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concretização das ETE'S    ( Estação de Tratamento de Esgotos), que além da ETE Cabanos I, serão ainda 
inauguradas este ano de 2021 a ETE Cabanos II, e a ETE Pioneiro para 2022 , também já em preparativos para 
início das obras, quando Barcarena deve atingir cerca de 35 mil moradores com esgoto coletado e tratado, um 
marco, pois seremos uma das cidades mais saneadas do Estado do Pará, além da ETE da Sede e do Caripi , já 
solicitadas pela ARSEP para serem as próximas a serem implantadas e operadas.
 Implantação do Selo de Qualidade da água, com objetivo de criar nos consumidores o hábito de vericar 
se o estabelecimento que frequentam possui, por exemplo, manipulação do alimento com segurança alimentar, 
através da água tratada. Também avançamos na Tarifa Social com aproximadamente 1000 famílias cadastradas.
Outro avanço considerável foi ter incluído a ARSEP no Projeto Acertar que visa o desenvolvimento de Metodologias 
de Certicação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ou seja, as 
melhores práticas da gestão das informações sobre o saneamento.
 A transparência sempre foi prioridade para nós e por esta razão reestruturamos o nosso site, zemos ação 
de verão no Caripi com entrega de diversos materiais informativos, QR Code em adesivo nas mesas dos 
restaurantes, buscando esta aproximação com o público em geral, estabelecemos a Roda de Conversa com o 
legislativo e com empresários, com objetivo de  Vereadores e o empresariado possam melhor conhecer a ARSEP, 
buscamos a Procuradoria Geral de Justiça do Pará e celebramos termo de cooperação com o MP-PA, da mesma 
forma com o PROCON de Barcarena, como também  a 3ª reunião do Conselho Consultivo realizada ao vivo no 
Instagram da agência uma inovação, essa ação faz parte da transparência, bem como o trabalho desenvolvido 
pelo ARSEP NAS COMUNIDADES onde 37 comunidades foram visitadas pela nossa equipe que fez o diagnóstico  
sobre o saneamento local , para avaliar a necessidade das melhorias para a comunidade bem como a 
aproximação com a população, .
 Consolidamos o fortalecimento entre as Agências do Pará, ARSEP / ARCON /ARBEL, onde cada agência 
recepcionou as outras em suas sedes, traçando metas de cooperação e de aprimoramento das discussões sobre o 
Novo Marco do saneamento, entre outros.
 A capacitação foi ponto chave para todos os servidores da agência, onde vários treinamentos foram 
oferecidos, como também a certicação do presidente da agência através da Florence School of Regulation (FSR), 
do European University Institute (EUI).
 Neste ponto chegamos ao nal de nosso mandato de recondução, agradecido a DEUS, a inestimável e 
belíssima oportunidade de poder ser o primeiro a desenvolver este trabalho tão desaador que é a REGULAÇÂO. 
Barcarena que me acolheu desde 1984, quando aqui cheguei para atuar na implantação dos projetos da Consoal, 
consórcio Albrás / Alunorte, e fazendo uma retrospectiva quando ao nal de 2015 deixei a Secretaria de 
Infraestrutura para me dedicar a esse belo empreendimento de implantar a regulação em Barcarena, tema que tive 
a necessidade de procurar entender para poder dar direção devida, estudar mesmo, pois para mim era também o 
grande desao a ser transposto, e vencidos parte dos diversos obstáculos, posso dizer que me sinto realizado, e ao 
deixar ao meu sucessor uma Agência estruturada, com pessoas treinadas e capazes de seguir adiante, reconhecida 
nacional e internacionalmente,  me sinto orgulhoso e com o sentimento de dever cumprido.
 Também agradeço ao prefeito Exmº Sr. Vilaça e seu vice-prefeito, Exmº Sr. Renato Ogawa, e ao prefeito 
Exmº Sr. Paulo Alcântara pela conança em conceder-me a oportunidade de desenvolver este trabalho, aos 
legisladores que entenderam o desao, aos colaboradores da ARSEP, a todos os conselheiros do Conselho 
Consultivo da ARSEP, onde a 3ª reunião foi transmitida ao vivo pelo Instagram da ARSEP, uma inovação, bem como a 
minha esposa Ana Sheyla e lhos, pela paciência, apoio e auxílio pelas falhas minhas ao cumprir esta missão.
 Ao meu substituto, amigo Franklin, desejo todo o sucesso, e saiba que tudo que zemos não foi o melhor 
de tudo, mas o melhor de mim.

Abraços,

Affonso Henriques da Silva Filho
Presidente ARSEP /PA

Barcarena, 21 outubro 2021

Este 2021 por mais desaador que possa ter sido, ainda com a 
pandemia se fazendo presente entre nós, não foi motivo para que 
cássemos de braços cruzados, não, a nossa busca constante pelo 
aprimoramento e melhoria de serviços ao cidadão, nos motiva a 
seguir adiante, e no exercício da missão que me foi oportunizada de 
poder de alguma forma contribuir para uma melhor condição de 
vida para as pessoas, exatamente começando pelo saneamento e 
pelo novo olhar através da Regulação dos serviços públicos, que 
ainda engatinha , porém a passos rmes, trazendo segurança 
jurídica aos contratos, certeza de entrega aos contratantes e 
melhores serviços aos usuários. Muitos avanços se consolidaram 
neste ano graças a intensa participação da ARSEP, quando o 
município se aproxima de 17 mil l igações de água,  
aproximadamente 68 mil pessoas atendidas, ou seja, mais da 
metade da população do município, e atuamos ativamente para a



 A Agência Reguladora de Serviços Públicos – Barcarena/PA - 
ARSEP- é uma autarquia  especial, 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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Regular de forma transparente, ética e 
inovadora, buscando a universalização, a 
qualidade e o equilíbrio na prestação dos 
serviços públicos, de forma a proteger e 
conciliar direitos e interesses de usuários, 
entidades reguladas, poder concedente e 
sociedade.

Ser reconhecida pelos barcarenenses por uma 
atuação técnica, integra e autônoma, buscando a 
melhoria da qualidade dos serviços públicos 
regulados, consolidando-se como uma agência 
reguladora de referência. 

R e g u l a r i d a d e ,  I m p a r c i a l i d a d e , 
Impessoa l idade ,  Proporc iona l idade , 
Razoabilidade, Eciência, Transparência, 
Tecnic idade, Celer idade, Efet iv idade, 
Economicidade, Sustentabillidade e Inovação.

NOSSA MISSÃO

NOSSA VISÃO

NOSSOS VALORES
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 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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 A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a 
prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para 
erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do 
planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de 
acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria 
global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, 
agora e no futuro.
 Atualmente, a ARSEP scaliza e regula somente os serviços de água e 
esgoto no município de Barcarena. Dentro desse contexto, trabalha para atingir 
as metas previstas pela Agenda 2030 nessa área. 

OBJETIVO 6 -  ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO.

 O ODS 6 prevê assegurar disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento para todos. Metas:

 
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. 



Affonso Henriques
Diretor-Presidente

Brenda Silva
Secretária

Bruno Lima
Consultor Contábil

Natália Rodrigues
Comunicação

Aldineia Moura
Assistente Administrativa
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Amanda Magno
Assessoria Jurídica

Antônio Barbosa
Coordenador de Saneamento

Simone Andrade
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Daniel Albuquerque
Consultor Jurídico

NOSSA EQUIPE 2021

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.

Antônio Martins Barbosa
Coordenador de Regulação em Saneamento, formação MBA em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável – 
UNINTER, Bacharel em Administração pela Universidade de Tocantins – UNITINS e técnico em Agropecuária ETFC – 
Castanhal, Atuou por 31 anos como Técnico de Meio Ambiente em empresa privada. Atua na área pública na 
coordenadoria de saneamento, designado pelo Decreto 0158/2020, com mandato para o biênio 2020/2022. 

DIRETOR-PRESIDENTE

COORDENADOR DE REGULAÇÃO E SANEAMENTO 



Amanda Rafaely Razuco Magno
Assessora Jurídica, designada ao cargo pelo Decreto nº 0668/2019-GPMB para o biênio 2019/2021 e reconduzida pelo 
Decreto nº 0590/2021-GPMB para o biênio 2021/2023. Tem como formação acadêmica Bacharelado em Direito pelo 
Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA, possuindo capacitação em diversos cursos voltados à regulação, 
saneamento básico e gestão de recursos hídricos. Ouvidora da ARSEP eleita por unanimidade pelo Conselho Consultivo 
desde o ano de 2020. Advogada inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará sob o nº 26.757.

  ANALISTA DE PROJETOS
Simone Andrade
Engenheira Agrônoma, graduada pela Universidade Federal da Amazônia; Pós-graduada em serviço social, gestão e 
elaboração de projetos sociais. Já atuou na área de desenvolvimento social e de projetos. Atualmente, na ARSEP, 
desenvolve projetos com as comunidades locais. 

  ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
Aldinéia Moura
Servidora pública desde 2017. Atuou na Secretaria Municipal de Planejamento e Articulação Institucional, lá 
permanecendo até o inicio de funcionamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena. Contribuiu com a 
implantação da ARSEP, onde atua até os dias atuais como assistente administrativa no Departamento Jurídico. Graduanda 
em Gestão de Recursos Humanos, já tendo realizado diversos cursos voltados à regulação.

  ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO 
Natália Cardoso Rodrigues
Graduada em Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda pela UFPA, pós- graduada em Gestão do 
Entretenimento pela ESPM-RIO, já atuou na área de assessoria de comunicação em órgão público estadual, ná área de 
marketing e atendimento em agências de publicidade. Atualmente é responsável pela comunicação interna e externa da 
ARSEP, além do gerenciamento de site e redes sociais. 

  CONSULTOR CONTÁBIL 
Bruno Fernando Paes de Lima
Graduado em Ciências Contábeis pela UNAMA. Fundador da BL Assessoria e Consultoria Contábil EIRELLI. Atua na área 
com ênfase na área pública, comercial e administrativa. Possui vasta experiência na área pública, efetuando serviços de 
acordo com as normas aceitas pelo TCU e TCM, incluindo emisão de demonstrações contábeis, organização da saúde 
nanceira da Agência , prestação de contas , planejamento orçamentário e etc.

  CONSULTOR JURÍDICO
Daniel Alcantara de Albuquerque
Advogado com bacharelado em direito concluído no Centro Universitário DeVry Brasil em Fortaleza/CE, regularmente 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pará, sob o nº 27.643-A, experiência em grandes escritórios de 
advocacia de Fortaleza, como Cleto Gomes Advogados Associados e Andrade & Goiana Advogados. Trabalhou no 
departamento jurídico da DeVry Brasil, uma multinacional do ramo de Educação Superior. Atualmente, é sócio do escritório 
Alcantara de Albuquerque Advocacia, sediado em Barcarena, cuja especialidade de atuação é o Direito Público, 
Empresarial, Fundiário, Regulatório e Administrativo.

