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MENSAGEM DO PRESIDENTE

 Na busca constante pelo aperfeiçoamento regulatório, a Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSEP-PA) 
estimula que a sinergia nos projetos e ações presentes no contrato de concessão possibilite a todos os envolvidos, 
usuários, concedente e prestadores de serviços, cumprir com excelência a missão de promover a defesa do interesse 
público. A agência possui como objetivos manter estável o equilíbrio econômico-nanceiro do contrato, acompanhar o 
cumprimento das metas estabelecidas, além de promover a segurança jurídica, contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento da Regulação e da excelência na prestação dos serviços públicos.
 Desde setembro de 2015, quando a Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgoto (ARSAE) começou a ser 
implantada para atuar na regulação dos serviços de água e esgoto do município, buscamos de maneira incessante a 
melhoria e o aprimoramento dos fundamentos relativos à área regulatória, por meio do cadastro da agência no PRO 
REG do governo federal. Após a extinção da ARSAE e a criação da ARSEP em outubro de 2017, intensica-se esta 
jornada em busca de novos conhecimentos. Em 2018, por meio de intercâmbios, treinamentos, seminários e cursos no 
Ministério das Cidades - como o Curso Presencial Nacional Sobre Regulação e Fiscalização dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – 2ª edição, proporcionado pelo Programa Nacional de Capacitação 
das Cidades no âmbito Projeto Regulasan do Programa Interáguas, com apoio do Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura – IICA, e o Seminário Internacional sobre Regulação e Fiscalização dos Serviços de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, do Banco Mundial BIRD- AID, renaram-se essas aprendizagens.
 Em janeiro de 2019, por meio da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Associação Brasileira de Agências de 
Regulação (ABAR), aprovou-se o ingresso da ARSEP no quadro de associadas dessa instituição, marcando desta forma 
um novo momento para a regulação em nosso município.  A partir da entrada da ARSEP na ABAR, passamos a 
compartilhar conhecimentos da área com diversos reguladores federais, estaduais, intermunicipais, municipais e até 
mesmo internacionais, permitindo o benchmarking entre as entidades da área. Nossa participação ativa no cenário 
regulatório do país nos propiciou um convite para participarmos como oradores no Seminário “Gestão de Águas 
Residuais e Reutilização de Água em Pequenos Agregados Populacionais” em Ponta Delgada na Ilha de São Miguel, 
Açores-Portugal. Participamos também do XI Congresso Brasileiro de Regulação, na 5ª ExpoAbar, da Reunião da 
Câmara Técnica de Saneamento Básico Recursos Hídricos e Saúde – CTSan e do 3º Encontro Nacional das Agências 
Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento (ENARMIS), promovido pelas agências ARIS, AGIR e ARESPCJ. 
Ainda em 2019, colocamos nosso site, ouvidoria e Whatsapp  à disposição dos usuários, como canais que buscam 
proporcionar uma aproximação cada vez maior entre estes e a agência, assim como o compartilhamento de 
informações e a transparência em nossas atividades.
 Dessa forma, entendemos que os anos de 2018 e 2019 foram bastante intensos em aprendizado e 
desenvolvimento para os servidores da ARSEP, permitindo o amadurecimento da regulação em nosso município, 
oportunizando assim segurança ao prestador, garantia de cumprimento de metas estabelecidas ao concedente, 
economicidade e regularidade aos usuários. 
 Os desaos presentes e os que estão por vir são o impulso constante que nos estimulam a trabalhar cada vez 
mais pela excelência da regulação para Barcarena.

Saudações,

Affonso Henriques da Silva Filho.
Diretor Presidente - ARSEP
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 A Agência Reguladora de Serviços Públicos – Barcarena/PA - ARSEP- é uma autarquia  
independente, com autonomia decisória e administrativa, integrante da Administração Pública 
Municipal Indireta, criada pela Lei Municipal Nº 2194 de 20 de outubro de 2017.

 À Agência compete promover a regulação, controle e scalização dos serviços públicos, 
delegados, concedidos, autorizados, permitidos ou oferecidos diretamente pelo Poder Público 
Municipal. Dentre os serviços regulados pela agência estão, essencialmente, saneamento básico, 
manejo, tratamento e destinação nal de resíduos sólidos, de transporte coletivo urbano, de 
publicidade e propaganda, de iluminação pública, dentre outros. Sua atuação obedece aos 
princípios da regularidade, imparcialidade, impessoalidade, proporcionalidade, razoabilidade, 
eciência, transparência, tecnicidade, celeridade, efetividade, economicidade e sustentabilidade.
 
 A ARSEP tem como objetivos promover e zelar pela eciência técnica e econômica dos 
serviços públicos, sujeitos à sua competência regulatória, propiciando condições de regularidade, 
continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas; proteger os usuários 
contra o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e o aumento arbitrário dos lucros; xar regras procedimentais claras, inclusive em 
relação ao estabelecimento, revisão, ajuste e aprovação de tarifas, que permitam a manutenção do 
equilíbrio econômico-nanceiro dos contratos de concessões e termos de permissões de serviços 
públicos;
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Missão

Visão

Valores

Fiscalizar e regular os serviços públicos nas áreas de atuação com eciência para que a população 
tenha serviços de qualidade, sempre visando a melhoria dos mesmos.

Trabalhar para atender as metas de universalização dos serviços públicos regulados.

