eletrônico: http://confaz.

Gás Natural Canalizado – GNC 

fazenda.gov.br/ e conta com a determinação 
legal do Decreto Estadual nº. 38.556/17, de 
28/12/2017, com efeito desde 1º de dezem-
bro de 2017.

O referido decreto revogou o dispositivo 
do Regulamento do ICMS/AM, aprovado pelo 
Decreto nº. 20.686/99, que versava sobre seu 
cálculo, devido por substituição tributária no 

Visita técnica para análise tarifaria do gás social.
Foto: Arsepam, 2020.
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Amazonas. Sendo assim, após a análise do 
PMPF, são aferidos os dados disponibilizados 
pela Cigás, de maneira a verificar se os da-
dos apresentados são dotados de veracidade, 
conforme o que consta na tabela do PMPF. 
No caso de haver alteração no valor do PMPF, 
pelo Órgão Fazendário do Estado do Amazo-
nas, através de uma nova publicação de ATO 
COTEPE/PMPF, a companhia poderá promo-
ver, imediatamente, o reajuste das tarifas do 
gás, conforme está disposto nas cláusulas 
16.3, 16.5 e 16.10 do contrato de concessão. 
Em resumo, as cláusulas expõem a importân-
cia das tarifas na sustentação do dever de “re-
munerar o capital investido e cobrir todas as 
despesas realizadas pela Cigás”.

Deste modo, após análise dos itens supra-
citados, é produzido o respectivo parecer téc-
nico, obedecendo ao padrão oficial adotado. 
Após elaboração do parecer, o mesmo é en-
caminhado à Assessoria Jurídica para conhe-
cimento e manifestação no que couber perti-
nente e para que sejam tomadas as devidas 
deliberações. Vale ressaltar que, após o Poder 
Executivo homologar as tabelas tarifárias, as 
mesmas são publicadas no Diário Oficial do 
Estado do Amazonas.

Em 2020, a Arsepam elaborou o parecer 
sobre a Homologação da Tabela Tarifária e 
sua Política de Incentivo a Adimplência, apre-
sentado pela CIGÁS. 

Reajuste das tarifas do serviço público de transporte rodoviário
intermunicipal coletivo de passageiros

Segundo a Lei Estadual nº. 3.006, de 29 de 
novembro de 2005, a Arsepam tem a incum-
bência, por meio de seu Departamento Co-
mercial e Tarifas – DECT, de elaborar estudos 
técnicos, necessários à aferição periódica dos 
custos da prestação e da manutenção da qua-
lidade dos serviços de transporte rodoviário 
intermunicipal coletivo de passageiros, para 
análise dos índices inflacionários das tarifas 
cobradas aos usuários, caso haja o reajuste 
tarifário anual do Ministério dos Transportes 
e impacto causado no reajuste das tarifas e 
suas respectivas variações. 

Diante disso, a Arsepam faculta às empresas 
solicitarem o reajuste, mediante justificativa de Re-
ajuste Tarifário anual do Ministério dos Transportes, 
referência na correção anual, tanto para esta agên-
cia, quanto para outras nos demais Estados.

Em 2020, também foi realizada uma pesqui-
sa a respeito da situação tarifária no Amazonas, 
a qual constatou que desde 1996, 12 reajustes 
foram homologados. O maior percentual cor-
responde aos índices autorizados pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, en-
tre os anos de 2003 e 2007, de 38%.

Rodoviária de Manaus, Eng. Huáscar Angelim.
Foto: ASCOM/Arsepam, 2020.

Porto público de Manaus (Roadway).
Foto: ASCOM/Arsepam, 2020.
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ÓRGÃO
RESPONSÁVEL ANO DESCRIÇÃO DE REAJUSTES

SEINF

1996
Reajuste autorizado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura em 08 de julho de 
1996, com suporte legal da Portaria nº. 253, de 03 de julho de 1996, do Ministério 
dos Transportes.

1997
Reajuste autorizado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, em 21 de julho de 
1997, com suporte legal na Portaria nº. 267, de 11 de julho de 1997, do Ministério 
dos Transportes.

COP 1999
Reajuste autorizado pela Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de 
Obras Públicas do Estado do Amazonas, com suporte legal na Portaria nº. 230, de 08 
de julho de 1999, do Ministério dos Transportes.

ARSEPAM

2001

Reajuste autorizado pela ARSAM, em 20 de setembro de 2001, com suporte legal 
na Portaria nº. 252, de 21 de julho de 2000, e na Portaria nº. 251 de 12 de julho de 
2001, ambas do Ministério dos Transportes. O percentual autorizado corresponde à 
somatória dos índices autorizados pelo MT, referentes aos anos de 2000 (4,36%) e 
2001 (24,60%).

2002
Reajuste autorizado pela ARSAM, em 04 de setembro de 2002, com suporte legal 
na Resolução nº. 50, de 12 de julho de 2002, da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT.

2009
Reajuste autorizado pela ARSAM, em 30 de junho de 2009, por meio da Resolução nº. 
001/2009 – CERCON/GDP/ARSAM. O percentual autorizado corresponde aos índices 
autorizados pela ANTT/MT, entre os anos de 2003 e 2007 (38%).

2012
Reajuste autorizado pela ARSAM, em 05 de março de 2013, por meio da Resolução 
nº. 001/2013 – CERCON/GDP/ARSAM. O percentual autorizado corresponde aos ín-
dices autorizados pela ANTT/MT, entre os anos de 2008 e 2011 (14,82%).

2013
Reajuste autorizado pela ARSAM, em 13 de dezembro de 2013, por meio da Resolu-
ção nº. 002/2013 – CERCON/GDP/ARSAM. O percentual máximo autorizado corres-
ponde aos índices autorizados pela ANTT/MT, entre os anos de 2012 e 2013 (9,944%).

2014
Reajuste autorizado pela ARSAM, em 18 de dezembro de 2014, por meio da Resolu-
ção nº. 001/2014 – CERCON/GDP/ARSAM. O percentual máximo autorizado corres-
ponde ao índice autorizado pela ANTT/MT, no ano de 2014 (4,792%).

2015
Reajuste autorizado pela ARSAM, em 02 de dezembro de 2015, por meio da Resolu-
ção nº. 003/2015 – CERCON/ARSAM. O percentual máximo autorizado corresponde 
ao índice autorizado pela ANTT/MT, no ano de 2015 (7,708%).

2016
Reajuste autorizado pela ARSAM, em 31 de outubro de 2016, por meio da Resolução 
nº. 002/2016 – CERCON/ARSAM. O percentual máximo autorizado corresponde ao 
índice autorizado pela ANTT/MT, no ano de 2016 (9,042%).

2018
Reajuste autorizado pela ARSAM, em 02 de fevereiro de 2018, por meio da Resolução 
nº. 001/2018 – CERCON/ARSAM. O percentual máximo autorizado corresponde ao 
índice autorizado pela ANTT/MT, no ano de 2016 (5,78%).

Reajustes Autorizados no Estado do Amazonas

Fonte: DECT/Arsepam, 2020.