  SECRETÁRIA 
Brenda da Silva 
Graduada em Turismo pela Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ). Atuou como Auxiliar Administrativo e Assistente da 
diretoria em empresas privadas

ASSESSORA JURÍDICA E OUVIDORA 





FISCALIZAÇÃO
REGULAÇÃO 
E CONTROLE



VISTORIAS

 A Lei de criação da ARSEP dene como sua competência, dentre outras, exercer o poder 
regulatório, normatizador, controlador e scalizador dos serviços públicos municipais, sendo essa, 
inclusive, sua principal atribuição.
 Para exercício desta incumbência, a coordenação de saneamento realiza rotineiramente 
vistorias nas diversas frentes de serviço, acompanhando e atestando a regularidade ou não de sua 
execução

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA

 A s  v i s t o r i a s  r e f e r e n t e s  à 
repavimentação são frequentemente 
realizadas com o intuito de vericar se o 
serviço de fato segue os padrões necessários 
para obtenção de resultado satisfatório, se o 
material utilizado é adequado ao serviço, se 
as fases da recomposição estão sendo 
devidamente executadas e se o trecho 
recuperado respeitou o nivelamento da via.

Figura 01 - Vistoria realizada em 13/04/2021 no Bairro Laranjal.

Figura 02 - Vistoria realizada em 18/08/2021, em Vila do Conde.. Figura 03 - Vistoria realizada em 10/08/2021 no Bairro Vila dos Cabanos..
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MACROMEDIÇÕES 
 Ao nal de todos os meses, a coordenação de saneamento da ARSEP realiza o 
acompanhamento das macromedições nos sistemas de abastecimento de água do município 
operados pela concessionária. Tal monitoramento é atribuição essencial para assegurar que o 
volume de água produzido está de acordo com a quantidade esperada, auxiliando, ainda, na 
diminuição e controle de perdas.

Figuras  04 e 05 - Visita realizada no sistema São Francisco em 25/08/2021, com a utilização de manômetro, equipamento com 
capacidade de vericação de pressão de água a rede.

VAZAMENTOS/ROMPIMENTOS DE TUBULAÇÕES 

 A ARSEP vistoria localidades em que são vericados vazamentos decorrentes de 
rompimentos de tubulação de água e esgoto. Nesses casos, a atuação da agência é no sentido de 
avaliar se a concessionária está trabalhando de forma a atender os parâmetros denidos na 
Resolução nº 02/2019-ARSEP, principalmente em relação ao cumprimento dos prazos de correção 
estabelecidos neste normativo, bem como as diretrizes previstas na Resolução nº 06/2021-ARSEP 
que se referem à comunicação da concessionária à agência, usuário e poder concedente quando 
estas intercorrências ocasionam interrupção no abastecimento de água.

Figura  06 - Extravasamento de euentes domésticos decorrente de 
obstrução de rede de esgoto, observado e solucionado em 14/04/2021, 
em Vila Dos Cabanos.

Figura 07 - Vazamento de água vericado no sistema Pioneiro em 
30/08/2021 e corrigido na mesma data.
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VAZAMENTOS/ROMPIMENTOS DE TUBULAÇÕES 

 A coordenação de saneamento da ARSEP realiza vistorias nos serviços de rotina da 
concessionária de execução de tubulações de água e esgotamento sanitário, ampliações e 
melhorias das redes, sendo semanalmente encaminhada à agência reguladora a programação das 
frentes de serviços da empresa para acompanhamento.

Figura 08 - Serviço vistoriado em 02/05/2021, no qual foi identicada 
irregularidade na sinalização e solicitada imediata regularização nos moldes 
da Proposta Técnica, o que foi prontamente sanado.

Figura 09 - Vistoria nas obras da Estação Elevatória de Esgoto da ETE Cabanos 
2, realizada em 20/07/2021.

Figura 10 - Execução de redes de água no sistema São Felipe em 25/08/2021. Figura 11 - Serviço de execução de rede de esgoto em Vila dos Cabanos, 
realizado em 17/08/2021
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TOTAL DE VISTORIAS DO ANO DE 2021

ANO 2021 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

VISTORIAS 4 3 8 4 4 8 12 7 2 0 6 9

TOTAL 67

GRÁFICO DAS VISTORIAS

Figura 12 - Gráco das vistorias realizadas no ano de 2021.

 A tabela 1 e o gráco 1 demonstram o número de vistorias nos sistemas de água e nas 
intervenções realizadas pela concessionária ao longo dos meses de 2021.  

Tabela 1
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 A Tabela 2 apresenta o monitoramento dos sistemas de água do Arapari, Barcarena, 
Cafezal, Caripi, Itupanema, Pioneiro, São Francisco, Vila do Conde e Vila dos Cabanos. no ano de 
2021. Os itens de controle avaliados pelo Coordenador de Regulação e Saneamento Básico são: 
economias totais, economias ativas, economias hidrometradas, economias cortadas, economias 
inativas, usuários beneciados com a tarifa social, volume produzidos, volume micromedido, 
volume faturado, volume especial e perdas. 

TABELA 2 - MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ANO 2021.

 

SISTEMA Arapari Barcarena Cafezal Caripi Itupanema Pioneiro S. Francisco V. Conde V. Cabanos

ECONOMIAS 
TOTAIS

489 2.955 249 80 517 3.894 562 727 6.820

ECONOMIAS 
ATIVAS

400 1.804 188 50 288 2.568 267 383 4.968

ECONOMIAS 
HIDROMETRADA 454 1.892 211 74 405 3.252 315 465 5.974

ECONOMIAS 
CORTADAS 54 856 42 20 172 911 159 162 861

ECONOMIAS 
INATIVAS 30 209 17 5 31 290 117 155 683

TARIFA SOCIAL 408 42 101 0 14 119 7 83 147

VOLUME 
PRODUZIDO 
(M³)

131.706 1.006.612 103.940 64.063 157.559 1.360.619 290.086 275.856 2.032.861

VOLUME 
MICROMEDIDO 
(M³)

54.819 182.567 14.816 14.063 59.547 340.553 28.782 33.177 788.403

VOLUME 
FATURADO (M³) 62.656 237.272 26.182 16.442 72.298 462.838 47.299 60.702 949.176

VOLUME 
ESPECIAL 0 366.532 0 0 0 519.187 0 0 414.643

PERDA (%) 59,4 45,5 66,6 88,6 66,8 34,3 88,8 79,1 38,2

MONITORAMENTO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Tabela 2
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 A tabela 3 representa a evolução da produção de água nos últimos oito anos de concessão. A 
análise do volume produzido,  micromedido, faturado e perdido  inicia-se em 2014, no início do 
contrato de concessão.

 TABELA 3 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA NOS ÚLTIMOS OITO ANOS DE CONCESSÃO.

ANO DE CONCESSÃO 1 2 3  4 5 6 7 8

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VOLUME PODUZIDO (M³) 1.191.207 3.006.951 4.012.114 4.565.483 5.096.715 5.535.609 5.561.186 5.424.063

VOLUME MICROMEDIDO (M³) 0 0 0 0 1.393.017 1.175.705 1.409.276 1.516.727

VOLUME FATURADO (M³) 469.242 962.226 1.172.388 1.353.171 1.465.000 1.490.235 1.726.652 1.934.865

VOLUME PERDIDO (M³) 0 0 0 0 3.703.698 4.359.904 4.151.910 3.907.336

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA 

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA

Tabela 3

Figura 13 - Gráco da evolução da produção de água.
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GRÁFICO -  EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA COM ÁGUA TRATADA 
NOS ÚLTIMOS  8 ANOS DE CONCESSÃO.

 A tabela 4 apresenta a evolução da população atendida pelo serviço de água tratada nos 
últimos 7 anos de concessão. A evolução do serviço é analisada a partir do início ano de 2014 e vai 
até o nal do ano de 2020. É possível analisar também a quantidade de usuários atendidos pelo 
benefício da tarifa social. 

ANO DE CONCESSÃO 1 2 3  4 5 6 7 8

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ECONOMIAS TOTAIS 4.381 6.721 7.756 9.437 12.652 13.594 14.605 16.293

ECONOMIAS ATIVAS 4.313 6.094 6.476 7.648 8.533 9.149 10.518 10.916

ECONOMIAS HIDROMETRADAS 2.462 1.444 1.594 1.533 3.993 9.729 11.097 13.042

ECONOMIAS CORTADAS 68 627 1.280 1.729 2.488 2.675 2.178 3.237

ECONOMIAS INATIVAS 789 1.110 1.375 1.338 1.369 1.446 1.465 
1.537

TARIFA SOCIAL 0 0 0 0 340 367 380 921

POPULAÇÃO BENEFICIADA COM ÁGUA TRATADA

Tabela 4

Figura 14 - Gráco da evolução da população beneciada com água tratada no município de 
Barcarena. 
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SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 Em abril de 2020, a concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de 
esgoto do município de Barcarena inaugurou a primeira Estação de Tratamento de Esgoto - ETA 
CABANOS I. Em menos de 18 meses, a concessionária inaugurou a segunda Estação de Tratamento 
de Esgoto - ETA CABANOS II,  em dezembro de 2021.  Juntas,  as duas ETA’s, trataram  23,6% do 
esgoto gerado na cidade, beneciando mais de 17 mil habitantes no ano de 2021, proporcionando 
a devolução de euentes ao meio ambiente em condições adequadas.Em breve, a terceira estação 
de tratamento de esgoto, ETE Pioneiro, será inaugurada e até lá serão mais de 35 mil moradores 
com esgotamento sanitário em Barcarena, tornando a cidade uma das mais saneadas do Estado do 
Pará.