Regularidade, imparcialidade, impessoalidade, proporcionalidade, razoabilidade, eciência, 
transparência, tecnicidade, celeridade, efetividade, economicidade, sustentabilidade e inovação
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COMPETÊNCIAS

 À  Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena/PA compete:

- Exercer o Poder Regulatório, normatizador, controlador e scalizador dos serviços Públicos 
Municipais, essencialmente, saneamento básico, manejo, tratamento e destinação nal de resíduos 
sólidos, de transporte coletivo urbano, de Publicidade e Propaganda, de iluminação pública, dentre 
outros serviços públicos objetos de regulação;

- Cumprir e fazer cumprir os instrumentos de regulação relacionados ao serviço público respectivo, 
assim denidos na legislação pertinente;

- Exercer a regulação dos serviços públicos, editando as resoluções e proferindo as decisões 
pertinentes;

- Exercer, por si ou por terceiros por ela contratados, a scalização do serviço público objeto de 
regulação;

- Processar e julgar, na esfera administrativa, os pleitos que lhe sejam submetidos;

- Garantir a aplicação do princípio da isonomia no uso e acesso ao serviço prestado de forma 
indireta;

- Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação do serviço e para a satisfação dos 
usuários;

- Adotar as medidas necessárias para defender os direitos dos usuários do serviço público regulado, 
protegendo-o do abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, e a eliminação 
da concorrência e o aumento arbitrário do lucro;

- Receber as reclamações dos usuários e apurar aquelas que não tenham sido resolvidas pelo 
prestador dos serviços;

- Aplicar as sanções legais, regulamentares e contratuais, nos casos de infração, devendo ser 
observadas as normas previstas nos instrumentos de regulação;
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OBJETIVOS 6 ODS  

Assegurar disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos.

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos;

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e 
acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e 
meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade;

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e 
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a 
proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente;

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eciência do uso da água em todos os setores e 
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, 
e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água;

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via 
cooperação transfronteiriça, conforme apropriado;

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, 
orestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos;

6.7 Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em 
desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta 
de água, a dessalinização, a eciência no uso da água, o tratamento de euentes, a reciclagem e as 
tecnologias de reuso;

6.8 Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e 
do saneamento.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura Organizacional da Agência - 2018

 Segundo a Lei nº 2.194 de 20 de outubro de 2017, em seu art. 5º, parágrafo único, a 
estrutura organizacional da ARSEP é composta por:

I. Diretor Presidente de Regulação; 

II. Assessoria Jurídica; 

III. Chea de Gabinete; 

IV. Ouvidor; 

V. Secretária; 

VI. Coordenadorias; 

VII. Fiscais; 

VIII. Conselho Consultivo.

Entretanto, no ano de 2018, por ser o início das efetivas atividades da agência reguladora, 

inclusive havendo a nomeação de servidores, a estrutura de fato se dava da seguinte forma:

Affonso Henriques
Diretor Presidente

Rafael Caldas
Assessoria Jurídica

Valcimeire Freitas
Coordenação de Regulação
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura Organizacional da Agência - 2019 

Nossa Equipe 2019

Affonso Henriques da Silva Filho
Diretor Presidente de Regulação na ARSEP – Agência Reguladora de Serviços Públicos desde a sua 
criação em outubro de 2017, designado para o biênio 2017/2019 pelo Decreto 0009/2018-
GPMB, reconduzido ao cargo para o biênio 2019/2021, pelo Decreto 0724/2019-GPMB,tem 
formação acadêmica em Tecnologia Logística pela Faculdade de Tecnologia Internacional, Pós-
graduação em Gestão de Projetos com ênfase no PMI. Já exerceu diversas atividades na área de 
Projetos Industriais, tais como metrô RJ, Indústria do alumínio, renaria de alumina e papel e 
celulose, etc. Na área pública desde 2013 atuou como Assessor e Secretário Municipal de 
Infraestrutura, em Barcarena. Em 2015 atuou na Implantação da Agência Municipal de Águas e 
Esgoto de Barcarena (ARSAE), como diretor Coordenador, extinta e substituída pela ARSEP em 2017, 
da qual também atua na sua implantação, com mandato até outubro de 2021.

Valcimeire Rochane Costa Freitas
Coordenadora de Regulação em Saneamento, tem como formação acadêmica Bacharelado em 
Ciências Ambientais pelo Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA. Atuou por 7 anos na 
área privada como empresária do ramo da construção civil. Atua na área pública na coordenadoria 
de saneamento designada pelo Decreto 0218/2018 com mandato para o biênio 2018/2020. 

Amanda Rafaely Razuco Magno
Assessora Jurídica da ARSEP – Agência Reguladora de Serviços Públicos, designada ao cargo pelo 
Decreto 0668/2019-GPMB, tem como formação acadêmica Bacharelado em Direito pelo Centro 
Universitário do Estado do Pará – CESUPA. Advogada inscrita nos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Pará.

Presidência

Assessoria 
Jurídica

Chefe de 
Gabinete

Secretária

Conselho Consultivo
ARSEP

Coordenadoria 
de Saneamento

Coordenadoria 
de Transporte

Iluminação
Publicidade e 
Propaganda

FiscalizaçãoFiscalizaçãoFiscalizaçãoFiscalização

Ouvidoria
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RELATÓRIO 2018



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

1. Visita Técnica - Depósito de Resíduos Sólidos da Vila dos Cabanos

Local: Área de depósito de resíduos sólidos - Vila dos Cabanos
Endereço: Av. Padre Casemiro de Souza.
Bairro: Bom Futuro.
Data: 09/08/2018.

FIGURA 1 - Representantes ARSEP, ASF e Defesa Civil.

FIGURA 2 - Depósito de resíduos sólidos  da Vila dos Cabanos

2. Encontro de atualização das respostas e propostas do Governo do Estado - CODEC

Local: ESPAÇO 5
Endereço: Av Eduardo Angelim, - Vila dos Cabanos - Barcarena, PA - CEP: 68445-000
Bairro: Vila dos Cabanos
Data: 20/08/2018

FIGURA 3 - ARSEP e membros da comunidade
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

3. Sessão Ordinária na Câmara dos Vereadores

Local: Câmara Municipal dos Vereadores de Barcarena 
Endereço: Lameira Bittencourt 
Bairro: Comercial
Data: 21/08/2018

FIGURA 4 - Vereadores na Sessão Ordinária

FIGURA 5 - Representantes ARSEP na Câmara dos Vereadores.