A tarifa nacional do coeficiente do Trans-
porte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de 
Passageiros é de R$ 0,28 por passageiro x 
km. A tarifa média no Estado do Amazo-
nas corresponde a R$ 0,23 por passageiro 
x km. Essa tarifa nacional e estadual deixa 
evidente que, a cada quilômetro viajado, o 

passageiro do transporte rodoviário inter-
municipal coletivo paga R$ 0,23. Isso signi-
fica que, atualmente, o usuário desta mo-
dalidade de transporte intermunicipal paga 
17,86%, abaixo da média nacional conforme 
demonstração no gráfico, “Média do Coefi-
ciente Tarifário Nacional, a seguir.
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Em decorrência do impacto econômico, 
causado pela pandemia Covid 19 em 2020, a 
Arsepam não realizou quaisquer mudanças 
tarifárias em nenhum dos serviços regulados. 
Um estudo relacionado às tarifas praticadas 
nacionalmente, no serviço público de trans-
porte hidroviário intermunicipal, no entanto, 
ilustra a evolução dos valores e índices que 
incidem diretamente na composição tarifária 
adotada pelos prestadores desses serviços pú-
blicos de transporte de passageiros. Esse estu-
do contribuiu para a formação de um banco 
de dados referente às empresas de navegação, 
para subsidiar a futura regulação desse servi-
ço. A Arsepam já possui identificados os tipos 
de embarcação, nome, destino, dias de saídas, 
horários, contato, tempo de viagem, respon-
sável e locais de atracação, para o aperfeiçoa-
mento do trabalho de regulação para o ano de 
2021 e anos seguintes. 

Média do Coeficiente Tarifário Nacional

Fonte: DECT/Arsepam, 2020.

Porto de Manaus (Roadway).
Fonte: ASCOM/Arsepam, 2020.
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Comitê de Obras Públicas Integradas – COPI

Criado e sob a coordenação da Arse-
pam há cinco anos, a partir da Resolução nº.   
002/2015 – CERCON/ARSAM, alterada em 
seu regimento interno, por meio da Portaria 
nº. 001/2016 – GDP/ARSAM, que ampliou 
sua atuação e o expandiu para o âmbito es-
tadual, o Comitê de obras Públicas Integra-
das – COPI, tem como objetivo permanente 
promover a integração dos planejamentos de 
obras públicas para ocasionar menor impacto 
pelas interferências urbanas de obras de in-
fraestrutura, além de viabilizar a solução das 
ocorrências de má prestação de serviços es-
senciais como energia, saneamento e teleco-
municações. 

O processo de comunicação entre a Ar-
sepam e todas essas instituições é realiza-
do por meio de comunicados no grupo de 
WhatsApp, criado exclusivamente para as 
demandas desse comitê. Com isso, as obras 
são integradas, minimizando, significativa-
mente, os impactos na infraestrutura urba-
na, causadores de vazamentos ou rompi-
mentos de redes elétricas e telefônicas, por 

exemplo. O alinhamento do planejamento 
dessas interferências vem sendo uma forma 
eficiente de resolução dos sinistros urba-
nos. Em 2020, mais de 200 ações foram in-
tegradas por diversas instituições membro, 
dentre concessionárias, prestadores de ser-
viços, órgãos públicos estaduais, municipais 
e federais. 

Outras ações importantes de conscien-
tização também foram realizadas em 2020, 
como o impedimento de obras irregulares em 
paradas de ônibus, sobre rede de gás natu-
ral ou de construções residenciais próximas à 
subestação elétrica. Um exemplo dessa ação 
integrada foi a intervenção da Arsepam na 
Unidade Termelétrica – UTE do bairro de Apa-
recida, em Manaus, por meio de uma ação 
da Eletrobrás e o Instituto Municipal de Pla-
nejamento Urbano – Implurb, num processo 
de conscientização dos moradores próximos 
à referida termelétrica. O comitê atuou, tam-
bém, para coibir as ramificações clandestinas, 
encontradas em redes de distribuição de tele-
fonia, gás e água.
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Erosão na Av. Buriti, Distrito Industrial I. Em 20.01.2020.

Relatório fotográfico de algumas ocorrências do COPI em 2020

Lixo acumulado, causando
transbordamento do igarapé, 

bairro do Japiim. Em 25.02.2020.

Erosão na rua Jacareúbas,
bairro Dom Pedro.

Em 21.03.2020.

Rompimento de adutora de água na Tv. Ponta Negra,
bairro São Jorge. Em 03.04.2020.

Poste em declínio na Av. Nilton 
Lins, bairro Flores. Em 17.05.2020.

Erosão na calçada, na Av. Nilton 
Lins, bairro Flores. Em 05.06.2020.

Rompimento de adutora de água na Estrada dos Japoneses,
bairro Parque Dez de Novembro. Em 31.07.2020.

Erosão próximo a calçada, na rua 
Barão do Rio Branco, bairro São 

Jorge. Em 30.09.2020.

Caminhão obstruindo a entrada 
do complexo viário da Constantino 

Nery. Em 01.10.2020.

Derrocagem em trecho da Avenida Mário Ypiranga,
em decorrência da tubulação de drenagem.

Em 24.11.2020.
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Análise das ocorrências do COPI em 2020

Fonte: ASITEC/Arsepam, 2020.
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Transporte rodoviário intermunicipal de passageiros

O serviço de transporte rodoviário inter-
municipal coletivo de passageiros é um seg-
mento de natureza pública, e compete ao 
Estado do Amazonas a sua prestação, seja 
diretamente ou por delegação a terceiros. A 
regulação da exploração desse serviço, nas 
modalidades regular e fretamento, é exerci-
da pela Arsepam, nos principais pontos de 
saída da capital. As fiscalizações realizadas, 
têm atribuições conferidas pelas Leis nº. 
3.006, de 29 de novembro de 2005 e Lei nº. 
5.060, de 27 de dezembro de 2019. Ambas 
têm como objetivo acompanhar a prestação 
desse serviço e avaliar o cumprimento das 
metas e padrões estabelecidos, impondo 
medidas corretivas e sanções cabíveis, quan-
do for o caso. 

A partir da publicação do Decreto nº. 
42.098, de 20 de março de 2020, que esta-
beleceu restrições para o serviço de trans-
porte rodoviário intermunicipal, para conter 
o avanço da pandemia da Covid-19, ficou 
determinado dia 23, desse mesmo mês, 
como data inicial para o funcionamento 
apenas dos serviços essenciais e situações 
de urgência e emergência. A pandemia, 

Pontos de fiscalização da ARSEPAM no transporte intermunici-
pal de passageiros. Fonte: ASITEC/Arsepam, 2020.
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com efeitos sem precedentes na atividade 
econômica, fez do modal rodoviário um dos 
setores mais afetados pela diminuição do 
fluxo de passageiros.