CONTROLE MENSAL DAS ECONOMIAS COM TRATAMENTO DE ESGOTO - 2021

ECONOMIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

TOTAIS    2.124 2.643 2.641 2.666 2.643 2.677 2.672 3.153 3.245 3.220 3.197 4.462

ATIVAS 1.880 2.361 2.361 2.353 2.330 2.298 2.249 2.558 2651 2.616 2.584 3.640

CORTADAS 165 165 162 184 184 236 253 323 337 345 350 516

CORTADAS A 
PEDIDO

94 95 105 106 106 106 133 234 217 220 223 267

INATIVAS 23 23 23 23 23 37 37 38 40 39 39 39

VOL.  TRATADO 12.796 11.818 10.776 9.635 16.048 9.635 16.261 21.935 10.887 10.887 20.032 28.302

FATURADAS 1.882 1.880 2.364 2.364 2.359 2.352 2.329 2.242 2.609 2.682 2.655 2.604

Tabela 5
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ASSESSORIA 
JURÍDICA



 Segundo o Regimento interno da ARSEP, art. 30, compete a Assessoria Jurídica da ARSEP – 
BARCARENA:

 a) Dar suporte ao Diretor Presidente de Regulação, Assessoria Contábil e aos 
Coordenadores nas suas atividades especícas, abrangendo as áreas técnica, jurídica e de 
comunicação;
 
 b) Emitir pareceres sobre assuntos especícos encaminhados pelos Coordenadores, 
Assessoria Contábil ou pelo Diretor Presidente de Regulação;

 c) No caso da Assessoria Técnica, dar suporte às questões técnicas envolvendo os serviços 
públicos regulados;

 d) No caso da Assessoria Jurídica, dar suporte necessário as questões jurídicas, 
administrativas e legais, especialmente envolvendo editais, contratos e convênios;
 
 e) No caso da Assessoria de Comunicação, dar suporte as ações de divulgação institucionais, 
de  orientação e de comunicação, em especial, em audiências e consultas públicas;
 
 f) Executar outras atividades designadas pelo Diretor Presidente de Regulação; g) Executar 
outras atribuições denidas no Regimento Interno;
 
 h) Comparecer às reuniões da Diretoria Colegiada de Regulação, e prestar assistência 
Jurídica quando lhe for solicitado.

COMPETÊNCIAS
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PARECERES JURÍDICOS  

 No ano de 2021, foram solicitados pela presidência e emitidos 05 pareceres jurídicos, 
tratando de assuntos institucionais da agência reguladora.

ATOS JURÍDICOS

RESOLUÇÕES  

 Em 2021, foi editada 01 resolução, tratando sobre procedimentos de comunicação de 
intercorrências na prestação do serviço da concessionária à agência reguladora e ao poder 
concedente.

CONTRATOS  

 Foram celebrados 07 contratos administrativos de prestação de serviços e fornecimento de 
produtos, todos devidamente instruídos e precedidos pelos respectivos processos, em consonância 
aos preceitos da Lei nº 8.666/93.

Figura 15 - Gráco dos atos jur ídicos produzidos pela assessoria jur ídica no ano de 2021.
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PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  

 Em 2021, foram instaurados dois procedimentos administrativos, sendo uma apuração 
preliminar e o outro um processo administrativo disciplinar, ambos versando sobre supostas 
irregularidades em processo de recomposição de pavimento em vias públicas.

A apuração preliminar foi devidamente concluída e arquivada, enquanto que o processo 

administrativo ainda está em andamento e seguindo regularmente os prazos legais estabelecidos e 

o devido processo administrativo.

PORTARIAS  

 Ao todo, foram editadas e publicadas 10 portarias no decorrer do ano, dispondo sobre 
autorização para participação de servidores em reuniões que tratavam de assuntos institucionais da 
agência reguladora e novo marco legal do saneamento. 

OFÍCIOS  

 Até nal do ano de 2021, foram emitidos 162 ofícios originados da assessoria jurídica da 
ARSEP, destinados aos mais diversos órgãos e instituições, no afã de dar regular cumprimento às 
competências da ARSEP e melhora da prestação do serviço ao usuário.

 De janeiro a dezembro de 2021, foram publicados 22 documentos no Diário Ocial dos 
Municípios, dentre os quais estavam portarias, resoluções, atos de Licitação e demais documentos 
de gestão da Agência Reguladora, assim como atos do Conselho Consultivo.

 A assessoria jurídica da ARSEP participou, no ano de 2021, de 
diversos eventos, online e presenciais, dentre eles webnários, 
palestras e reuniões das Câmaras Técnicas de Assuntos Jurídicos, 
Institucionais, Governança e Controle Social (CTJI-GCS) e de 
Saneamento Básico (CTSAN) da Associação Brasileira de Agências 
de Regulação-ABAR, bem como participou presencialmente do XII 
Congresso Brasileiro de Regulação e diversos painéis que 
aconteceram no evento.

Além disto, participou ativamente das reuniões do conselho 

consultivo da ARSEP, tendo sido, inclusive, a Assessora Jurídica 

Amanda Magno nomeada secretária do Conselho.

EVENTOS

PUBLICAÇÕES NA FAMEP  
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OUVIDORIA



OUVIDORIA

 A ouvidoria da ARSEP é prevista no art. 5º, parágrafo único, IV, da Lei nº 2194/2017 e dene-
se como unidade organizacional autônoma, dirigida por titular designado para o exercício da 
função de Ouvidor, com as responsabilidades civil, penal e administrativa decorrentes das 
atividades, conforme art. 42.O ouvidor deve ser eleito por maioria simples em reunião ordinária do 
Conselho Consultivo da ARSEP.
Dentre as principais competências da ouvidoria, segundo o art. 42, §1º, destaca-se:

Ÿ Atuar recebendo, processando e dando provimento as reclamações e proposições dos usuários, 
relacionados à prestação dos serviços públicos delegados e regulados por Lei Municipal, e 
articular-se com os órgãos de Defesa do Consumidor a nível Municipal, Estadual e Federal;

Ÿ Zelar pelos interesses do ente Regulador e dos usuários dos serviços públicos e regulados;

 A ouvidoria da ARSEP é regulamentada pela Lei Municipal nº 2194/2017, Regimento Interno 
da ARSEP e Resolução nº 02/2019 ARSEP-BARCARENA.
 Até o mês de setembro de 2021, a ouvidoria da ARSEP recebeu 13 manifestações.

Do total, 6 foram iniciadas de forma presencial, na sede da agência reguladora e 7 

provocadas pelo formulário de ouvidoria constante do site . www.arsepbarcarena.com.br/ouvidoria/

O tempo médio entre o recebimento das manifestações e sua conclusão é de 30 dias.

No mês de novembro a ouvidoria da ARSEP realizou sua primeira audiência de conciliação, 

na qual obteve êxito na solução da contenda intermediando acordo entre usuário e concessionária.

Todas as manifestações de ouvidoria recebidas até dezembro de 2021 foram devidamente 

encerradas no mesmo ano, tendo sido regularmente solucionadas de acordo com a legislação e 

demais normativos pertinentes.

MANIFESTAÇÕES 

Figura 16 - Gráco dos manifestações fei tas na ouvidoria.
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ASSESSORIA 
CONTÁBIL



CONTABILIDADE

  TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - TRF
 

 No mês de abril foi encerrado o pagamento do Termo de Ajuste Regulatório, referente a 
diferença da alíquota da TRF ocasionada pela alteração da lei da agência reguladora, que teve 
início no mês de setembro de 2020. Durante o ano de 2021 a taxa de regulação se manteve dentro 
do esperado, mesmo com o retorno de algumas restrições impostas pelo aumento de casos de 
COVID. O valor de TRF teve aumento a partir do mês de julho de 2021 decorrente da expansão das 
redes de água e esgotamento sanitário na Vila dos Cabanos.

RECEITAS DE TRF 2021

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

RECEITA 22.743,93 20.127,84 20.066,02 25.253,39 19.766,32 23.914,38 23.636,54 28.005,74 25.247,41 27.344,7 29.624,13 27.010,04

TAC 9.404,38 9.555,28 9.550,62 9.588,81

Tabela 6

Figura 17 - Gráco dos valores de Taxa de Regulação e Fiscal ização.
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 A tabela 7 e o gráco demonstra a variação de receita e despesa dentro dos meses correntes 
do ano 2021. Com o avanço dos serviços prestados pela concessionária e pela diminuição das 
restrições impostas pelo COVID, a partir do mês de maio as atividades voltaram a normalização 
fazendo com que as despesas fossem aumentando gradativamente

RECEITAS 
X

DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS 2021

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

RECEITA 22.767,05 39.109,22 29.704,92 34.986,7 20.027,69 24.238,92 23.978,92 28.415,2 25.672,66 27.783,98 30.162,66 27.705,26

DESPESAS 15.480,56 14.729,8 27.127,01 26.946,88 38.572,09 38572,09 36.927,71 35.836,67 44.188,68 56.288,83 16.698 61.040,6

Tabela 7

Figura 18 - Gráco dos valores de receita e despesa no ano de 2021.

38



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

 Gastos relacionados aos elementos da gestão pública. Durante o ano foi necessário fazer 
alguns ajustes dentro do orçamento. Principalmente relacionados aos elementos 36 e 39 que são 
respectivamente Serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas.

ORÇAMENTO UTILIZADO

DIÁRIAS CÍVEL   R$ 20.000,00 R$ 6.341,00

MATERIAL DE CONSUMO R$ 34.500,90 R$ 34.500,90

PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO   R$ 40.000,00 R$ 25.851,80

OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  R$ 86.067,00 R$ 86.067,00O

OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA  R$ 22.7617,79 R$ 22.7617,79

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO R$ 30.000,00  R$ 6.019,49

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 10.000,00 R$ 3.372,34

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
R$ 38.000,00 R$ 21.705,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Tabela 8

Figura 19 - Gráco do demonstrat ivo das despesas 
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ASSESSORIA 
DE 
COMUNICAÇÃO



 Baseada no princípio da transparência, a ARSEP utiliza-se da comunicação para dar 
visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pela instituição. Atualmente, a Agência conta com site, 
Instagram, Facebook e Whatsapp como meios de comunicação com a população. Através da 
publicidade, os cidadãos barcarenenses podem acompanhar as principais notícias relativas à área 
de saneamento básico em desenvolvimento no município, bom com o andamento dos serviços da 
própria agência.
 A área de comunicação é responsável pela identidade visual, eventos corporativos, 
assessoria de imprensa e pelo vídeo Institucional da Agência, lançado no ano de 2021.

 REESTRUTURAÇÃO DO SITE 

 Em 2021 o site da ARSEP passou por uma reestruturação visando facilitar a interface entre o 
usuário e a página. A assessoria é  responsável pela manutenção e notícias veiculadas tanto no site 
quanto nas redes sociais. 

COMUNICAÇÃO 

Site Antigo Site Novo 

Figuras 20 e 21 - Interface do site antigo e do site novo.
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ASSESSORIA DE IMPRENSA

 Com o intuito de expandir o conhecimento sobre a Agência Reguladora de Serviços 
Públicos, assim como as notícias sobre as atividades desenvolvidas pela instituição, a assessoria 
fez parceria com outros meios de comunicação local como o Jornal Agora Barcarena e o site 
Portal Barcarena, voltados à divulgação de notícias locais. 