4. Ata de Reunião da Diretoria Colegiada da ARSEP

Local: ARSEP
Endereço: Rod. PA 481,  Anexo Administrativo 
Bairro: São Francisco 
Data: 27/08/2018

FIGURA 6 - Equipe ARSEP
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

5. Visita Técnica nas dependências da ETA Cabanos e Sistema Conde

Bairro: Vila dos Cabanos 
Data: 04 e 05/09/2018

FIGURA 7 - Presidente, Assessor Jurídico e Coordenadora 
de Saneamento da ARSEP e ASF. 

FIGURA 8 - Visita a ETA Cabanos 

6. Reunião com a Associação dos moradores e comerciantes da Praia do Caripi

Local: ARSEP
Bairro: São Francisco
Data: 18/09/2018

FIGURA 11 - Presidente, Coordenadora de Saneamento e Assessor Jurídico
da ARSEP e Presidente da Associação dos moradores da Praia do Caripi.  

FIGURA 9 - Visita ao Conde

FIGURA 10 - Visita a ETA Cabanos 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

7. Reunião com o Conselho da Cidades

Local: Auditório do Complexo da Sub - Prefeitura 
Bairro: São Francisco
Data: 17/10/2018

FIGURA 12 - ARSEP e Representantes do Conselho Consultivo e Câmara.

8. Visita Técnica para Regularizar Fornecimento de água no bairro

Local: Pioneiro
Bairro: Sítio Conceição 
Data: 19/10/2018

FIGURA 14 - Visita TécnicaFIGURA 13 - Presidente da ARSEP, Representantes ASF e 
usuário
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

9. Programa Aluno Saúde nota 10 Águas de São Francisco 

Bairro: Laranjal e São Francisco  
Data: 25 e 26/10/2018
 

FIGURA 15 -  Alunos FIGURA 16 - Apresentação Teatral

FIGURA 17- Equipe ARSEP com atores da peça teatral FIGURA 18 - Alunos, Presidente e Coordenadora de 
Saneamento da ARSEP

10. Reunião interna ARSEP

Local: Complexo Sub - Prefeitura.
Bairro: Vila São Francisco 
Data: 05/11/2018

FIGURA 19 - Presidente, Coordenadora de Saneamento e Consultor Jurídico ARSEP
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

11. Reunião Concessionária Águas de São Francisco

Local: Complexo Sub - Prefeitura.
Bairro: Vila São Francisco 
Data: 07/11/2018

FIGURA 20 - Affonso Henriques (Presidente ARSEP), 
D a n i e l  A l b u q u e r q u e  ( C o n s u l t o r  J u r í d i c o  A R S E P ) , 
Valcimeire Freitas (Coordenadora de Saneamento ARSEP),  
José Braga (Presidente ASF) e Fernando Teles (Coordenador ASF)

12. Reunião Tribunal de Contas do Município de Belém

Local: TCM – Tribunal de Contas do Município de Belém
Bairro: Sacramenta – Belém. 
Data: 08/11/2018

FIGURA 21 - Assessor Jurídico da ARSEP
 e Consultoria Contábil do TCM.

13. Reunião Ctil – Câmara Técnica

FIGURA 22 -  Giovanne Pener (Presidente do Conselho),
Affonso Henriques (Presidente ARSEP) e demais membros do conselho.

Local: Belém
Data: 09/11/2018

 A ARSEP possui uma cadeira na 
Câmara Técnica de Assunto Constitucionais e 
Legais do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - SEMAS/PA.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

14.  Reunião Hydro 

Local: Complexo Sub - Prefeitura - Gabinete do Prefeito.
Bairro: Vila São Francisco.
Data: 12/11/2018

FIGURA 23 - Prefeito Antônio Carlos Vilaça, Representantes da Hydro, 
da Sempla, da ARSEP,da Semdur, da Secretaria de  Assistência Social e 
da Secretaria do Meio Ambiente 

15. Reunião com o Secretário Adjunto de Esporte do Município de Barcarena

Local: Complexo Sub - Prefeitura – ARSEP
Bairro: Vila São Francisco 
Data: Bairro: Complexo Sub - Prefeitura – São Francisco – Arsep 
Data: 14/11/2018

FIGURA 24 - Affonso Henriques (Presidente ARSEP), 
Valcimeire Freitas ( Coordenadora de Saneamento ARSEP) e 
Sr. Alberto  Miller (Secretário Adjunto de Esportes) 

726



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

16. Reuniões  de Nivelamento com a Concessionária Águas de São Francisco

Local: Sede da ARSEP, Complexo Sub - Prefeitura.
Bairro: Vila São Francisco
Datas: 14/11/2018 - 20/11/2018

FIGURA 25 - Representantes ARSEP e ASF - 14/11/18 FIGURA 26 - Representantes ARSEP e ASF - 20/11/18 

17. Reunião de trabalho com a concessionária Águas de São Francisco, Hydro e 
Comandante do 14º Batalhão Militar do Município de Barcarena

Local: Complexo Sub - Prefeitura – ARSEP
Bairro: Vila São Francisco
Data: 20/11/2018

FIGURAS 26, 27, 28 - Representantes da ARSEP, Hydro, Águas de São Francisco 
e Comandante do Batalhão Militar de Barcarena 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

18. Reunião para tratar do Termo de Cooperação entre Concessionária Águas de São 
Francisco, Poder Concedente, Vigilância Sanitária e Ambiental - SEMUSB

Local: Complexo Sub - Prefeitura - ARSEP
Bairro: Vila São Francisco
Data: 28/11/2018

FIGURA 29 - Presidente ARSEP, Coordenadora de Saneamento ARSEP e Coordenadora da Vigilância Sanitária

19. Palestra - Violência Contra a Mulher 

Local: Complexo Sub - Prefeitura 
Bairro: Vila São Francisco
Data: 28/11/2018

FIGURA 30 - ARSEP e SEMPLA
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

21. Reunião com Hydro e Diagonal

Local: Complexo Sub - Prefeitura - ARSEP
Bairro: São Francisco 
Data: 14/12/2018

FIGURA 33 - ARSEP, Representante Hydro e empresa Diagonal. 