Nesse ano, foram realizadas no transpor-
te rodoviário intermunicipal regular e freta-
mento, 42 mil abordagens nos quatro pon-
tos fixos de fiscalização: Barreira, Rodoviária 
Huáscar Angelim, Ponte Jornalista Phelippe 
Daou e Avenida das Flores. Os veículos do 
sistema de transporte intermunicipal utili-
zados e fiscalizados foram ônibus, micro-ô-
nibus, vans e similares, que transportaram 
passageiros pelos trajetos da Região Metro-
politana de Manaus. Ao todo, 380 mil pas-
sageiros fizeram deslocamentos intermunici-
pais, somando 56 destinos,  entre sede dos 

Transporte regular

Caracterizado pela frequência de viagens 
entre os terminais e preços estabelecidos para 
os deslocamentos permitidos no instrumento 
de delegação, o serviço regular de transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros tem 
natureza pública, competindo ao Estado do 
Amazonas a sua prestação diretamente ou 
mediante concessão.

Sua exploração pressupõe a observância 
ao princípio da prestação de serviço adequa-
do, ao estatuto jurídico das licitações, as nor-
mas que regulam a repressão ao abuso do 
poder econômico e a defesa da concorrência, 
e as normas de defesa do consumidor.

As 9 empresas cadastradas na Arsepam, 
como linhas autorizatárias, correspondem a uma 
frota de 102 veículos, que atendem a 23 destinos 
intermunicipais. Em 2020, mais de 9 mil abor-
dagens foram realizadas nos horários de saída 
e chegada dos veículos, na Rodoviária Huáscar 
Angelim. Em média, foram verificados 25 veícu-
los por dia, em horários permanentes. Esse nú-
mero é bem inferior ao comparado aos anos an-
teriores, em virtude das restrições impostas pela 
pandemia. Essas linhas atenderam ao transporte 
de 214 mil passageiros em 2020. Desses, 27 mil 
tiveram assegurados o direito à gratuidade total 
ou de 50% no valor da passagem.

O impacto causado pela pandemia refletiu 
diretamente no transporte rodoviário inter-
municipal regular, que foi interrompido para 
conter o aumento da proliferação do vírus e 
registrou queda de 52% da frota veicular uti-
lizada pelas 9 empresas cadastradas na Arse-
pam, o que reduziu no decorrer do ano de 
2020, de 102 para 49 veículos que operacio-
nalizam trechos intermunicipais.

municipios e localidades nas rodovias AM-
010, AM-070 e BR-174, correspondendo a 
76% abaixo da expectativa de passageiros a 
serem transportados num cenário sem pan-
demia.

Com o total de 17 feriados em 2020, dos 
quais 12 foram prolongados e impulsionados 
por viagens com características recreativas 
e turísticas, a grave crise de saúde pública, 
em decorrência da Covid-19, demonstrou no 
comparativo entre as modalidades de servi-
ço regular (natureza pública) com a de freta-
mento (natureza privada). A última foi a mais 
impactada com os deslocamentos quando 
autorizados em razão das medidas restritivas 
aos casos de urgência e emergência, serviços 
e atividades essenciais.

42 mil
abordagens realizadas
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Transporte por fretamento

O automóvel caracterizado na regulação 
como categoria de aluguel, cuja característica 
é o transporte individual de passageiros, pode 
realizar o transporte intermunicipal somen-
te na modalidade de fretamento eventual ou 
contínuo, sendo vedada a utilização do serviço 
denominado “táxi-lotação”. A prestação desse 
serviço representou cerca de 77% das aborda-
gens realizadas pela fiscalização em 2020, ou 
seja, de 42 mil fiscalizações, 33 mil estavam di-
recionadas aos veículos de fretamento. 

Considerando que em 2020, o transporte 
rodoviário intermunicipal ficou condicionado 
especialmente às medidas de enfrentamento e 
combate à Covid-19 por intermédio de decretos 
governamentais, a modalidade de fretamento 
eventual, cuja característica precípua visa aten-
der a pessoas jurídicas ou a grupos de pesso-
as, com fins turísticos, recreativos, profissionais, 
culturais e outros assemelhados de interesse 
do grupo, acabou sendo a mais afetada com a 
restrição parcial e temporária de circulação de 
pessoas em todos os municípios do Amazonas. 

No exercício das ações fiscalizatórias, 68 
autos de constatação foram emitidos aos 

Transporte semiurbano

Por conta da proximidade com a capital, a 
Arsepam autorizou a criação de uma linha se-
miurbana entre Manaus e Iranduba, com dis-
tância máxima estabelecida em 45 km. Em 2020 
as 2 empresas cadastradas realizaram 500 via-
gens nesse percurso, número também afetado 
pela pandemia. 

Apenas duas empresas que operam na mo-
dalidade de transporte semiurbano são regu-
ladas pela Arsepam: a Transporte Kalina Ltda, 
desde o ano de 2018 e, a partir de 15 de se-
tembro de 2020, a empresa Alfabus Transpor-
tes Ltda. A autorização, a título precário, con-
cedida à empresa Alfabus, proporcionou aos 
usuários liberdade de escolha e maior compe-
titividade, que são pré-requisitos de melhoria 
para a adequada prestação de serviços.

prestadores do transporte intermunicipal 
identificados com alguma irregularidade, 
destacando a ausência de selo, veículo não 
cadastrado, seguro vencido e lotação exce-
dente de passageiros, como as infrações mais 
cometidas durante as viagens intermunicipais.  

Um dos trechos da linha Manaus/Iranduba apresentado pela 
empresa AlfaBus. Fonte: ALFABUS, 2020.

Fiscalização realizada no serviço de fretamento.
Foto: Arsepam/2020.

68
autos de constatação
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Cadastramento

Com base na Lei nº. 3.006/2005 e Resoluções 
nº. 001/2006, nº. 001/2010 e nº. 003/2019-CER-
CON/ARSAM, somente os operadores cadas-
trados na Arsepam podem realizar o transporte 
rodoviário intermunicipal, sendo considerado 
como transporte irregular aqueles identificados 
sem o devido cadastramento. O cadastro reali-
zado pelo Departamento de Transporte Rodo-
viário – DETR tem como objetivo o controle da 
prestação dos serviços, realizado por empresas 
autorizatárias, para a regulação das tarifas e a 
garantia do equilíbrio econômico e financeiro 
do sistema de transporte.

Em 2020, nove empresas atuaram no 
serviço de transporte regular rodoviário e 
semiurbano: Aruanã Transportes, Expresso 
Transamazônica, EMTRAM, Eucatur/Solimões, 

Alfabus, Amatur, Siqueiratur, Transkalina e WR 
Transportes. Veja tabela na próxima página.

Quanto ao serviço de fretamento inter-
municipal, 127 empresas, apresentam o nú-
mero total de 1.229 mil veículos cadastrados 
na Arsepam. Dessa frota, 461 ônibus são de 
fretamento, 121 são micro-ônibus e 545 são 
automóveis da categoria aluguel. Toda essa 
frota foi vistoriada pela Arsepam. 

A partir de março desse ano, houve a sus-
pensão da renovação de cadastro, por con-
ta da situação de calamidade pública, oca-
sionada pela pandemia. Somente a empresa 
Alfabus Transportes Ltda, por ser nova no 
segmento de prestação do serviço, teve o ca-
dastro realizado na Arsepam.