AÇÃO VERÃO ARSEP 2021   

 Em julho de 2021, aproveitando a movimentação da Praia do Caripi durante o período de 
férias escolares, a Agência desenvolveu uma ação de conscientização da importância da água 
tratada para o turismo e para a saúde. Atualmente, a Praia do Caripi é uma das poucas que possui o 
abastecimento de água tratada no Estado do Pará. 
 Durante a Ação foi distribuído lixo car e panetos informativos, além de outros brindes como 
ecobags e bonés. 
 A organização e a identidade visual da intervenção foi feita pela assessoria de comunicação 
da ARSEP. 

Figura 23 - Divulgação de notícias da ARSEP em site parceiro.

Figura 22 - Foto de notícia da ARSEP em jornal local. 

Figura 24 - Layout da camisa usada na ação verão 2021. Figura 25 - Brindes e material de divulgação 
utilizados na ação verão 2021.
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AÇÕES
INSTITUCIONAIS



NOVA SEDE ARSEP
 A Agência Reguladora de Serviços Públicos – 
Barcarena/ Pará (ARSEP), antes situada na 
Subprefeitura de Barcarena na Vila de São Francisco, 
transferiu sua sede para a Avenida Francisco 
Vinagre, quadra 260, lote 07, Vila dos Cabanos.
 A transferência da sede ocorreu com o intuito 
de proporcionar maior comodidade no atendimento 
ao público, ao poder concedente e à concessionária. 
O novo endereço está situado em uma das principais 
avenidas da cidade, com fácil acesso ao sistema de 
transporte público e segurança. Com essa mudança, 
a administração da ARSEP oferece maior conforto ao 
seu público que conta com instalações adequadas. Figura 26 - Entrada da nova sede da ARSEP 

ARSEP E MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ CELEBRAM ACORDO DE COOPERAÇÃO

 O Ministério Público, por intermédio da Procuradoria Geral de Justiça, e a ARSEP celebraram 
acordo de cooperação técnica, administrativa, apoio e informações. O extrato do referido acordo 
foi publicado no dia 08 de fevereiro de 2020, no Diário Ocial do Estado.
 A necessidade de rmar o acordo surgiu a partir da análise de demandas direcionadas ao 
Ministério Público envolvendo questões que também são de competência da ARSEP, pois os dois 
órgãos têm como função o controle social. O acordo tem como objetivo realizar a mútua 
cooperação e intercâmbio de informações, a m de auxiliar a atuação do Ministério Público e da 
Agência Reguladora reciprocamente.
 O prazo de vigência será de 5 anos a contar da data de publicação. 

 VISITA DOS REPRESENTANTES DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DO PARÁ (ARCON) À SEDE DA ARSEP.

 A equipe da ARSEP recebeu em sua nova sede 
representantes da Agência de Regulação e Controle de 
Serviços Públicos (ARCON) no intuito de avaliar possíveis 
ações, objetivando a melhora da scalização e prestação 
dos serviços de transportes hidroviários e rodoviários 
intermunicipais (Belém-Barcarena).
 Durante  o  even to  foram abordadas  as 
possibilidades de ações conjuntas entre as agências, 
buscando a padronização dos referidos serviços e melhor 
atendimento ao passageiro morador de Barcarena, bem 
como demais visitantes.
 Tal motivação para aproximação das agências foi 
a identicação de algumas diculdades, como, por 
exemplo, falta de acessibilidade, superlotação, supressão 
de horários e falta de pontualidade.

Figura 27 - Diretor-Geral da ARCON-PA, Eurípedes Cruz; 
Diretor-Presidente da ARSEP, Affonso Henriques; Assessora 
Jurídica da ARSEP, Amanda Magno; Diretora Financeira, 
Denise Pimenta;  Gerente de Transporte Hidroviário, Thaissy 
Rosa; e Gerente do Núcleo Jurídico, Camila Ataíde.
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ENCONTRO ENTRE REPRESENTANTES DA ARSEP E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
BARCARENA 

 VISITA DA ARSEP À SEDE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO PARÁ (ARCON-PA)

 TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ARSEP E PROCON

 No dia 04 de abril de 2021, o coordenador do 
PROCON – Barcarena, Francisco Alves Filho e o diretor-
presidente da ARSEP, Affonso Henriques, assinaram o 
Termo de Cooperação Técnica, Administrativa, Apoio e de 
Informações entre os dois órgãos que terá vigência de 5 
anos.
 O termo prevê a mútua cooperação e a troca de 
informações, a m de auxiliar a atuação do PROCON no 
município de Barcarena em relação aos serviços públicos 
regulados pela ARSEP. A aproximação entre os órgãos visa 
a implementação de atividades integradas para 
beneciar usuários/consumidores, que contarão com 
procedimentos mais ecazes na resolução de suas 
reclamações.

Figura 28 - Amanda Magno (Assessora Jurídica ARSEP), Francisco Alves 
Filho (Coordenador PROCON-Barcarena) Affonso Henriques 
(Diretor-presidente ARSEP) e Jacqueline Braga (Assessora Jurídica PROCON)

 O diretor-presidente da ARSEP, Affonso Henriques, 
acompanhado da assessora jurídica Amanda Magno e do 
consultor jurídico, Daniel Albuquerque, reuniram-se com o 
promotor de Barcarena, Dr. Renato Belini. Durante o 
encontro foram tratados assuntos relativos ao termo de 
cooperação técnica entre os órgãos, publicado em Diário 
Ocial no dia 08 de fevereiro de 2021, bom como a 
aproximação entre as instituições, estabelecendo 
procedimentos de atendimento aos usuários e munícipes.

Figura 29 -  Daniel Albuquerque (Consulto Jurídico ARSEP),
Affonso Henriques (Diretor-presidente ARSEP), Dr. Renato
Belini (Promotor) Amanda Magno (Assessora Jurídica ARSEP), 

 Representantes da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos de Barcarena (ARSEP), Affonso 
Henriques e Amanda Magno, reuniram-se, no dia 26 de 
abril de 2021, com o diretor-geral da Agência de 
Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará 
(ARCON-PA), Eurípides Reis, e com o gerente de 
saneamento Álvaro Amazonas, para discutir as 
perspectivas para o saneamento básico, trocar 
informações e desenvolver uma possível cooperação 
entre os órgãos.  
 A ARSEP busca sempre parcerias com outras 
entidades e órgãos para o fortalecimento da regulação e 
melhoria da qualidade dos serviços públicos.

Figura 30 - Álvaro Amazonas (Gerente de Saneamento 
ARCON), Eurípides Reis (Diretor-Geral ARCON), Affonso 
Henriques (Diretor-Presidente ARSEP) e Amanda Magno 
(Assessora Jurídica ARSEP)
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ARSEP RECEBE REPRESENTANTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 NOVO MARCO DO REGULAMENTO É TEMA DE REUNIÃO ENTRE AGÊNCIAS

 REUNIÃO ENTRE AGÊNCIAS REGULADORAS DO ESTADO DO PARÁ

 Perspectivas e exigências do Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico foram tema de reunião entre as 
agências reguladoras do Estado do Pará. O evento 
ocorreu na manhã do dia 31 de abril, em Belém, e teve 
como participantes representantes da Agência de 
Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do 
Pará (ARCON), da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos de Barcarena (ARSEP) e da Agência Reguladora 
Municipal de Belém (ARBEL). 
 A integração e cooperação entre as agências 
reguladoras será de grande importância para que o 
estado do Pará e seus municípios possam vencer os 
desaos propostos pelo Novo Marco Legal. 

Figura 31 - Representantes das três agências reguladoras do 
estado do Pará, ARCON, ARBEL e ARSEP.

 Com o intuito de aproximar a Agência e o Poder 
Legislativo Municipal, a ARSEP abriu as portas aos 
vereadores de Barcarena para apresentar as instalações do 
órgão, seus colaboradores e trabalhos desenvolvidos. 
 No dia 02 de junho de 2021, o diretor-presidente da 
ARSEP, Affonso Henriques, recebeu o Vereador Paulo Ronildo 
que tirou suas dúvidas sobre o funcionamento da instituição. 

Figura 32 -  Affonso Henriques (Diretor-presidente ARSEP)
e Vereador Paulo Ronildo.

 Representantes da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos de Barcarena (ARSEP), participaram do 
encontro entre as agências reguladoras de serviços 
públicos do estado do Pará para debater o Novo Marco 
Legal do Saneamento Básico e suas perspectivas. O 
evento contou com a participação do professor Eucíres 
Pimenta, da Fundação Escola de Sociologia e Política de 
São Paulo (FESPSP) e do Analista de Regulação da 
Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE), Alceu 
Galvão, que expuseram a experiência de regionalização 
do saneamento  no estado da Bahia.

Figura 33 - Representantes da ARCON, ARBEL e ARSEP. 
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 INTEGRAÇÃO ENTRE REGULADORAS DO PARÁ É TEMA DE REUNIÃO 

 AGÊNCIAS REGULADORAS DO ESTADO DO PARÁ VISITAM  A ARCE (CE)

 A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena (ARSEP), representada pela 
assessora jurídica, Amanda Magno, juntamente com representantes da Agência Reguladora 
Municipal de Belém (ARBEL) e da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará 
(ARCON), realizaram, no dia  10 de junho, visita técnica à Agência Reguladora do Estado do Ceará 
(ARCE), em Fortaleza, capital do Estado. 
 O grupo foi recebido pelo conselheiro diretor da Agência Cearense e presidente da 
Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR), Fernando Franco. Na ocasião a assessora 
jurídica entregou nas  mãos do diretor o relatório das atividades realizadas pela ARSEP no ano de 
2020. 
 Os visitantes participaram de uma reunião do conselho diretor da ARCE, além de reunirem-
se com cada coordenadoria, com a nalidade de conhecer as atividades que cada área executa, 
assim como os principais processos e gargalos encontrados.
 O objetivo da visita foi compartilhar experiências exitosas e alinhar informações referentes às 
áreas de atuação dos órgãos de regulação. Trataram, ainda, sobre os avanços da área do 
saneamento e os aspectos da regionalização que permitirá possíveis acordos de cooperação técnica 
entre os municípios e alinhamento de estratégias em prol do estado do Pará. 
 Em outra pauta do dia, a comitiva paraense visitou a Secretaria das Cidades, onde foi 
recebida pelo secretário executivo de saneamento Paulo Henrique Lustosa.

Figura 34 - Representantes das três agências reguladoras
 do estado do Pará, ARCON, ARBEL e ARSEP em visita 
à ARCE

 O Diretor-Presidente, Affonso Henriques, e a 
equipe da ARSEP receberam, na sede da Agência, os 
representantes da Agência de Regulação e Controle de 
Serviços Públicos do Pará (ARCON) e da Agência  
Reguladora Municipal de Belém (ARBEL).
 Durante o encontro, os representantes das 
agências reguladoras do Estado do Pará destacaram a 
importância da integração entre os órgãos e seus 
benefícios para a regulação na região. Atualmente as 
gestões buscam maior aproximação entre as autarquias 
para troca de conhecimento e informações, visando 
sempre a melhoria dos serviços públicos regulados.