20. Reunião Representante do Caripi – Termo de Doação do Sistema de água ao 
Município

Local: Complexo Sub - Prefeitura – São Francisco
Bairro: Vila São Francisco 

FIGURA 31- ARSEP e Presidente da Associação do Caripi 

 Diálogo sobre a transferência do 
sistema de captação de água da Praia do 
Caripi para o Município. Ação com o intuito de 
passar o abastecimento de água da região 
para a concessionária Águas de São Francisco.

29



RELATÓRIO 2019



RELATÓRIO 

1. CRIAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA

 No mês de julho de 2019 foi criado o site institucional da ARSEP com o objetivo de dar 
transparência às ações promovidas pela agência e permitir ao  cidadão conhecer, questionar e 
atuar, também, como scal da aplicação de recursos públicos. 
 Em sua página principal consta a apresentação institucional, com sua missão, visão e 
valores; competências; equipe de trabalho; área de atuação e notícias . Na aba de normativos  
usuário pode acompanhar as leis, decretos,  regulamentos e resoluções que regem os serviços 
prestados. Para maior comodidade do usuário, criou-se um  canal de comunicação entre a agência 
e o usuário, a OUVIDORIA. Essa ferramenta permite o controle de qualidade dos serviços públicos, 
através das sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias recebidas dos usuários, basta 
o usuário preencher o formulário. Nosso site também ofecere acessibilidade para que todos possam 
utilizá-lo.

LINK DO SITE: www.arsepbarcarena.com.br 
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RELATÓRIO 

2. Adesão da ARSEP à Associação Brasileira de Agências de Regulação - 
ABAR

 A Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR foi fundada em 8 de abril de 1999. 
É uma entidade de direito privado, criada sob a forma de associação civil, sem ns lucrativos e de 
natureza não partidária. Seu objetivo é promover a mútua colaboração entre as associadas e os 
poderes públicos, na busca do aprimoramento da regulação e da capacidade técnica, contribuindo 
para o avanço e consolidação da atividade regulatória em todo Brasil.                                                                                                                   
 Em janeiro de 2019, foi aprovado em assembleia geral a inclusão da ARSEP na associação.  
A entrada da Agência na associação proporcionou uma abrangência no cenário da regulação no 
Brasil.

Quais as vantagens da ARSEP ser uma associada ABAR? 

 1. A ABAR, por meio da sua atuação junto ao Parlamento e ao Poder Executivo Federal, 
identica as Propostas e Projetos nos quais a Regulação e a Ação das Agências Reguladoras 
poderão necessitar de aperfeiçoamentos e ajustes para que estas ações sejam implantadas 
considerando a importância da Atividade Reguladora para o seu completo êxito junto aos entes 
regulados e a sociedade.

 2. A ABAR proporciona ações de capacitação e aperfeiçoamento prossional aos servidores 
e dirigentes das Agências Associadas (calendário de eventos, seminários, congressos, entre outros) 
a valores diferenciados para os seus associados, inclusive por vídeo conferência, visando o 
permanente aperfeiçoamento destes prossionais nos assuntos que são tratados no dia a dia das 
Agências Reguladoras;

 3. A ABAR possui Câmaras Técnicas constituídas por servidores e dirigentes das Agências 
Associadas para a discussão dos temas/assuntos atuais dos diversos segmentos regulados de nossa 
economia, como Saneamento Básico, Recursos Hídricos, Energia, Transportes, Aspectos Jurídicos e 
Institucionais da Regulação. Estes eventos são fechados à participação externa, voltados somente 
para os membros representativos das Agências Associadas.
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RELATÓRIO 

 4.  A ABAR repercute em suas mídias os fatos e notícias advindas das Agências Reguladoras 
associadas, para que todas as ações implementadas nestas Agências possam repercutir nas mídias 
nacionais e internacionais que tratam da Pauta Regulatória.

 5. A ABAR possui ações junto a Entes de Governo tais como; Ministério do Desenvolvimento  
Regional, Ministério das Minas e Energia, Secretaria de Programa de Parceria e Investimentos, 
dentre outros, desenvolvendo atividades de interesse das Agências Reguladoras Associadas, nas 
áreas de atuação regulatória destas Agências;

 6. A ABAR possui uma Assessoria Parlamentar e de Imprensa que está à disposição para a 
busca de assuntos/temáticas de interesse das Agências Associadas que sejam relevantes acerca da 
temática Regulatória.  

 7. A ABAR possui Acordos e Termos de Cooperação Técnica, além de participar de 
Instituições internacionalmente reconhecidas, como Conselho Mundial da Água – WWC. A ABAR é 
partícipe de Acordo de Cooperação com a WAREG , instituição que trata da Regulação da Água em 
25 países na Europa, o que facilita visitas técnicas e ações de parceria com os seus entes associados 
nestes países. A ABAR é membro da Diretoria da ADERASA, ente que reúne 20 Agentes Reguladores 
da América Latina, Central e África, com atuação no segmento de Saneamento Básico e Recursos 
Hídricos. A ABAR assinou Memorando de Entendimento com o Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil – LINEC, entidade portuguesa com expertise em projetos de Saneamento Básico, dentre outras 
iniciativas regulatórias. Todos esses Acordos e Assentos ora ocupados pela ABAR favorecem a 
participação das Agências Associadas em eventos no Brasil e no exterior, além de facilitar a 
presença em eventos nacionais e internacionais, favorecendo o planejamento de visitas técnicas a 
diversos países, visando o acesso a informações atualizadas;
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RELATÓRIO 

3. Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Cabanos 

 A Estação de Tratamento de Esgoto da 
Vila dos Cabanos - ETE Cabanos, que estava 
desativada a mais de 23 anos no município, foi 
resgatada, e entrará em operação no primeiro 
semestre de 2020. Após a conclusão das obras 
de implantação determinadas pela prefeitura 
de Barcarena, junto à recomendaçõe de 
estudos da agência reguladora e realizadas 
pela empresa Águas de São Francisco, 
concessionária de água e esgoto do município.
 A pr imei ra e tapa,  já  nal i zada 
a tenderá aprox imadamen te ,  4 ,4  m i l 
moradores da Vila dos Cabanos, ocupando 
uma área de 1.800 m², às margens do Rio 
Murucupi, e tratará até 18 mil litros de dejetos 
por hora. A inauguração estar prevista para o 
nal do mês de março.

Estruturas da antiga ETE Cabanos

Estruturas da antiga ETE Cabanos

Visita à execução e andamento da obra de recuperação da ETE Cabanos
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ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

RECEITAS

 A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira da ARSEP, 
efetivada no exercício de 2019:

Neste gráco esta demostrado os valores de TRF - Taxa de Regulação e Fiscalização em que a ARSEP recebeu mês a mês em sua 
conta corrente mista pública.

RECEITAS E DESPESAS

A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira da ARSEP, efetivada 
no exercício de 2019:

Neste gráco esta demostrado os valores da 
Receita-TRF e da Despesa no mês de 
Setembro teve esta alta em função da 
contratação de uma consultoria para a 
análise do Pleito de Revisão extraordinária 
em que a concessionária nos apresentou.E 
para o mês de dezembro  ocorreu o 
pagamento das consultarias contábil e 
jurídica,  para fechamento de conta para o 
ano em exercício, com o objetivo de não se 
ter contas a pagar para o próximo ano.

Gráco Financeiro
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ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DESPESAS

 A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira da ARSEP, 
efetivada no exercício de 2019:

 Nesse gráco está demonstrado os valores de despesa em comparativo com o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa 
aprovado para o ano de 2019.
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CONTROLE, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 A seguir apresenta-se detalhadamente o gráco do volume de água produzido, 
micromedido, faturado e o volume perdido para este ano de 2019.

Nesse gráco está demonstrado os volumes de água (m³): produzido, micromedido, faturado e a diferença que caracteriza o volume 
perdido em cada mês, para o ano de 2019, referente ao ano 6 da concessão, válidos de janeiro a janeiro do ano, pois o contrato foi 
assinado em 04 de fevereiro do ano em que entrou em vigor.
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CONTROLE, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 A seguir apresenta-se detalhadamente o gráco da evolução de economias, desde o 
primeiro ano de concessão 2014 até dezembro de 2019.

Nesse gráco esta demonstrado a evolução dos números de economias a cada ano, desde a sua implementação, constando as 
economias totais, ativas, hidrometradas, cortadas, inativas e tarifa social, para os anos 1 (2014), 2 (2015), 3 (2016), 4 (2017), 5 
(2018) e 6 (2019).

+13 mil 
economias de água

Água Tratada

740

21 3 4 5 6



ASSESSORIA JURÍDICA



ASSESSORIA JURÍDICA 

 À Assessoria Jurídica da ARSEP – BARCARENA, compete: 
  Dar suporte ao Diretor Presidente de Regulação, Assessoria Contábil e aos Coordenadores a)
nas suas atividades especícas, abrangendo as áreas técnica, jurídica e de comunicação;
  Emitir pareceres sobre assuntos especícos encaminhados pelos Coordenadores, b)
Assessoria Contábil ou pelo Diretor Presidente de Regulação;
  No caso da Assessoria Técnica, dar suporte às questões técnicas envolvendo os serviços c)
públicos regulados;
  No caso da Assessoria Jurídica, dar suporte necessário as questões jurídicas, d)
administrativas e legais, especialmente envolvendo editais, contratos e convênios;
  No caso da Assessoria de Comunicação, dar suporte as ações de divulgação institucionais, e)
de orientação e de comunicação, em especial, em audiências e consultas públicas;
 Executar outras atividades designadas pelo Diretor Presidente de Regulação;      f) 
  Executar outras atribuições denidas no Regimento Interno;h) Comparecer às reuniões da g)
Diretoria Colegiada de Regulação, e prestar assistência Jurídica quando lhe for solicitado.

 Em 2019 a ARSEP emitiu diversos documentos exarados pela Assessoria Jurídica, dentre eles 
ofícios, pareceres, portarias e outros. 

ATOS JURÍDICOS 2019

 No ano de 2019, a Assessora Jurídica Amanda Razuco Magno participou de diversos 
compromissos representando a Agência Reguladora de Serviços Públicos, dentre o quais estão a 
Reunião das Câmaras Técnicas da Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, 
reuniões junto ao Projeto Sustentar, de iniciativa da empresa.Hydro, reuniões do Conselho das 
Cidades – CONCIDEBAR, dentre outros.
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OUVIDORIA

TIPOS DE MANIFESTAÇÃO
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OUVIDORIA

DEMANDAS DE 2019

 Em 2019 a ouvidoria da ARSEP registrou um total de 09 (manifestações).

DEMANDAS RECEBIDAS EM 2019 POR MÊS

     DEMANDAS EMITIDAS E RECEBIDAS - OFÍCIOS
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REUNIÕES

REUNIÃO COM O PODER CONCEDENTE 

 No dia 06 de fevereiro de 2019, 
ocorreu encontro na sede do gabinete do 
secretário de Infra Estrutura e Desenvolvimento 
Urbano - SEMDUR,  com o sr. Batella, e a 
equipe da ARSEP, para tratar assuntos sobre o 
projeto do ginásio de Vila dos Cabanos. O 
intuito da reunião foi prevê que o novo ginásio 
seja contemplado com a rede de distribuição 
de água interna e externa, oferecido pela 
concessionária.