1.229
veículos cadastrados
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Total da frota por empresa cadastrada do serviço regular e semiurbano

REGIME EMPRESA ORIGEM DESTINO FROTA

REGULAR
RODOVIÁRIO

AMATUR
APUÍ MANAUS

12
MANAUS APUÍ

ARUANÃ

MANAUS NOVO REMANSO

29

MANAUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
MANAUS CAREIRO / CASTANHO
MANAUS HUMAITA / LÁBREA
MANAUS MANACAPURU
MANAUS NOVO AIRÃO

EMTRAM
MANAUS MANACAPURU

14
MANACAPURU MANAUS

EUCATUR/SOLIMÕES
MANAUS ITACOATIARA

17
ITACOATIARA MANAUS

EXPRESSO TRANSAMAZÔNICA

MANAUS NOVO REMANSO

8

NOVO REMANSO MANAUS
MANAUS SILVES / ITAPIRANGA
MANAUS ITACOATIARA
ITACOATIARA MANAUS
MANAUS PRESIDENTE FIGUEIREDO / ABONARI
ABONARI PRESIDENTE FIGUEIREDO / MANAUS
LÁBREA HUMAITÁ / MANAUS

SIQUEIRA TUR

HUMAITÁ MANAUS

5

MANAUS HUMAITÁ
HUMAITÁ APUÍ
APUÍ HUMAITÁ
HUMAITÁ LÁBREA
LÁBREA HUMAITÁ

TRANSCOOP/WR TRANSPORTES

MANAUS LÁBREA

3
LÁBREA MANAUS
MANAUS MANICORÉ
MANICORÉ MANAUS

REGULAR
SEMIURBANO

ALFABUS

IRANDUBA (SEDE) MANAUS

3

MANAUS IRANDUBA (SEDE)
CACAU / MUTIRÃO MANAUS
MANAUS CACAU / MUTIRÃO
LAGO LIMÃO MANAUS
MANAUS LAGO LIMÃO

TRANSKALINA

IRANDUBA (SEDE) MANAUS

11

MANAUS IRANDUBA (SEDE)
CACAU MANAUS
MANAUS CACAU
LAGO LIMÃO MANAUS
MANAUS LAGO LIMÃO
AÇUTUBA MANAUS
MANAUS AÇUTUBA

TOTAL DA FROTA VEÍCULAR 102

TIPO DE VEÍCULO FROTA
AUTOMÓVEL 545
MICRO-ÔNIBUS 121
ÔNIBUS 461
ÔNIBUS RODOVIÁRIO 88
ÔNIBUS URBANO 14
TOTAL GERAL 1.229

TIPO  DE SERVIÇO FROTA
FRETAMENTO EVENTUAL 582
FRETAMENTO EVENTUAL TIPO I (TÁXI) 8
FRETAMENTO EVENTUAL TIPO II (TÁXI) 537
SERVIÇO REGULAR / RODOVIÁRIO 88
SERVIÇO REGULAR / SEMIURBANO 14
TOTAL GERAL 1.229

Fonte: DETR/ Arsepam, 2020.

Total da frota por tipo de veículo e serviço
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Análise geral dos dados operacionais de fiscalização do transporte
intermunicipal de passageiros

Fonte: DETR/ASITEC/ Arsepam, 2020.
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Análise dos dados operacionais de fiscalização do transporte intermunicipal
de passageiros do serviço regular e semiurbano

Devido a pandemia de Covid-19, nos meses de abril e maio, o serviço regular de transporte intermunicipal de passageiros
foi interrompido temporariamente. Fonte: DETR/ASITEC/Arsepam, 2020.
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Análise dos dados operacionais de fiscalização do transporte intermunicipal 
de passageiros do serviço de fretamento eventual e contínuo

Fonte: DETR/ASITEC/Arsepam, 2020.
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Fonte: ASITEC/ Arsepam, 2020.
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Fonte: ASITEC/Arsepam, 2020.

DATA OPERAÇÃO TOTAL DE 
FISCALIZAÇÃO

TOTAL DE
PASSAGEIROS

01/01/2020 ANO NOVO 100 1.489
22 a 25/02/2020 CARNAVAL 1.125 19.001
26/02/2020 QUARTA-FEIRA DE CINZAS 219 3.185
10/04/2020 SEXTA-FEIRA SANTA 3 60
11/06/2020 CORPUS CHRISTI 82 252
05 a 06/09/2020 DIA DA MAZÔNIA 331 3.493
07/09/2020 DIA DA INDEPENDÊNCIA 135 1.231
10 a 12/10/2020 N. SRA. APARECIDA 279 1.235
15/11/2020 PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 20 40
20/11/2020 CONSCIÊNCIA NEGRA 76 145
08/12/2020 N. SRA. DA CONCEIÇÃO 15 201
24/12/2020 NATAL 92 691
31/12/2020 FINAL DE ANO 133 1.316

TOTAL GERAL 2.610 32.339

Operações de fiscalização realizadas nos feriados de 2020

Fonte: DETR/Arsepam, 2020.



45RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ARSEPAM 2020

Transporte hidroviário intermunicipal de passageiros

Em cumprimento ao papel da regulação 
dos serviços delegados ou contratados do Es-
tado do Amazonas, foi elaborada, em 2019, 
a proposta do Projeto de Lei Ordinária n°. 
44, de 2020, para regulamentar o serviço de 
transporte hidroviário intermunicipal de pas-
sageiros e cargas do Amazonas, a qual rece-
beu parecer favorável da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas, em março de 2020. As 
principais atividades realizadas pela Arsepam 
nesse ano, estiveram ligadas à elaboração de 
normas de outorga, com base nos percursos 
longitudinal e transversal e à participação 
efetiva em audiências públicas, relacionadas a 
discussões por conflito de competências, ou a 
prestação dos serviços de navegação interior,  
que referem-se, principalmente, a fiscalização 
das empresas de transporte transversal, entre 
a capital e os municípios de Careiro da Várzea 
e Iranduba. A natureza mista dos trajetos en-
tre municípios trouxe a necessidade de defi-
nição de competências relacionadas ao trans-
porte longitudinal entre Manaus e Tabatinga. 
A convite da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – ANTAQ, a Arsepam participou 
de todas as reuniões a respeito. 

Para maior efetividade da fiscalização de-
terminada por decreto, foi realizada pela Ar-
sepam pesquisa de campo para levantamen-
to de dados, análise e realização de estudos 
sobre o mercado econômico da atividade de 
transporte hidroviário, com base na estimati-
va de receitas auferidas, além da participação 
na elaboração dos decretos estaduais que es-
tabeleceram critérios e procedimentos volta-
dos à contenção do transporte para minimi-
zação da disseminação da Covid-19.