Figura 35- Amanda Magno, assessora jurídica
da ARSEP, entregando Relatório de Atividades 
2020 para Fernando Franco, Conselheiro-diretor da ARCE

Figura 36 - Homero Pereira (Coordenador de Água e Esgoto - 
ARBEL), Antônio Barbosa (Coordenador de Saneamento - ARSEP), 
André Freire (Auxiliar em Regulação - ARCON), Álvaro Amazonas 
(Gerente de Saneamento - ARCON), Affonso Henriques (Diretor-
Presidente - ARSEP), Amanda Magno (Assessora Jurídica - ARSEP), 
Paloma Lins (Diretora Autárquica - ARBEL), Sérgio Menezes (Diretor-
Autárquico- ARBEL)
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 ARSEP PARTICIPA ATIVAMENTE DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 

 A ARSEP, representada pelo seu consultor contábil, Bruno Lima, participou dos encontros 
virtuais do Plano Plurianual Municipal 2022/2025. 
 Este ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, o processo de construção do plano de 
governo da prefeitura foi feito através de uma plataforma na internet.  

 Com iniciativa da ARSEP, vereadores do município de Barcarena foram convidados a 
conhecer a Agência, suas instalações, seus colaboradores e os trabalhos desenvolvidos pela 
instituição. Durante os encontros os vereadores puderam sanar suas dúvidas e conhecer o trabalho 
desenvolvido na área do saneamento público. A gestão da instituição, considera a aproximação do 
poder legislativo com a Agência, ambos trabalhando em parceria como órgãos scalizadores, de 
suma importância  para a melhoria dos serviços públicos do município e consequente aumento da 
qualidade de vida da população.

ARSEP DE PORTAS ABERTAS: RODA DE CONVERSA COM VEREADORES.

Figura 37 - Daniel Albuquerque, consultor jurídico da ARSEP, Amanda 
Magno, assessora jurídica da ARSEP, Juliena Nobre, vereadora do 
município de Barcarena e Affonso Henriques, diretor-presidente da 
ARSEP. (11/08/2021)

Figura 38 - Vereadora Rozilda Ribeiro, Vereador Carlinho Negão, 
Affonso Henriques (diretor-presidente da ARSEP), Amanda Magno 
(assessora jurídica da ARSEP) e Daniel Albuquerque (consultor 
jurídico da ARSEP). (01/07/2021)

Figura 39 - Affonso Henriques (Diretor-Presidente da ARSEP), Vereadora 
Sônia Cardoso, Vereadora Esmeralda Gomes, Amanda Magno 
(assessora jurídica da ARSEP) e Daniel Albuquerque (consultor jurídico 
da ARSEP). (07/07/2021)

Figura 40 - Franklin Costa (Diretor-Presidente da ARSEP) e 
o Vereador Vereador  Wilson da CEDAB.

48



 ENTREGA DO PROGRAMA ‘’SUA CASA’’ DO GOVERNO ESTADUAL DO PARÁ 

 A convite da Prefeitura de Barcarena, o diretor-presidente da ARSEP, Affonso Henriques, 
esteve presente na cerimônia de entrega do Programa  Sua Casa, do Governo do Estado do Pará, 
em parceria com a prefeitura.
 O evento ocorreu no dia 06 de julho no Ginásio Poliesportivo de Barcarena e contou com a 
presença dos cidadãos beneciados pelo programa, vereadores, secretários, prefeito Renato 
Ogawa e vice-prefeita, Cristina Vilaça.  

1ª AÇÃO DE VERÃO ARSEP - 2021.

Figura 41 - Vereadores, secretários e outros representantes do governo municipal. Figura 42 - Affonso Henriques, diretor-
presidente da ARSEP e Vice-prefeita, Cristina 
Vilaça.

 A ARSEP realizou a sua primeira Ação de Verão, na Praia do Caripi (Barcarea-PA), nos dias 
31/07 e 01/08. Aproveitando os eventos esportivos que ocorreram na praia e a movimentação do 
último nal de semana das férias escolares, a Agência levou informação aos cidadãos e aproveitou 
a oportunidade para se aproximar da população barcarenense.  

Figura 43 - Antônio Barbosa (Coordenador de 
Saneamento da ARSEP), Aldineia Moura (Assistente 
Adminitrativo da ARSEP), Affonso Henriques (Diretor-
presidente da ARSEP) e promotora. 

Figura 44 - Affonso Henriques (Diretor-
presidente da ARSEP) e Pedro Moura (Secretário 
Municipal de Esporte). 

Figura 45 - Promotoras distribuindo ecobags e lixocar aos 
veranistas.
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 TRANSIÇÃO: EX-VEREADOR FRANKLIN COSTA ASSUME A DIRETORIA DA ARSEP 

 Com o término do mandato do ex-presidente Affonso Henriques, o chefe do poder executivo 
municipal, Renato Ogawa, conforme determina a Lei Nº 2194/2017, indicou o ex-vereador, 
Franklin Costa, para assumir a gestão da ARSEP.
 O novo diretor-presidente, já havia sido membro ativo do Conselho Consultivo da Agência, 
inteirado sobre o tema saneamento, sempre trazendo demandas da comunidade e com uma boa 
interlocução com os agentes envolvidos na prestação dos serviços públicos no município.
 Com o intuito de dar continuidade aos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos pela 
entidade, a ARSEP passou por um processo de transição, baseado na troca de informações, 
atualização sobre os serviços regulados. 
 A equipe da ARSEP, incluindo o ex e o novo diretor-presidente, reuniram-se com os 
representantes da concessionária para que dados da concessão fossem apresentados, assim como 
a equipe de trabalho e a estrutura disponível da companhia para atender as demandas do 
município.

Figura 46 - Franklin Costa, novo diretor-presidente 
da ARSEP.

 VISITA DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ À SEDE DA ARSEP 

 Como parte da comemoração do tradicional Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a equipe da 
ARSEP recebeu em sua sede a visita da imagem peregrina.  

Figura 47 e 48 - Equipe ARSEP recebe visita da imagem de nossa senhora de Nazaré. 
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 XII CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO E 6ª EXPO ABAR 

 O XII Congresso Brasileiro de Regulação e a 6ª EXPO ABAR, oconteceram nos dias 10, 11 e 
12 de novembro, em Foz do Iguaçu – PR.
 O evento foi organizado pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) e 
contou com a participação de representantes de várias agências reguladoras do país, reunindo 
assim, os principais nomes da regulação e estudiosos da área.
 A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena (ARSEP), representada pelo diretor-
presidente, Franklin Costa, pela assessora jurídica, Amanda Magno e pelo coordenador de 
saneamento, Antônio Barbosa, fez-se presente no evento com o intuito de trocar experiências e 
informações com outras agências, sempre visando a melhoria dos serviços prestados.

Figura 51- Participantes do XII Congresso Brasileiro de Agências Reguladoras.. 

Figura 49 - Diretor-Presidente da ARSEP, Franklin Costa, 
Assessora Jurídica, Amanda Magno e o Coordenador de 
Regulação e Saneamento, Antônio Barbosa, no XII 
Congresso Brasileiro de Agências Reguladoras.

Figura 50 - Diretor-Presidente da ARSEP, Franklin Costa; Assessora Jurídica, 
Amanda Magno; o Coordenador de Regulação e Saneamento, Antônio 
Barbosa; ex-diretor Affonso Henriques e representantes da Agência 
Reguladora Municipal de Belém (ARBEL)  no XII Congresso Brasileiro de 
Agências Reguladoras.

51



 SEMINÁRIO ‘’O AMOR NÃO CAUSA DOR’’  

 A ARSEP, representada pelo Coordenador de Regulação e Saneamento, Antônio Barbosa, 
participou do Seminário “O Amor não Causa Dor” promovido pela Secretaria Municipal de 
Assistencia Social de Barcarena(SEMAS), com a participação da Promotora Drª Lucinery Resende 
como palestrante. 
 O Seminário fez parte da programação dos 16 dias de ativismo no município e teve como 
objetivo sensibilizar e envolver os servidores municipais do sexo masculino no engajamento pelo m 
da violência contra a mulher.

 Após tomar posse como diretor-presidente, Franklin Costa, realizou uma visita guiada à 
Estação de Tratamento de Água – ETA CABANOS e à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE II para 
conhecer o funcionamento das instalações.  

 VISITA DO NOVO PRESIDENTE DA ARSEP A ETA E ETE 

Figura 52 - Visita técnica do novo diretor- presidente da ARSEP, 
Franklin Costa, à Estação de Tratamento de Água - ETA CABANOS.

Figura 53 - Visita técnica do novo diretor- presidente, Franklin Costa, e equipe da ARSEP à 
Estação de Tratamento de Água - ETA CABANOS.

Figuras 54 e 55 - Participação do Coordenador de Regulação e Saneamento da ARSEP, Antônio Barbosa, no Seminário  ‘’Amor não causa dor’’
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 INAUGURAÇÃO DA 2ª ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARCARENA 

 No dia 06/12/2021, a prefeitura de Barcarena inaugurou a 2ª Estação de Tratamento de 
Esgoto, localizada na Travessa João Nepomuceno, na Vila dos Cabanos.  
 Estiveram presentes no evento os representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos 
de Barcarena, os diretores da Concessionária Águas de São Francisco, representantes do poder 
legislativo do município, líderes comunitários, secretários, o Prefeito Renato Ogawa e a Vice-
prefeita, Cristina Vilaça. Além dos representantes locais, o evento contou, também, com a presença  
do diretor da Agência Reguladora Municipal de Belém, Sérgio Menezes.
 A nova ETE – CABANOS II tem capacidade de tratar 432 mil litros de esgoto por dia e 
atenderá moradores dos bairros Jardim Paraíso, Jardim Cabano e uma parte da Vila dos Cabanos. 
Ao todo, mais de 20 mil barcarenenses serão beneciados com o serviço, que tem impacto direto na 
preservação do meio ambiente, saúde e qualidade de vida. Esta é a segunda unidade operacional 
entregue pela concessionária no intervalo de 18 meses. E a terceira, a ETE Pioneiros, já está em 
obras e vai ampliar ainda mais a cobertura de esgotamento sanitário na cidade.

Figura 56 - Inauguração da 2ª Estação de Tratamento de Esgoto - ETE II do município de Barcarena 
com a presença de representantes do legislativo, executivo, sociedade civil, concessionária e ARSEP.