REUNIÃO COM A DIRETORIA COLEGIADA DA ARSEP

 No dia 31 de janeiro ocorreu na sede da ARSEP, reunião colegiada prevista no regimento 
interno da agência. Os assuntos tratados foram o planejamento das ações para o ano de 2019. 

REUNIÃO COM A CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO 

 No dia 07 de fevereiro de 2019, 
ocorreu na sede da ARSEP, reunião com os 
representantes da empresa Águas de São 
Francisco para  tratar de assuntos relativos à 
concessão.
.
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REUNIÕES

ARSEP E ARCON DISCUTEM MELHORIAS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
HIDROVIÁRIO  - BELÉM/BARCARENA/BELÉM

 A ARSEP participou de uma reunião no dia 09 de setembro de 2019, na sede da ARCON – 
Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, com o objetivo de discutir 
melhorias nos serviços  de transporte público oferecido no município de Barcarena. 
 A principal motivação da reunião foram as constantes reclamações de usuários acerca dos 
serviços de transporte de passageiros pelos prestadores de serviço e empresas delegadas que 
disponibilizam os barcos expressos, responsáveis por realizar o trajeto São Francisco/Belém, 
Belém/São Francisco. No evento, zeram-se presentes o Diretor Presidente de Regulação, Affonso 
Henriques da Silva Filho, o assessor jurídico da ARSEP,  o advogado Daniel de Albuquerque, o 
Diretor Geral da ARCON, Eurípedes Reis Filho, o coordenador Financeiro, Antônio Paulo de Souza, 
o Gerente de Saneamento/GTS,  Álvaro Guilherme Amazonas e o Gerente de Transportes, Eduardo 
Costa. Durante a reunião foi levantada a possibilidade da elaboração de um Termo de Cooperação 
Técnica e Operacional com o objetivo de que a ARSEP preste o apoio necessário na scalização do 
serviço de transporte público delegado no âmbito do município de Barcarena/PA. O termo tem 
como objetivo a maior eciência na prestação do serviço no município, atendendo a demando dos 
usuários
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REUNIÕES

REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  E SEMADE

 No dia 08 de abril estiveram presentes na sede da ARSEP, as representantes da Secretaria de 
Saúde, na ocasião representada pela coordenadora de Vigilância Sanitária e Ambiental, Sra. 
Danielle Brito; representante da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 
(SEMADE), a diretora do PAM - Departamento de Proteção Ambiental e a então secretária adjunta de 
Meio Ambinete, Sra. Solange Vilaça. No encontro foi tratado sobre a probabilidade de ser rmado, 
entre a ARSEP e os órgãos públicos responsáveis pela scalização, um  termo de cooperação 
técnica,  com o objetivo de otimizar as demandas recebidas.

REUNIÕES COM LÍDERES COMUNITÁRIOS

 Em fevereiro de 2019, estiveram na sede da agência, a líder comunitária do Bairro Bom 
Futuro e da comunidade Renascer. As representantes tinham como objetivo obter informações sobre 
as obras de implementação/extensão de rede de água tratada nas suas comunidades. 

Mara, representantes da comunidade Bom Futuro, e 
Affonso Henriques

Antônia, representante da comunidade Renascer, e 
Affonso Henriques
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AÇÕES DIVERSAS

ARSEP PRESENTE NA 1ª CONSULTA PÚBLICA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO DE BARCARENA

 No dia 25 de março, o Diretor-Presidente da ARSEP, Affonso Henriques, participou da 1ª 
Consulta Pública sobre resíduos sólidos no município, realizada no Ginásio Poliesportivo de 
Barcarena. A consulta teve como objetivo informar e apresentar os critérios de escolha da área onde 
será construído o futuro aterro sanitário do município. Organizado pela SEMPLA - Secretaria 
Municipal de Planejamento e Articulação Institucional  e da SEMADE, ambos órgãos se zeram 
presentes representados pelo seus secretários.

VISITA ÀS FUTURAS INSTALAÇÕES DA ETE-CABANOS E DO SISTEMA CARIPI 

Visita às futuras instalações da ETE-Cabanos

 No dia 30 de outubro de 2019, o Diretor-Presidente 
da ARSEP, Affonso Henriques, realizou uma visita às futuras 
instalações da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 
Cabano com o intuito de acompanhar as etapas nais da 
obra. 
 No mesmo dia,  o Presidente também realizou visita 
à área de captação de água no sistema da Praia do Caripi. 
Sistema esse incorporado ao contrato  de concessão na sua 
primeira revisão. Na oportunidade, reuniu-se com o líder do 
comunidade, Sr. Edson, para discutir assuntos pertinentes à 
eciência no abastecimento de água tratada aos usuários 
da região.

Visita ao Sistema de abastecimento de água no Caripi
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AÇÕES DIVERSAS

1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS VEREADORES DE BARCARENA

 No  d i a  19  de  f e ve r e i r o ,  o s 
representantes da ARSEP participaram da 1ª 
Sessão Ordinár ia  da Câmara dos 
Vereadores do município de Barcarena. Na 
foto ao lado estão presentes o Diretor 
Presidente da ARSEP, Affonso Henriques e o 
então Presidente da Câmara, Ver. Breno 
Martins.