Pontos de fiscalização da ARSEPAM no transporte hidroviário
de passageiros. Fonte: ASITEC/Arsepam, 2020.
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Desde março de 2020, em cumprimento 
ao Decreto Estadual nº. 42.087, coube à Arse-
pam fiscalizar os serviços de transporte fluvial 
intermunicipal de passageiros, operados por 
embarcações de pequeno, médio ou grande 
porte, de qualquer natureza. Estão incluídos 
nesse tipo de transporte as lanchas rápidas, 
lanchas expressas (a jato), navio motor e ferry 
boat. Tal decreto restringiu, pela primeira vez, 
esse serviço, excetuando casos de urgência e 
emergência e serviços essenciais, incluindo o 
transporte de cargas, permanentemente au-
torizado.  

Em 14 julho de 2020, por meio de novo 
Decreto Estadual nº. 42.500, foram estabe-
lecidas medidas sanitárias para a liberação 
gradual desse serviço, sendo estabelecido o 
distanciamento entre redes e assentos, assim 
como a redução no número de passageiros 
em até 60%. Também foi estabelecida a obri-
gatoriedade da disponibilidade do álcool em 
gel para todos os passageiros das embarca-
ções e o uso obrigatório de máscaras. 

Desde a publicação do primeiro decreto, 
houve queda de 83% no fluxo total de passa-

Operação Covid-19

geiros. No cômputo total, 252 mil passageiros 
foram transportados por embarcações, sendo 
registradas 8.017 mil fiscalizações. Durante as 
abordagens, mais de 100 irregularidades fo-
ram registradas e geraram a aplicação de 66 
notificações. 

Fiscalização das embarcações pela Arsepam.
Em set/2020.

Além da atuação de campo nos principais 
pontos de embarque, localizados na orla da 
capital, a Arsepam possui participação efe-
tiva no Conselho Estadual de Recursos Hí-
dricos, o que se dá com a presença de seu 
representante na composição das câmaras 
técnicas de estudos e projetos relacionados 
ao 2º ciclo do Progestão e à repactuação da 
Meta Federativa 1.5 para segurança de bar-
ragens, e no processo de aprovação do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos do Estado do 
Amazonas e do Acordo de Cooperação Téc-
nica entre o Instituto de Proteção ao Meio 
Ambiente – Ipaam e Universidade Estadual 
do Amazonas – UEA, relacionado ao moni-
toramento da Qualidade da Água Superficial 
na Grande Manaus. A agência também pro-
cedeu à análise de competência dos órgãos 
estaduais para gestão na Bacia Hidrográfica 
do Rio Tarumã Açu, a pedido da Defensoria 
Pública da União. 
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O serviço de transporte hidroviário no 
Amazonas atende aos mais diversos aspectos 
econômicos e compreende o deslocamen-
to de passageiros e cargas em embarcações 
do tipo balsa/empurrador, lanchas rápidas, 
expressas ou a jato e ferryboats. A natureza 
da navegação interior contempla as catego-
rias de transporte transversal e longitudinal. 
O transporte transversal é caracterizado pelo 
deslocamento de uma margem a outra de 
rios ou lagos e o longitudinal realiza o per-
curso de maior distância, entre municípios. 

Na atividade hidroviária, gradativamente, 
as embarcações de madeira são substituídas 
por ferryboats, embarcações construídas com 
aço naval, que são modernas e mais velozes 
e apresentam um significativo acréscimo de 
capacidade de cargas acima de 1.200 tonela-
das e maior oferta de vagas aos passageiros, 
podendo transportar de 500 a 800 pessoas. 
As lanchas expressas ou a jato, utilizadas no 
transporte exclusivo de passageiros reforçam 
a matriz do transporte longitudinal. 

Em Manaus, o Terminal Ceasa absorve o 
transporte rodofluvial, realizado por balsas e 
ferryboats, para complementar o transporte 
rodoviário da BR-319, que atualmente é des-
contínuo pela intercessão do Rio Negro e Rio 

Características do transporte hidroviário no Amazonas

TRANSPORTE TRANSVERSAL

TRANSPORTE LONGITUDINAL

Ferry Boat (balsa)Lancha rápida

Ferry Boat Expresso (AJato)

Navio Motor Barco Motor

Solimões. Esse terminal atende, também, aos 
passageiros, por meio de lanchas rápidas e 
expressas, caracterizando o transporte trans-
versal para a outra margem do rio, também 
em continuidade ao percurso da BR-319, lo-
calizada no município Careiro da Várzea.
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Análise dos dados operacionais de fiscalização do transporte hidroviário 
de passageiros do Amazonas

Fonte: DETH/ASITEC/Arsepam, 2020.
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Diretoria Administrativa e Financeira – DAF 

A Diretoria Administrativa e Financeira – 
DAF tem como atribuição fornecer o apoio lo-
gístico necessário no que se refere à gestão de 
recursos humanos, financeiros e patrimoniais, 
bem como dos procedimentos administrativos 
internos. Em 2020, com a implementação de 
análise detalhada e redução de diversos servi-
ços referentes aos contratos em andamento e 
despesas empenhadas e contratuais dos anos 
anteriores, houve a significativa redução de 
25% da média mensal de custeio das ativida-
des internas e externas da Arsepam.

Em atenção ao Decreto nº. 42.098, de 
20/03/2020, que restringiu os serviços de 
transporte rodoviário e hidroviário intermuni-
cipal apenas às situações de urgência e emer-
gência, por conta da emergência de saúde 
pública de importância internacional, em de-
corrência da proliferação da Covid-19, houve 
queda, de aproximadamente 74% (setenta e 
quatro por cento), na arrecadação da agência. 
Tal fonte de recurso é proveniente das taxas de 
regulação recolhidas por operadores de trans-

porte regular e de fretamento intermunicipal 
coletivo de passageiros. 

Considerando ainda que, o Decreto nº. 
42.146 de 31/03/2020 instituiu um plano de 
contingenciamento de gastos, com objetivo 
de promover ações que reduzam o impacto da 
pandemia nas finanças do Estado do Amazo-
nas, também foram reduzidos gastos com des-
pesas contratuais em 20%.

RECEITA: REGULAÇÃO DE ÁGUA, GÁS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
INTERMUNICIPAL (2018-2020)

2018 2019 2020

1.203.831

700.000

600.000600.000

492.628

144.021

564.293

ÁGUA GÁS TRANSPORTE
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RECEITA X OUTRAS DESPESAS E FOLHA DE PAGAMENTO (2016-2020)

2016 2017 2018 2019 2020

4.617.573

744.021

238.393

1.164.293

7.383.305

1.205.125
1.564.104

2.122.085

3.563.875

1.789.657

3.071.117

Receita Arrecadada (A) Outras Despesa  Empenhada   Grupo (3 e 4)s s Despesa de Pessoal - ARSEPAM (Grupo 1)

2.396.459

2.827.851

1.839.933

RECEITAS E DESPESAS - COMPARATIVO ANUAL (2018-2020)

2018 2019 2020

2.396.459

744.021
1.164.293

7.933.075

6.697.175

7.411.624

RECEITAS (Todas as Receitas) DESPESAS (Grupo 1, 3 e 4)

FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA COM PESSOAL (2016-2020)

2016 2017 2020

1.122.401

5.492.050

1.855.831

1.150.857

2.827.715

2.413.018

2019

3.499.882

894.408 895.249

2018

3.265.291

1.615.757

224.175243.401

FONTE 100 (SEFAZ) FONTE 201 (ARSEPAM-Receita do Ano) FONTE 401 (ARSEPAM-Superávit)
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DESPESAS EMPENHADAS E CONTRATUAIS - COMPARATIVO ANUAL (2018-2020)

2018 2019 2020

1.585.150

1.285.281

1.122.756

1.514.639

1.390.864

1.056.662

-56.155

1.522.876

1.073.970

877.575

-88.059

VL CONTRATADO VL EMPENHADO VL PAGO TAXA DE REDUÇÃO

CONTAS PÚBLICAS - COMPARATIVO ANUAL (2018-2020)

2018 2019 2020

55.999 58.975
62.743

131.323

28.878

49.513

38.932

21.453

40.792

4.266
10.992

16.500

2.892 2.2502.3912.114 1.1341.344

ENERGIA GASOLINA IMPRESSÃO TELEFONIA MÓVEL TELEFONIA FIXA - 0800 TELEFONIA FIXA - PABX
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Ouvidoria

A Ouvidoria da Arsepam tem como obje-
tivo zelar pela qualidade dos serviços regula-
dos pela agência, acompanhando o processo 
interno de apuração de denúncias e reclama-
ções dos interessados contra a atuação das 
concessionárias, visando promover a concilia-
ção entre os operadores do serviço e usuá-
rios. Em 2020, sua atuação foi fundamental, 
principalmente com relação às informações 
relacionadas aos serviços de transporte hi-
droviário, restritos por decreto, por conta da 
pandemia.

Os meios disponíveis para informações e 
registros de reclamações são ligações telefô-
nicas ou mensagens de whatsapp 24 horas e 
plataformas de ouvidorias federais como E-
Sic e Falabr. O total de 6.356 mil atendimen-
tos foram realizados. Pelo whatsapp, 1.287 mil 
referentes a reclamações do transporte rodo-
viário. No que diz respeito ao transporte hi-
droviário, 2.084 mil atendimentos. Em relação 
aos serviço de gás, foram 7 atendimentos so-
bre informações, e 69 chamadas referiram-se 

a possíveis vazamentos. Desse número, ape-
nas 3 reclamações foram procedentes. Nas 
demais chamadas, a concessionária consta-
tou problemas em coocktops, fogões e aque-
cedores, equipamentos internos, de respon-
sabilidade do cliente. Por isso, tais demandas 
costumam ser resolvidas com diferentes em-
presas entre as que constam nas referências 
do sistema da concessionária.  

Dos demais atendimentos realizados, 138  
referiram-se a informações não relaciona-
das aos serviços regulados, mas que foram 
acolhidas e encaminhadas aos órgãos afins. 
Pelo telefone, foram atendidas 689 ligações 
referentes ao transporte rodoviário; 1.419 
mil  sobre o hidroviário; e 11 pedidos de in-
formação. Também foram realizados 381 pre-
senciais, posteriormente suspensos no mês 
de março e retomado em junho, conforme 
liberação gradual das atividades e do servi-
ço de transporte rodoviário. Os dois meses 
de maior registro de demandas foram abril e 
maio, período em que se instalou a primeira 
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onda da pandemia de Covid-19 no Amazo-
nas. Foram realizadas mais de mil mediações, 
principalmente as que referiram-se ao trans-
porte hidroviário de passageiros, restrito pela 
primeira vez nesse Estado. 

A Ouvidoria está localizada na Rodoviária 
Huascar Angelim, em Manaus, de onde tam-
bém são recebidas demandas relacionadas ao 
distribuição do serviço de gás natural cana-
lizado. O horário de atendimento presencial: 
segunda à sexta, das 07:00h às 14:00h – horá-
rio do Amazonas. As manifestações dos cida-
dãos podem ser realizadas por meio:

Mês
Tipo de Demanda Status

Total de
Demandas Denúncia Reclamação Mediações

(Geral) Sugestão e-Sic Elogio Aberto Encerrado

Janeiro 99 1 3 95 0 0 0 2 97
Fevereiro 96 1 3 92 0 0 0 2 94
Março 318 5 0 313 0 0 0 2 316
Abril 2.127 53 72 1.991 3 0 8 1 2.126
Maio 1.192 6 0 1.177 4 0 5 1 1.191
Junho 970 2 0 968 0 0 0 0 970
Julho 412 10 5 395 0 0 1 0 412
Agosto 221 7 5 209 0 0 5 0 221
Setembro 275 2 5 268 0 0 3 0 275
Outubro 232 11 0 221 0 0 4 1 231
Novembro 206 5 2 199 0 1 1 2 204
Dezembro 208 10 2 195 0 1 0 4 208
TOTAL 6.356

Fonte: Ouvidoria, 2020.

Quadro geral do tipo de demandas atendidas pela Ouvidoria

Mês Quantidade SEPED CRAS JUIZADO MEDIAÇÃO

Janeiro 99 26 13 19 37
Fevereiro 96 12 14 22 44
Março 318 5 2 4 302
Abril 2.127 - - - 1.191
Maio 1.192 - - - 1.177
Junho 970 - - - 968
Julho 412 15 8 22 371
Agosto 221 4 4 18 195
Setembro 275 7 6 22 240
Outubro 232 5 4 7 216
Novembro 206 9 4 13 180
Dezembro 208 1 7 21 179
TOTAL 6.356

Fonte: Ouvidoria, 2020.

Demandas atendidas na Rodoviária pela Ouvidoria

• Da página (site) da ARSEPAM:
 Sistema de Ouvidorias (e-OUV)

• Do e-mail institucional:
 ouvidoria@arsepam.am.gov.br

• De ligação telefônica:
 0800 280 8585

• Do Celular/WhatsApp 24 horas:
 (92) 98408-1799
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Análise dos dados de atendimento da Ouvidoria

Fonte: ASITEC/Ouvidoria/Arsepam, 2020.
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Outro importante instrumento de per-
cepção utilizado pela Ouvidoria além da me-
diação é a Pesquisa de Satisfação, realizada 
pessoalmente e por QR CODE com um ques-
tionário de itens relacionados a qualidade da 

Pesquisa de satisfação

prestação dos serviços de transporte rodovi-
ário intermunicipal de passageiros. Nesse ano 
atípico, houve o alcance de 708 (setecentas 
e oito) respostas de usuários que utilizaram 
esse serviço.

Qual seu nível de satisfação dos serviços, desde a compra da passagem até o final da viagem?

Percentual de satisfação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal. Fonte: Pesquisa de Satisfação Ouvidoria Arsepam

Como você avalia a qualidade do ônibus?

Avaliação da qualidade de serviço de transporte rodoviário intermunicipal. Fonte: Pesquisa de Satisfação Ouvidoria Arsepam. 

Possui direito a gratuidades?