Figura 57 - Diretor- presidente da ARSEP, Franklin Costa e Assessora 
Jurídica, Amanda Magno.
Figura 57 - Diretor- presidente da ARSEP, Franklin Costa e Assessora 
Jurídica, Amanda Magno.

Figura 58 - Diretor- presidente da ARSEP, Franklin Costa, prefeito de 
Barcarena, Renato Ogawa, presidente da câmara dos Vereadores de 
Barcarena, Júnior Ogawa e diretores da concessionária inaugurando a 2ª 
Estação de Tratamento de Esgoto.
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 ARSEP RECEBE VISITA DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGERT 

 A equipe da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena (ARSEP) recebeu a visita 
do diretor-presidente da AGERT, João Victor Serpa, que teve como objetivo conhecer as estruturas da 
Agência, seus funcionários, processos e os trabalhos desenvolvidos pela entidade. O encontro foi 
pautado pela troca de informações e experiências que envolveram temas como receitas, 
metodologias de contratação, comunicação, ouvidoria e conselho consultivo.
 A ARSEP acredita que a  troca de experiências e a cooperação entre as Agências Reguladoras 
é a base para a construção de uma regulação forte e atuante.

Figura 59 - Diretor- presidente da ARSEP, Franklin Costa, e equipe ARSEP com o diretor-presidente da 
AGERT, João Victor Serpa.

Figura 60 - Visita técnica da equipe ARSEP e do diretor- presidente da AGERT à Estação de Tratamento de Água 
- ETA CABANOS.
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CAPACI
TAÇÃO

 Um dos valores cultivados dentro da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena 
é a busca constante pela melhoria dos serviços prestados pela autarquia. Através da capacitação de 
seus servidores a Agência visa aprimorar sua atuação dentro no Município. No ano de 2021,  os 
servidores da ARSEP participaram da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais (CTJI-
GCS); da Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde (CTSan) e do 
Webinar: Norma de Referência nº 1 - Resíduos Sólidos Urbanos. 

CTJI-GCS

WEBINAR

Grupo de discussão técnica sobre assuntos 
relacionados à assuntos jurídicos e institucionais
Datas: 24/03 e 23/06 de 2021
Servidora participante: Amanda Magno, Assessora 
Jurídica da ARSEP.

Seminário online sobre: Norma de Referência nº 1 - Resíduos 
Sólidos Urbanos. 
Data: 29/03/2021
Servidor participante: Affonso Henriques, Diretor-Presidente da 
ARSEP

CTSan

Grupo de discussão técnica sobre assuntos relacionados a 
saneamento básico, recursos hídricos e saúde.
Datas: 24/06/2021
Servidores participantes: Affonso Henriques, Diretor-
Presidente, Amanda Magno, Assessora Jurídica e Antônio 
Barbosa, Coordenador de Saneamento da ARSEP.

CTGA

Grupo de discussão técnica sobre petróleo e gás
Data: 30/04/2021
Servidor participante: Affonso Henriques, Diretor-Presidente da 
ARSEP
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CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL:
Curso Regulatory Delivery 

 Agência Reguladora de Serviços A 
Públicos de Barcarena (ARSEP), através de seu 
Diretor-Presidente, Affonso Henriques, participou 
do primeiro Curso Regulatory Delivery totalmente 
em português e adaptado ao cenário brasileiro.
 O curso Regulatory Delivery é fruto de uma 
parceria entre a Associação Brasileira de Agências 
Reguladoras (ABAR) e a Florence School of 
Regulation (FSR). A  edição desse ano (2021) 
reuniu representantes tanto das agências 
reguladoras como da iniciativa privada e contou 
com a participação de convidados nacionais e 
internacionais, como Orlando Borges, presidente 
da Ersar (Entidade Reguladora dos Serviços de 
Água e Resíduos de Portugal); Alex Alves, 
superintendente de Recursos Humanos da Aneel ( 
Agência Nacional de Energia Elétrica) e os 
diretores do curso, os professores da FSR, Jorge 
Vasconcelos e Lucila Almeida.
 A participação do diretor-presidente da 
ARSEP concretizou-se com um certicado de 
conclusão do curso com excelência.Figura 61 - Affonso Henriques, diretor-presidente da ARSEP

Figura 62 - Certicado de conclusão no curso Regulatory Delivery 2021
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SELO DE QUALIDADE DA ÁGUA

 O selo de qualidade da água é uma iniciativa da concessionária, em parceria com a ARSEP, e 
visa  certicar estabelecimentos públicos e privados que utilizam água tratada no dia a dia.  
 O objetivo é valorizar quem utiliza água tratada da rede de abastecimento; contribuir com a 
política de sustentabilidade e educação ambiental do Município; além de informar a população 
sobre a importância do consumo de água tratada para a saúde, alertando para os riscos de 
contaminação dos poços sem controle de qualidade.
 Para que o estabelecimento receba e permaneça com o selo, ele deve atender as condições 
estipuladas em Regulamento próprio. O processo de certicação se inicia com a solicitação, do 
dono do estabelecimento, junto à concessionária, para que verique se o local atende aos 
requisitos. 
 Atendendo a todos os requisitos necessários para a certicação, o Centro Médico-MedCom 
e o restaurante Tribus receberam o selo de água 100% tratada. 

Figura 63 - Antônio Barbosa (Coordenador de Saneamento da ARSEP), Amanda 
Magno (Assessora Jurídica da ARSEP), Affonso Henriques (Diretor-Presidente da 
ARSEP), Maria Teresa Mesquita (Proprietária do Restaurante Tribus), Nerlylson 
Mesquita (Proprietário do Restaurante Tribus), Fernando Teles (Coordenador de 
Operações da Concessionária).

Figura 64 - Amanda Magno (Assessora Jurídica da ARSEP), Affonso Henriques 
(Diretor-Presidente da ARSEP), Jaqueline Rodrigues (Coordenadora Administrativa 
MedCom), Antônio Barbosa (Coordenador de Saneamento da ARSEP), Fernando Teles 
(Coordenador de Operações da Concessionária).

Figura 65 - Reunião de Alinhamento de Entrega do 
Selo representantes da Concessionária e da ARSEP.

Figura 67 - Entrega do Selo de qualidade da água 
no box da praça de alimentação em Vila dos 
Cabanos.  

Figura 66 - Equipe ARSEP recebendo o selo de 
qualidade da água da concessionária.
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ARSEP DE PORTAS ABERTAS: RODA DE CONVERSA COM EMPRESÁRIOS.

 A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena (ARSEP), acredita que a 
participação ativa da sociedade no processo de scalização dos serviços públicos é de suma 
importância para os avanços na área do saneamento básico e consequente melhoria da qualidade 
dos serviços prestados. Dentro dessa perspectiva, a ARSEP abriu as portas para receber empresários 
barcarenenses, para que eles pudessem conhecer o trabalho desenvolvido pela autarquia. Além de 
conhecer a Agência, os empresários puderam conhecer, também, a Estação de Tratamento de Água 
(ETA-Cabanos) e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE- Cabanos) através de uma visitação 
guiada. 

Figura 68 - Fernando Teles (Coordenador de Operações da Concessionária) 
explicando sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Água de 
Barcarena para Marcos Costa e Daiane Costa, representantes da 
UNICESUMAR/Microlins e Agência Emprega Já.  

Figura 69 - Fernando Teles (Coordenador de Operações da 
Concessionária) explicando sobre o funcionamento da 1ª Estação de 
Tratamento de Esgoto de Barcarena. 

Figura 70 - Visitação à sala de controle de 
qualidade da água distribuída no município 
de Barcarena. 

Figura 71 - Visita guiada na Estação de 
Tratamento de Água. 

Figura 72 - Visita dos empresários Daiane 
Costa  Marcos Costa à sede da ARSEP. 

Figura 73 - Visita dos empresário Jairo Castro  à sede da ARSEP. 
Figura 74 - Visita dos empresário Jairo Castro  à 
sede da ARSEP após a posse do novo diretor-
presidente, Franklin Costa.  
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EXPANSÃO 
DA REDE
DE ÁGUA 

 A Agência Reguladora de Serviços Públicos de 
Barcarena participou, vistoriando, da expansão de 
rede de água realizada na comunidade São Felipe, 
na zona rural do município. 
 A região já possuía uma Estação de 
Tratamento de Água, porém essa só atendia a 
comunidade do Arapari, pois São Felipe estava fora 
da área de concessão. Após autorização do poder 
executivo, o prestador de serviço foi autorizado a 
implementar novas redes para atender a população 
dessa área. 
 Nessa primeira fase, foram instalados 3.986 
metros de rede que atenderá centenas de moradores 
da localidade, um total de 368 pessoas atendidas 
com água tratada. Desse total de ligações mais de 
50% serão usuários contemplados pela Tarifa Social.

 A vistoria nas obras de expansão na 
comunidade São Felipe foi realizada pelo 
diretor-presidente da ARSEP, Affonso Henriques, 
pela Assessora Jurídica, Amanda Magno e pelo 
Coordenador de Saneamento, Antônio 
Barbosa, no dia 25/08/21. 
 A entrega da obra foi realizada no dia 
01/09/2021 e teve como presentes os  
representantes da ARSEP, do poder executivo, 
da concessionária e da comunidade. 

Figura 75 - Vistoria nas obras de expansão da rede de água na 
comunidade São Felipe. 

Figura 76 - Entrega das obras para a comunidade realizada no centro comunitário 
do bairro. 
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REUNIÕES



REUNIÕES 
INTERNAS

 A gestão da ARSEP tem como uma de suas diretrizes o trabalho em equipe, prezando assim, 
pelo alinhamento dos setores da Agência para que os objetivos da instituição sejam alcançados com 
êxito. Para isso, são realizadas, frequentemente, reuniões internas com a equipe dos diversos 
setores. Durante as reuniões são discutidos o planejamento estratégico semestral  e o andamento 
do que foi previsto, realizando possíveis mudanças e ajustes no curso das ações, caso seja 
necessário.

Figura 77 - Reunião interna realizada no dia 23/08/21 para vericar andamento das ações previstas no planejamento. Participaram 
Affonso Henriques (diretor-presidente), Amanda Magno (Assessora Jurídica), Antônio Barbosa (Coordenador de Saneamento), 
Aldineia Moura (Assistente Administrativo), Natália Rodrigues (Comunicação), Bruno Lima (Consultor Contábil), Simone Andrade 
(Analista de Projeto), Daniel Albuquerque (Consultor Jurídico) e Luiz Mendes (Assistente Administrativo).

Figura 78 - Reunião de planejamento, 
on line, realizada no dia 15/03/2021.  