ARSEP NAS COMUNIDADES  - REUNIÃO DO PROJETO AFLUENTES DA 
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO 

 No dia 29 de junho de 2019, 
a ARSEP  participou do Projeto 
Auentes, programa desenvolvido 
pela concessionária Águas de São 
Francisco (ASF). O evento foi 
realizado no bairro do Murucupi e 
c on t ou  com  a  p r e s en ça  de 
representantes da ARSEP, da ASF e 
da comunidade. 
 Durante o evento a agência 
informou aos moradores sobre as 
competências da ARSEP, destacando 
a importância da mesma no 
desenvolvimento do saneamento 
básico na região e a sua missão em 
atender os usuários com ecácia.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

OFICINA DE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E 
INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO, BELÉM/PA

 O evento ocorreu nos dias 19 a 23 de agosto, no auditório da Funasa – Fundação Nacional 
de Saúde, no município de Belém. A ocina capacitou gestores, técnicos e prossionais da área de 
saneamento. Essa programação faz parte do Convênio de Cooperação Técnica nº 816987, 
rmado entre a Assemae – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento e a 
Funasa, e teve como objetivo principal dar suporte técnico para que os municípios elaborem uma 
gestão de qualidade nos serviços prestados de água e esgoto. A Agência Reguladora de Serviços 
Públicos de Barcarena (ARSEP) participou do evento representada pela coordenadora de regulação 
em saneamento Sra. Valcimeire Rochane Costa Freitas.

PARTICIPAÇÃO NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO E EXPO 
ABAR, MACEIÓ-AL

 Ocorreu nos dias 14 a 16 de agosto, em Maceió – 
AL a XI EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE 
REGULAÇÃO, realizado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO – ABAR, com o tema “A 
QUALIDADE DA REGULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 
DE UM PAÍS”. O evento contou com uma programação 
repleta de palestras, debates, mesas redondas, painéis, 
apresentações de trabalhos técnicos, entre outros, e 
também com a 5ª ExpoABAR, uma feira de exposição com 
várias instituições da área de regulação do país. A ARSEP 
foi representada pelo diretor-presidente de regulação, Sr. 
Affonso Henriques da Silva Filho, e a coordenadora de 
regulação em saneamento, Sra. Valcimeire Rochane 
Costa Freitas.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

1ª REVISÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E 
ESGOTO COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

 No dia 08/08/2019, a ARSEP realizou uma reunião com os representantes da sociedade 
civil,  como objetivo demonstrar os eventos de desequilíbrio econômico-nanceiro do contrato de 
concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de 
Barcarena. Na oportunidade, fez-se presente a equipe da N.F de Moraes Consultoria Contábil e 
Empresarial, consultoria independente contratada pela ARSEP para realizar a avaliação contábil e 
econômica do requerimento de Revisão Extraordinária requerido pela concessionária Águas de São 
Francisco. Além dos representantes da agência, da concessionária, participaram também 
representantes da PGM – Procuradoria Geral do Município, da CONCIDEBAR – Conselho Municipal 
das Cidades, da SEMADE – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da SEMPLA – Secretaria de 
Planejamento e Articulação Institucional, Vigilância Sanitária e da CMB – Câmara Municipal de 
Barcarena. Ao m da reunião, um relatório foi gerado e encaminhado ao Poder Concedente 
(Prefeitura Municipal de Barcarena) para avaliação e decisão denitiva quanto aos termos do pleito 
formulado.

ENTREGA DO PROCESSO REFERENTE À REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO DA EMPRESA ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO 

 “No dia 12/09/2019, O Diretor-Presidente da ARSEP, 
Affonso Henriques, entregou ao Prefeito Municipal de Barcarena, 
Exmo. Sr. Paulo Sérgio Matos de Alcântara, o processo completo 
realizado pela agência referente ao Pleito de Revisão 
Extraordinária formulado pela Concessionária Águas de São 
Francisco, ocorrendo com amparo nos termos do Contrato de 
Concessão nº 02.117/2014, que dispõe sobre o serviço de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto no município de 
Barcarena/PA.  Após a conclusão da avaliação e a apresentação 
do relatório nal, os argumentos apresentados foram aprovados 
pelo município, sendo oportunamente rmado o 1º Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão, sendo regularmente publicado no 
Diário Ocial dos Municípios no dia 25/09/2019.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO NOS AÇORES/PORTUGAL

 O encontro realizado nos dias 23 e 24 de Outubro à convite da Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA) em parceria com a Associação Portuguesa de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), teve como objetivo promover diálogo sobre o tema 
saneamento e o compartilhamento de experiências e soluções para as regiões isoladas. O tema do 
evento foi “Gestão de Águas Residuais e Reutilização de Água em Pequenos Agregados 
Populacionais”. Na oportunidade a ARSEP foi representada pelo seu Diretor Presidente, Affonso 
Henriques, que expôs como orador no painel “Realidade Sul Americana do setor de saneamento”.  
Um dos principais temas abordados no seminário tratou sobre Gestão de Serviço de Esgotamento 
Sanitário, tais como água e esgoto, em áreas com sistemas independentes, quando fez a 
apresentação da realidade do saneamento do município de Barcarena-PA. O evento foi sediado na 
cidade portuguesa de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, em Açores.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO (ABAR), SALVADOR/ BAHIA

 A ARSEP esteve presente na XXXVII Reunião das Câmaras Técnicas da ABAR, que ocorreu nos 
dias 07 e 08 de novembro, em Salvador, a qual teve como antriã a Agência Reguladora de 
Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA).As Câmaras Técnicas são grupos de discussão e 
estudo sobre assuntos relacionados à regulação e são integradas por servidores das agências 
reguladoras associadas a ABAR, tendo por nalidade a apresentação de projetos e casos de 
sucesso, discussão de temas em foco, bem como estabelecer referências básicas comuns para a 
regulação no país.
 O evento recebeu 184 representantes de agências reguladoras de todo país, ocorrendo, na 
ocasião, discussões de relevantes questões acerca do saneamento básico em diversos estados, 
trazendo uma importante troca de experiências entre os grupos, proporcionando o aprimoramento 
da regulação no Brasil.