Avaliação da qualidade de serviço de transporte rodoviário intermunicipal. Fonte: Pesquisa de Satisfação Ouvidoria Arsepam
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A pesquisa de satisfação realizada, mes-
mo limitado o número de participantes por 
conta da restrição do fluxo de passageiros 
imposta por necessidade de contenção da 
pandemia revelou que a maioria dos entrevis-
tados avaliaram o serviço de transporte rodo-
viário como bom, mas que seriam necessárias 
diversas melhorias relacionadas a qualidade 
dos veículos e do atendimento dos opera-
dores. A presença da Ouvidoria e dos fiscais 
na Rodoviária Eng. Huáscar Angelim, em Ma-
naus, busca garantir a qualidade dos serviços 
prestados pelas empresas autorizatárias em 
âmbito intermunicipal. Os levantamentos re-
alizados nessas ações podem anteceder mu-

danças sociais, jurídicas, econômicas e até 
mesmo administrativas. Os meios de acesso 
disponibilizados ao cidadão para exercer “ci-
dadania”, devem passar por intermediação 
profissional, com a devida importância do 
acesso à informação e eficiente resolução dos 
litígios. 

A Ouvidoria tem importante função no Es-
tado Democrático de Direito, sendo primordial 
para garantir o acesso à informação ao cidadão 
e fortalecer a relação transparente entre a ad-
ministração pública e seus administrados. Nes-
se sentido, a sociedade tem reconhecido o di-
reito de obter informações para fazer jus a isso.

6.345
demandas encerradas
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Assessoria de comunicação

A Assessoria de Comunicação da Arsepam 
– ASCOM, tem como missão implementar as 
atividades de comunicação social, competin-
do-lhe: planejar, promover, coordenar e exe-
cutar as atividades de comunicação social da 
agência, observada a política pertinente ado-
tada pelo Governo do Estado do Amazonas. 
Além disso, coordenar o cerimonial e o pro-
tocolo dos eventos oficiais, assim como co-
letar dados e produzir informações de forma 
científica para a estruturação de documentos. 
Além de prestar assessoria à Presidência e 
demais unidades administrativas no que diz 
respeito ao relacionamento com os veículos 
de comunicação, também recebe e analisa 
as solicitações de entrevistas e informações, 
acompanhando e selecionando notícias de 
interesse, para serem publicadas na impren-
sa. Por isso, realiza a gestão do conteúdo dos 
sítios institucionais na rede externa e interna 
de computadores para promover a dissemi-
nação de informações relativas aos produtos 
e procedimentos da agência as diretrizes da 
Política Estadual de Informações.

Em 2020, os decretos restritivos aos ser-
viços regulados pela Arsepam pautaram o 
conteúdo da maioria das matérias articuladas 
pela assessoria ou demandadas pela impren-
sa. Após as publicações oficiais foram elabo-
radas 431 notícias, as quais foram veiculadas 
nos meios locais e tiveram destaque nacional 
em grandes telejornais como o Bom Dia Brasil, 
Jornal Nacional, É de Casa, Globonews, Aler-
ta Nacional e Jornal da Record. Dessas, 60% 
foram positivas, veiculadas por 154 veículos 
de comunicação, dentre sites, portais, jornais 
impressos, tvs e rádios. Quanto às redes so-
ciais, foram registrados acessos, resultados de 
posts voltados ao compartilhamento orgâni-
co e sob o direcionamento do núcleo digital 
do Governo do Estado do Amazonas. 

Os meses de abril e maio desse ano 
foram os de maior articulação, por con-
ta do cunho informativo adotado na ela-
boração das matérias pautadas pelos 
decretos estaduais, quanto a restrição e re-
tomada dos serviços de transporte regulados.   
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Publicações na mídia impressa e via web que circularam no ano de 2020.

No Instagram @Arsepamamazonas, a métrica 
impressão, que diz respeito a quantidade de 
vezes que um post foi visto, mesmo que seja 
pelo mesmo usuário, totalizou 170 mil visuali-
zações, que alcançaram 145 mil pessoas, o que 

demonstra maior envolvimento gerado pelo 
marketing de conteúdo das campanhas insti-
tucionais executadas pela assessoria. Quanto 
ao Facebook, o alcance foi de 46 mil usuários 
e de 50 mil impressões (visualizações).

Reportagens nos principais jornais televisivos do Brasil, como: Jornal Nacional, Bom dia Brasil, Band, Record, Hora 1 e outros.
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Página institucional no Facebook da Arsepam. Imagem: 2020.

Elaboração de campanha via Instagram de informações, alertas e conscientização sobre as normas de segurança para o transporte 
rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros durante a pandemia da Covid-19 em 2020.
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Fonte: ASITEC/ASCOM/Arsepam, 2020.

Análise dos dados da comunicação sobre publicações veiculadas
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Análise dos dados da comunicação sobre publicações veiculadas no Facebook

Análise dos dados da comunicação sobre publicações veiculadas no Instagram

Fonte: ASITEC/ASCOM/Arsepam, 2020.

Fonte: ASITEC/ASCOM/ARSEPAM, 2020.
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Assessoria de inteligência e tecnologia
A Assessoria de Inteligência e Tecnologia 

é responsável por elaborar relatórios intera-
tivos que possibilitem uma melhor prestação 
de serviço e eficiência das atividades insti-
tucionais da Arsepam. No exercício de suas 
atribuições, cabe a esta assessoria buscar 
ferramentas tecnológicas que ajudem nos 
estudos e fomento de elementos básicos téc-
nicos, para a definição e/ou modificação dos 
padrões de operação e de prestação de ser-
viços. Além das propostas de atualização dos 
processos de análise de dados, assim como a 
execução de programas regulares de acom-
panhamento tecnológico. 

Dentre as suas atribuições, também es-
tão previstos atos para instituir análises de 
sistemas, estatísticas e geoprocessamento, 
cujos resultados são apresentados em rela-
tórios detalhados a respeito dos serviços re-

gulados e regulamentados por essa agência, 
ficando disponíveis para as equipes técnicas 
e solicitações externas que possam auxiliar 
em projetos de pesquisa, teses acadêmicas e 
outros. Por isso, existe um esforço constante 
em montar e administrar tais bases de dados, 
mantendo-as atualizadas e disponíveis para a 
utilização por parte dos engenheiros e técni-
cos que fornecem os dados de campo neces-
sários para tanto.

Em 2020, foram implementados projetos 
de Power BI, possibilitando a criação de rela-
tórios interativos, chamados Dashboards, fa-
cilitando o compartilhamento de informações 
e publicações via web, além da divulgação da 
atuação da Arsepam na mídia local, como por 
exemplo, as estatísticas do número de passa-
geiros e veículos que deixaram a capital em 
determinado período.
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Rede de gás natural para compartilhamento com colaboradores no MyMaps da Google.
Fonte de dados: CIGÁS, 2020. Montagem: ASITEC/Arsepam, 2020.