Figura 79 - Reunião interna realizada no dia 06/08/21 para vericar 
andamento das ações previstas no planejamento. Participaram Affonso 
Henriques (diretor-presidente), Amanda Magno (Assessora Jurídica), Antônio 
Barbosa (Coordenador de Saneamento), Aldineia Moura (Assistente 
Administrativo), Bruno Lima (Consultor Contábil), Simone Andrade (Analista 
de Projeto), Daniel Albuquerque (Consultor Jurídico) e Luiz Mendes (Assistente 
Administrativo).

Figura 80 - Reunião interna realizada no dia 19/08/21 xxxxxxxxxxxxxx. 
Participaram Affonso Henriques (diretor-presidente), Amanda Magno (Assessora 
Jurídica), Antônio Barbosa (Coordenador de Saneamento), Daniel Albuquerque 
(Consultor Jurídico).
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REUNIÕES MENSAIS: 
ARSEP E CONCESSIONÁRIA 

 A Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSEP) e a concessionária prestadora dos 
serviços públicos de água e esgoto, realizam mensalmente reuniões de alinhamento sobre as 
atividades desenvolvidas no município. Durante as reuniões foram tratadas diversas pautas como: 
manifestações e ouvidorias recebidas pelas ARSEP; a necessidade do retorno presencial, após 
período de atendimento on line por conta da pandemia do coronavírus; responsabilidade social e 
melhoria da comunicação da concessionária com os usuários; tarifa social; implantação do selo 
certicador de qualidade da água; melhoria da qualidade dos serviços de recuperação asfáltica; 
manutenção de poços (planejamento por sistema); atualização do andamento das Estações de 
Tratamento de Esgoto e de Água e elevatórias; implantação de rede de água tratada na Praia do 
Caripi; perdas; sistemas de monitoramento; economias inativas, cortadas e cortadas a pedido.

Figura 81 - Reunião realizada no dia 14/04/2021 entre ARSEP e concessionária. 
Participaram Affonso Henriques (Diretor-Presidente ARSEP), Amanda Magno 
(Assessora Jurídica ARSEP), Renee Chaveiro (Gerente de Operações da 
concessionária) e Fernando Teles (Coordenador de Operações da concessionária).

Figura 82 - Reunião, on line, realizada no dia 19/09/2021 entre ARSEP e 
concessionária. Participaram Affonso Henriques (Diretor-Presidente ARSEP), 
Amanda Magno (Assessora Jurídica ARSEP), Daniel Albuquerque (Consultor 
Jurídico ARSEP), Antônio Barbosa (Coordenador de Saneamento ARSEP), 
Natália Rodrigues (Comunicação ARSEP), Renee Chaveiro (Gerente de 
Operações da concessionária), Fernando Teles (Coordenador de Operações da 
concessionária) e Lucas Marques (Supervisor de Serviços da Concessionária).

Figura 83 - Reunião, realizada no dia 26/05/2021 entre ARSEP e concessionária. Participaram Affonso Henriques 
(Diretor-Presidente ARSEP), Amanda Magno (Assessora Jurídica ARSEP), Antônio Barbosa (Coordenador de 
Saneamento ARSEP), Thiago Terada (Diretor-Presidente da concessionária), Diego DalMagro (Diretor Executivo da 
concessionária), Renee Chaveiro (Gerente de Operações da concessionária), Fernando Teles (Coordenador de 
Operações da concessionária) e Lucas Marques (Supervisor de Serviços da Concessionária).
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REUNIÕES: 
ARSEP E PODER CONCEDENTE

LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BARCARENA NO SNIS

 O Sistema Nacional de Informações Sobre 
Sanemento (SNIS) reúne informações de caráter 
institucional, administrativo, operacional, gerencial, 
econônimo-nanceiro, contábil e de qualidade da 
prestação de serviços de saneamento básico em áreas 
urbanas das quatro componentes do saneamento básico.
 O objetivo do SNIS é o planejamento e execução 
de políticas públicas; orientação da aplicação de 
recursos; conhecimento e avaliação do setor 
saneamento; avaliação de desempenho dos serviços; 
aperfeiçoamento da gestão; orientação de atividades 
regulatórias e de scalização e exercício de controle 
social. 
 Anualmente, o SNIS coleta dados dos municípios e 
dos prestadores de serviços de saneamento e os estrutura 
e disponibiliza à sociedade por meio dos Diagnósticos e 
da aplicação WEB SNIS Série Histórica. Diante da 
importância dessas informações para o mapeamento da 
situação do saneamento no município de Barcarena, o 
diretor-presidente, Affonso Henriques, e o coordenador 
de saneamento da ARSEP, Antônio Barbosa, reuniram-se 
com a diretora de planejamento da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Barcarena, 
no dia 11/05/21, para discutir a inclusão dos dados do 
município no sistema. 

CICLO ANUAL DO SNIS

Figura 84 e 85 - Affonso Henriques (Diretor-Presidente da 
ARSEP), Antônio Barbosa (Coordenador de Saneamento da 
ARSEP e Ana Cláudia Dias (Diretoria de Planejamento).

Figura 86- Ciclo Anual do SNIS. FONTE: Ministério do Desenvolvimento 
Regional.
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ARSEP REUNE-SE COM SEMDUR E CONCESSIONÁRIA

 Representantes da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos (ARSEP) reuniram-se com o 
secretário municipal de infraestrutura e 
desenvolvimento urbano, Alexandre Batella, o 
secretário adjunto Luiz Henrique e representantes 
da concessionária para tratar sobre o Termo de 
Ajuste de Conduta da empresa Hydro, sobre a 
estação de tratamento de esgoto de Barcarena 
Sede e sobre o complexo industrial.
 A reunião ocorreu no dia 25/05/2021, na 
subprefeitura de Barcarena, e teve como 
participantes o diretor-presidente da ARSEP, 
Affonso Henriques, a assessora jurídica, Amanda 
Magno, o coordenador de saneamento, Antônio 
Barbosa, o secretário Alexandre Batella, o 
secretário adjunto, Luiz Henrique, o gerente de 
operações da concessionária, Renne Chaveiro e o 
coordenador de operações, Fernando Teles. 

Figura 87 - Renee Chaveiro (Gerente de Operações Aguas de São Francisco), 
Antônio Barbosa (Coordenador de Saneamento ARSEP), Amanda Magno 
(Assessora Jurídica), Luiz Henrique (Secretário Adjunto da SEMDUR), Affonso 
Henriques (Diretor-Presidente ARSEP), Fernando Teles (Coodenador de 
Operações da Águas de São Francisco) e Alexandre Batella (Secretário 
Municipal da SEMDUR)

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BARCARENA REÚNE-SE COM AGÊNCIA E 
CONCESSIONÁRIA

 Com o intuito de alinhar os serviços de infraestrutura realizados pela prestadora de serviços 
público de água e esgoto de Barcarena e pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEMDUR), o 
prefeito Renato Ogawa, a vice-prefeita, Cristina Vilaça, os representantes da Agência Reguladora 
(ARSEP), da concessionária e da SEMDUR, reuniram-se na Sub-prefeitura no dia  08/09/2021. 
Durante o encontro foram tratados as melhorias na prestação dos serviços e o alinhamento de obras 
na área de saneamento e urbanização.

Figura 88 - Renato Ogawa (Prefeito de Barcarena), Cristina Vilaça (Vice-Prefeita de Barcarena), 
Affonso Henriques (Diretor-Presidente da ARSEP), Amanda Magno (Assessora Jurídica ARSEP), 
Fernando Teles (Coordenador de Operação da concessionária), Diego DalMagro (Diretor Executivo da 
concessionária), Daniel Albuquerque (Consultor Jurídico da ARSEP), Luiz Henrique (Secretário Adjunto 
da SEMDUR)
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DATA PARTICIPANTES ASSUNTOS

25/02/2021 Affonso Henriques (Diretor da ARSEP), Amanda 
Magno (Assessora Jurídica da ARSEP) e Daniel 
Albuquerqre (Consultor jurídico)

Demandas internas 

22/03/2021 Affonso Henriques - Diretor-Presidente ARSEP
Amanda Magno - Assessora Jurídica ARSEP
Paulo César - Chefe de Gabinete do Prefeito

- Entrega de relatórios da concessionária ao 
poder executivo e legislativo municipais; 
iluminação pública; saneamento básico do 
centro comercial, do ginásio poliesportivo, 
do terminal rodoviário e dos conjuntos 
habitacionais.

22/03/2021 Affonso Henriques - Diretor-Presidente ARSEP
Amanda Magno - Assessora Jurídica ARSEP
Daniel Albuquerque - Consultor Jurídico ARSEP
Diego Dal Magro - Diretor Execut ivo 
Concessionária

-Reajuste de tarifa

13/04/2021 Affonso Henriques - Diretor-Presidente ARSEP
Daniel Albuquerque - Consultor Jurídico ARSEP
Renato O gawa - Prefeito de Barcarena

- Transição de Governo 

15/04/2021 Affonso Henriques (Diretor da ARSEP), Amanda 
Magno (Assessora Jurídica da ARSEP) e Samuel 
Barbi (Gerente de Informações Econômicas da 
Agência Reguladora de Serviços Públicos de 
Minas Gerais)

-Projeto ACERTAR

03/05/2021 Affonso Henriques - Diretor-Presidente ARSEP
Amanda Magno - Assessora Jurídica ARSEP
Wirley   - Assessor de Comunicação Prefeitura 

- Alinhamento das ações de comunicação. 

05/05/2021  Representante da Associação Brasileira de 
Agências Reguladoras (ABAR) e da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena 
(ARSEP)

- Saneamento básico como função pública de 
interesse comum; regiões metropolitanas e 
formação de blocos regionais.

13/05/2021 Bruno Lima (consultor contábil da ARSEP) e 
Jacobson Estumano (Secretário Municipal de 
Planejamento e Administração de Barcarena)

-  P lano  Mun i c ipa l  P l u r ianua l  ( PPA 
2022/2025) 

13/05/2021 Affonso Henriques - Diretor-Presidente ARSEP
Amanda Magno - Assessora Jurídica ARSEP
Paulo César - Chefe de Gabinete do Prefeito

- Mandatos da ARSEP; reajuste de tarifa; 
SNIS; saneamento básico no Bairro Industrial 
e Conjuntos Habitacionais.

AGENDA DE REUNIÕES 
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DATA PARTICIPANTES ASSUNTOS

20/05/2021 Affonso Henriques - Diretor-Presidente ARSEP
Júnior Ogawa - Presidente da Câmara dos 
Vereadores de Barcarena 

- Entrega do Relatório da ARSEP 2020

26/05/2021 Paulo Cesár (Chefe de Gabinete do Prefeito de 
Barcarena), Ministério Público, Concessionária e 
ARSEP .