754



AÇÕES INSTITUCIONAIS

TREINAMENTO DE PRÉ-OPERAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO - ETE CABANOS, BARCARENA/PARÁ

 Na manhã do dia 13 de novembro de 2019, a ARSEP esteve presente no treinamento pré-
operação da ETE-Cabanos promovido pela empresa SANEFLUX. A empresa é especialista em 
serviços na área de tratamento de esgoto, água e de euentes. Este treinamento atende ao que está 
previsto no cronograma de atividades de execução da obra. O público-alvo foram os operadores e 
técnicos da concessionária Águas de São Francisco. O treinamento foi dirigido pelo Sr. Juliano 
Galhardo representante da empresa (SANEFLUX).

PARTICIPAÇÃO NO CURSO ACERTAR - BRASÍLIA/DF

 No dia 25 de novembro de 2019, ocorreu o 
curso para auditores em Brasília, sobre a 
metodologia ACERTAR, instituída em portaria nº 
719 de 2018 e pela Lei nº 11.445, onde constam 
diretrizes para os serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. O curso, que foi 
ministrado pelos instrutores Samuel Barbi (ARSAE-
MG) e Luíza Kaschny (ARESC-SC), teve como 
principal objetivo capacitar servidores das agências 
reguladoras que buscam a melhoria na qualidade 
da informação no setor de saneamento. 
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

3º ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS MUNICIPAIS E 
INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO

 Nos dias 30 e 31 de maio de 2019, ocorreu em Blumenau o 3° Encontro Nacional das 
Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento. O evento organizado pelas 
Agências AGIR, ARES-PCJ e ARIS, teve como tema: “Regulação do Saneamento + perto do usuário”. 
Além disso, o 3° ENARMIS contou com a participação de agências, consórcios, prestadores, 
municípios regulados e convidados internacionais. A ARSEP fez-se presente no evento pelo seu 
diretor presidente, Affonso Henriques, e a coordenadora de saneamento, Valcimeire Freitas.

CÂMARAS TÉCNICAS DA ABAR, ARACAJU- SERGIPE
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 Nos dias 28 e 29 de março de 2019, ocorreu em Aracaju reunião das Câmaras Técnicas da 
ABAR. Estiveram reunidas na cidade as câmaras de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde 
(CTSan); Assuntos Jurídicos e Institucionais (CTJI); e Petróleo e Gás (CTGás). A ARSEP fez-se presente 
no evento pelo seu diretor presidente, Affonso Henriques, e a coordenadora de saneamento, 
Valcimeire Freitas. 
 As Câmaras Técnicas da ABAR são grupos de discussão técnica sobre assuntos relacionados 
à regulação. São compostas pelos servidores das agências reguladoras associadas de forma 
voluntária. O objetivo é proporcionar o benchmarking entre as agências, a troca de experiências, a 
apresentação de projetos e cases de sucesso, a discussão dos temas em alta no país e no mundo e 
estabelecer referências básicas comuns para a regulação no País.



CONTROLE SOCIAL



CONSELHO CONSULTIVO

POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO ARSEP

 Em 24/01/2019, os conselheiros, compareceram à sede da ARSEP, na para rmar termo de 
posse no cargo de membro do Conselho Consultivo, eleitos por cada uma de suas secretarias, para 
cumprirem o mandato 2019/2021.

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA

 Em 22/02/2019, às 9h45, os
Conselheiros compareceram, na sede da 
ARSEP para participar da primeira reunião 
ordinária do conselho. As pautas discutidas 
foram:
1. Eleição do secretário geral do conselho;
2. Entrega do regimento interno do 
conselho consultivo para conhecimento, 
apreciação e comentários; e
3. Posse do conselheiro representante da 
SEMDUR - Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano.
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2ª  REUNIÃO ORDINÁRIA

 No dia 08 de maio de 2019, na sala de
reuniões da SEMADE - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Econômico, ocorreu a  
segunda reunião do conselho consultivo. O evento 
teve como pauta:
1. Aprovação do Regimento Interno do Conselho; e
2.Posse do conselheiro da SEMAT.

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

A  3ª reunião ordinária do Conselho foi realizada no dia 06 
de junho de 2019, na seda da Concessionária Águas de 
São Francisco. Os assuntos que pautaram a reunião foram:
1. A posse da secretária do conselho, a Sra.
Valcimeire Rochane Freitas;
2. A aprovação do regimento interno;
3. Posse dos novos conselheiros da CONCIDEBAR, o Sr. 
Petronilo Progênio Alves e a Sra. Cleide Maria G. Monteiro;
4. O reajuste do contrato de concessão;
5. Visita pelas instalações da ETA CABANOS.
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POSSE DO CONSELHEIRO DA SEMAT

 Em 15/10/2019, o Sr. João Edmilson Lopes Júnior foi designado representante da Secretaria 
Municipal de Administração e Tesouro e tomou posse como Conselheiro da ARSEP.

PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS NA OFICINA DE CRIAÇÃO E 
ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE 

SANEAMENTO, BELÉM - PA 

 O evento ocorreu nos dias 19 a 23 de agosto no auditório da Fundação Nacional de Saúde e 
capacitou  gestores, técnicos e prossionais da área de saneamento. A ocina faz parte do 
Convênio de Cooperação Técnica nº816987, rmado entre a Assemae – Associação Nacional dos 
Serviços Municipais de Saneamento e a Funasa. O  objetivo da ação é dar suporte técnico para que 
o município elabore uma gestão de qualidade dos serviços prestados de água e esgoto. 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO

www.arsepbarcarena.com.br/ouvidoria/

contato@arsepbarcarena.com.br

(91) 9166-8646

Rod. PA 481, Anexo Adm. Sub-Prefeitura
Barcarena- PA
 

@arsepbarcarena

www.facebook.com/arsepbarcarena
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AGÊNCIA REGULADORA
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