Fiscalização de campo aliada a tecnologia 

A Arsepam utiliza sistemas de geopro-
cessamento para monitorar os serviços regu-
lados e possibilitar o acesso em tempo real 
das informações relacionadas às redes de 
distribuição de gás natural, as hidrovias e ro-
dovias compatíveis com o Sistema de Infor-
mação Geográfica – SIG, que permite a atu-
alização e comparação das informações com 
outros bancos de dados georreferenciados 
na base cadastral do Estado do Amazonas. A 
tecnologia empregada nos processos de fis-
calização contribui para maior qualidade na 
criação de mapas temáticos que evidenciam 
conceitos e índices de mérito associados aos 
dados estatísticos.

São utilizados os seguintes softwares:

•  ArcGis para estruturação dos dados ge-
oreferenciados e produção de mapas;

•  Google Earth e Google Maps para com-
partilhamento das informações através 
da visualização dos mapas na web;

•  Power Bi para produção de relatórios e 
análise dos dados levantados pela fis-
calização e cadastro que auxiliam na 
tomada de decisão na operacionaliza-
ção das ações.
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Apresentação dos indicadores do Estado do Amazonas para acompanhamnto de projetos e compartilhamentos
das informações no Power Bi. Fonte de dados: IBGE, 2020. Montagem: ASITEC/Arsepam, 2020.

Análises das informações da fiscalização da Arsepam apresentadas no Power Bi. Montagem: ASITEC/Arsepam, 2020.
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Assessoria jurídica

• Elaborar e/ou orientar a elaboração de 
todas as propostas de legislação, normas, re-
gulamentos e quaisquer instrumentos de na-
tureza legal, visando garantir a legalidade e 
propriedade desses instrumentos; 

• Analisar e emitir parecer sobre os contra-
tos de concessão e permissão e das condições 
especiais que lhes assegurem os requisitos, 
para o exercício das atividades de regulação e 
controle da prestação dos serviços; 

• Apoiar, nos aspectos jurídico-legais, as 
atividades da Arsepam, em suas várias unida-
des organizacionais;

• Assistir o relacionamento da Arsepam 
com os titulares do Poder Concedente dos 
serviços, com os prestadores de serviços e 
com os usuários dos serviços, ou quaisquer 
outros atores; 

• Promover ações regulares de caráter 
preventivo, no âmbito da Arsepam e de suas 
relações externas, visando prevenir a ilega-
lidade das ações e evitar o surgimento das 
demandas legais ou administrativas desne-
cessárias. 

Em 2020 a assessoria jurídica da Arsepam 
chegou a emitir 468 atos, dentre eles os Termos 
de Notificação, Pareceres, Portarias, Resoluções, 
Termos de Contrato e minutas de decreto. 

Atos expedidos Quantidade

Termos de Notificação 97
Pareceres Jurídicos 168
Portarias 8
Resoluções 6
Relatórios 8
Ofícios 146
Termos de Contratos e Aditivos 17
Minuta de Decreto 1
Manifestações 10
Termo de Cooperação Técnica 3
Sindicância 1
Audiências Públicas 3

TOTAL 468

Fonte: Assessoria Jurídica/Arsepam, 2020.

Atribuições da assessoria jurídica
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Linha do tempo COVID-19

MARÇO

13 Primeiro caso de Covid-19 confirmado no Estado, na capital Manaus.

19
DECRETO nº 42.087 – Governo decreta calamidade pública e suspende os serviços de transporte fluvial de 
passageiros, operados por embarcações de pequeno, médio ou grande porte, dentro dos limites territoriais 
do Estado do Amazonas, ressalvados os casos de emergência e urgência, a serem definidos pela ARSEPAM.

20 DECRETO nº 42.098 – suspende, a partir do dia 23 março, os serviços do transporte rodoviário, com finali-
dades turísticas, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

24 Primeira morte causada pela Covid-19 confirmada em Parintins.

30 Segunda morte pela Covid-19, em Manaus.

31

DECRETO nº 42.145 - Governo prorroga até 30 abril, ações de combate à Covid-19, dando continuidade a 
suspensão de atividades, principalmente ao transporte fluvial e rodoviário de passageiros em todo o Estado.
RESOLUÇÃO CERCON nº 3/2020 – Disciplinar e controlar o fluxo de passageiros do transporte hidroviário, 
ressalvados os casos de emergência e urgência, a serem definidos pela ARSEPAM.

ABRIL

4 DECRETO nº 42.158 – Suspende, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir do dia 06 de abril, o transporte 
intermunicipal e interestadual terrestre de passageiros, incluindo táxis e transporte por aplicativo.

14 DECRETO nº 42.185 – Prorroga até 30 de abril a suspensão dos serviços de transporte fluvial e rodoviário de 
passageiros.

20 DECRETO nº 42.216 – Suspende até o dia 30 de abril, o funcionamento de todos os estabelecimentos co-
merciais e de serviços não essenciais, bem como dos estabelecimentos destinados à recreação e lazer.

24 Manaus começa a registrar colapso hospitalar e funerário.

30 DECRETO nº 42.247 – Prorroga até 13 de maio de 2020, a suspensão que trata o DECRETO nº 42.216.

Apresentamos abaixo uma linha do tempo com os principais decretos e resoluções que im-
pactaram nas atividades de fiscalização e regulação da ARSEPAM, durante a pandemia causada 
pelo Covid-19.
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MAIO

13 DECRETO nº 42.278 – Prorroga até 31 de maio, o transporte intermunicipal e interestadual terrestre de 
passageiros, incluindo táxis e transporte por aplicativo.

24 O Amazonas contabiliza 11.758 casos de contaminação pela Covid-19.

26 Governo revoga decreto que suspendia o transporte intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas.

28

DECRETO nº 42.330 - Liberação gradual das atividades econômicas no Estado a partir do dia 1º de junho.
Portaria ARSEPAM nº 23 - Institui medidas de controle, procedimentos e protocolos de segurança a serem 
adotados para viagens no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, enquanto perdurar o período 
de calamidade pública.

JUNHO

1
Portaria ARSEPAM nº 24 – Institui medidas de controle, procedimentos e protocolos de segurança a serem 
adotados para viagens no transporte intermunicipal fluvial de passageiros, enquanto perdurar o período de 
calamidade pública.

JULHO

14
DECRETO nº 42.500 – Retorno da prestação de serviços de transporte hidroviário intermunicipal de passa-
geiros, no âmbito no Estado do Amazonas, mediante adoção de medidas de segurança para a prevenção da 
Covid-19.

AGOSTO

16 Queda nos casos de contaminação e óbitos por Covid-19.

SETEMBRO

24 DECRETO nº 42.794 – Devido o aumento de casos de Covid-19, o Governo decreta a suspensão de funcio-
namento de bares, flutuantes e balneários até o dia 26 de outubro, no âmbito do Estado do Amazonas. 

DEZEMBRO

23 DECRETO nº 42.234 – Devido o aumento de casos de Covid-19, o Governo decreta a suspensão de funciona-
mento de bares, flutuantes e balneários até o dia 31 de janeiro de 2021, no âmbito do Estado do Amazonas.
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