- Conjuntos Habitacionais

27/05/2021 Affonso Henriques (Diretor da ARSEP)
Daniel Albuquerque (Consultor Juridico ARSEP)
Vereadores da Câmara Municipal de Barcarena
Representantes da Concessionária

- Qualidade dos serviços prestados pela 
concessionária no município de 
Barcarena; 

28/05/2021 Equipe ARSEP  
Equipe Concessionária

- Assuntos relacionados às reuniões 
anteriores com o prefeito e com os 
vereadores

08/06/2021 Affonso Henriques (Diretor da ARSEP), Antônio 
Barbosa (Coordenador  de Regulação e 
Saneamento da ARSEP), e Simone Andrade 
(Analista de Projetos ARSEP)

- Projeto ARSEP nas Comunidades

16/06/2021 Affonso Henriques (Diretor ARSEP) 
Amanda Magno (Assessora Jurídica ARSEP )
Renee Chaveiro (Gerente de Operações 
concessionária)
Fernando Teles (Coordenador de Operações 
Concesionária) 

- Assuntos relacionados à ouvidoria. 

17/06/2021 ARSEP ;
Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano de Barcarena;
Hydro;
Águas  de São Francisco;
Secretar ia Municipal de Planejamento e 
Articulação Institucional

- Termo de Ajustamento de Conduta

21/06/2021 Affonso Henriques (ARSEP),Virgílio Nunes 
(Secretário Municipal de Trânsito de Barcarena) e 
Marcos Mendes (Secretário de Cultura e Turismo)  

Transporte intermunicipal, rodoviário e 
hidroviário.

28/06/2021 Affonso Henriques (Diretor da ARSEP), Amanda 
Magno (Assessora Jurídica da ARSEP) e MM do 
Brasil

- Comunicação 
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DATA PARTICIPANTES ASSUNTOS

29/06/2021  Affonso Henriques (ARSEP), Amanda Magno 
(ARSEP), Edson Anilo (Secretário Municipal de 
Agricultura)

Abastecimento de água na comunidade 
São Felipe e áreas rurais do municipio de 
Barcarena. 

21/07/2021 Representantes da ARSEP 
Representantes da Concessionária Águas de São 
Francisco

- Reunião Mensal de Alinhamento - 
Pautas: 
1. Tratamento de água na Praia do Caripi;
2. Comunicação - aproximação com a 
comunidade; 
3. Metodologia ACERTAR; 
4. Selo de certicação da Água;
5. Revitalização dos Sistemas; 
6. Sistemas de monitoramento.

29/07/2021 Representantes da ARSEP, da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Desenvolvimento e da 
Concessionária 

Ampliação das redes de água e esgoto no 

município de Barcarena. 

03/08/2021 Affonso Henriques e diretoria da Associação 
Brasileira de Agências Reguladoras 

XII Congresso ABAR. Ações preparatórias 
e outras assuntos

07/08/2021 Affonso Henriques (Diretor ARSEP) 
Edson Cardoso (Secretário de Agricultura)

- Saneamento Rural;

03/09/2021 Diretoria da ARSEP
Diretoria da Concessionária 

- Alteração do índice de reajuste; 

09/09/2021 Representantes da ARSEP 
Representantes Concessinária

- Reunião Mensal de alinhamento - 
Pautas: 
1. Número de economias por matrícula; 
2. Conjuntos Habitacionais. 

15/09/2021
Amanda Magno ( Assessora Jurídica ARSEP)
Dr. Belini ( Promotor de Justiça da comarca de 
Barcarena)

- Procedimento Administrativo 
SIMP Nº 002676-710/2021

16/09/2021 Jurídico da ARSEP 
Concessionária Águas de São Francisco 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano

- Acompanhamento das obras civis da 
concessionária.

22/09/2021 Affonso Henriques (Diretor da ARSEP) 
Natália Rodrigues (Comunicação ARSEP)
Alan (Empresa One Prime) 

- Criação do vídeo institucional da ARSEP

67



DATA PARTICIPANTES ASSUNTOS

01/10/2021  Amanda Magno (ARSEP), 
Fernando Teles (Coordenador de Operações da 
concessionária)
Ver. Paulo Ronildo 

- Recurso Administrativo Nº 2021/13723 

15/10/2021 Representantes da  ARSEP
Representantes da Agência Reguladora Municipal 
de Belém (ARBEL)
Representantes da Agência de Regulação e 
Controle de Serviços Públicos (ARCON)

- Encerramento do mandato do diretor-
presidente da ARSEP, Affonso Henriques.

20/10/2021 Representantes da ARSEP
Promotor de Justiça de Barcarena Dr. Belini (MPPA)

- Fim do mandato do diretor-presidente 
da ARSEP, Affondo Henriques ;
- Realização de obras de asfaltamento e 
saneamento básico  no bairro Jardim 
Paraíso, Barcarena;
- Conselho Consultivo da ARSEP.

26/10/2021 Representantes da ARSEP 
Representantes da concessionária Águas de São 
Francisco 

- Reunião mensal de alinhamento - 
Pautas:
1. Fim do mandato do diretor-presidente 
da ARSEP, Affonso Henriques;
2. Apresentação do novo presidente da 
ARSEP, Franklin Costa; 
3. Prestação de Serviços: orientação de 
funcionários e terceirizados; 
4. Apresentação da concessão ao novo 
presidente da ARSEP;
5. Serviços de recomposição asfáltica;
6. ETE CABANOS II
7. Reajuste anual da tarifa;
8. Atendimentos aos usuários nas lojas 

04/11/2021 Franklin Costa  (Diretor ARSEP) 
Assessoria Jurídica da ARSEP 
Fernando Teles (Concessionária)

- Categorização das economias

04/11/2021 Antônio Barbosa (Coordenador de Regulção e 
Saneamento ARSEP)
Representante da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

- Acompanhamento das obras realizadas 
pela concessionária.

25/11/2021 Franklin Costa  (Diretor ARSEP) 
Daniel Albuquerque (Consultor Jurídico ARSEP)
Representantes da empresa Hydro

- Termo de Ajustamento de Conduta  

26/11/2021
Amanda Magno ( Assessora Jurídica ARSEP)
Fernando Teles (Coordenador de Operações 
Concessionária)
Romulo Gomes (Usuário)

- C o n c i l i a ç ã o  e n t r e  u s u á r i o  e 
concessionária.
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DATA PARTICIPANTES ASSUNTOS

30/11/2021  Equipe ARSEP
Equipe Vigilância Sanitária do Município de 
Barcarena
Equipe Vigilância Ambiental do Município de 
Barcarena  

- Termo de cooperação entre os ógãos 
para a coleta e análise de água 
distribuída pela concessionária Águas de 
São Francisco.

30/11/2021 Daniel Albuquerque (Consultor jurídico ARSEP)
Representantes do Comitê de Acompanhamento 
do Termo de Ajuste de Conduta.

- Termo de Ajuste de Conduta (21ª 
Reunião do Comitê)

06/12/2021 Daniel Albuquerque (Consultor jurídico ARSEP) - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos 
Institucionais e Legais. 
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CONSELHO
CONSULTIVO



O CONSELHO CONSULTIVO
Biênio 2021/2023 

 O Conselho Consultivo da ARSEP é um órgão deliberativo composto por representantes do 
poder legislativo, executivo e outros integrantes da sociedade civil de Barcarena. Possui como 
nalidade proporcionar ampla transparência e irrestrita participação social nas atividades 
desempenhadas pela agência reguladora municipal, em respeito aos princípios e deveres previstos 
na Constituição Federal do Brasil.  
 O órgão contribui para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela Agência e sua 
constante melhoria, além de levar  conhecimento a sociedade sobre assuntos pertinentes a 
regulação.  A ARSEP tem como princípio a cooperação mútua, pois acredita que o trabalho conjunto 
é o caminho para decisões ecazes e que beneciem toda a comunidade barcarenense. 
  O conselho participa de reuniões regularmente convocadas para debate, discussão e 
opinião sobre os temas em andamento no órgão regulador.

MEMBROS DO CONSELHO - BIÊNIO 21/23 

Marília Amaral
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Econômico

André Henrique da Silva
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Econômico

Petronilo Alves
Conselho da Cidade de Barcarena

Cleide Maria Monteiro
Conselho da Cidade de Barcarena

Daniele Brandão
Secretaria Municipal de Saúde

Nayanne Barbosa
Secretaria Municipal de Saúde

Carlos José Barbosa
Câmara Legislativa Municipal de Barcarena

Renee Chaveiro
Águas de São Francisco

Fernando Teles
Águas de São Francisco

ASF

Joabe Castro
Secretaria Municipal de Ifraestrutura

e Desenvolvimento Urbano

Evandison Santos
Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano

Luiz Mendes
Secretaria Municipal de Planejamento

e Articulação Institucional

Jacobson Estumano
Secretaria Municipal de Planejamento

e Articulação Institucional

João Edmilson Júnior
Secretaria Municipal de
Administração e Tesouro

Jessica Mayumi Hirata
Secretaria Municipal de Ordenamento

Territorial e Habitação 
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1ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 27/05/2021
Local: Sede da ARSEP

 A reunião teve como pauta a posse dos 
novos conselheiros, eleitos por cada uma de suas 
secretarias, câmara, empresa ou conselho, para 
cumprirem o mandato 2021/2023. Na ocasião 
tomaram posse Marília Izabel dos Santos Amaral, 
representante da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Econômico de 
Barcarena; Renee Câmara Chaveiro, representante 
da concessionária Águas de São Francisco; Joabe 
De Araújo Castro, representante da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano; Alberto Bandeira Da Costa Neto, 
r ep re sen tan t e  da  Sec re ta r i a  Mun i c i pa l 
Extraordinária de Ordenamento Territorial e 
Habitação; Carlos José Barbosa (Vereador 
Carlinho Negão), representando a câmara 
legislativa municipal; Luiz De Lima Mendes, 
representando a Secretaria Municipal de 
Planejamento e Articulação Institucional; João 
Edmilson Lopes Lobato, representante da Secretaria 
Municipal de Administração e Tesouro; Affonso 
Henriques Da Silva Filho, como Presidente do 
Conselho Consultivo e  Amanda Rafaely Razuco 
Magno, como conselheira cedida pela ARSEP. 
 Após a posse, ocorreu uma visita guiada à 
Estação de Tratamento de Água do município de 
Barcarena, onde foram apresentadas as 
instalações e os processos utilizados pela 
concessionária para avaliar a qualidade da água 
distribuída aos usuários. Em seguida, a visitação 
seguiu para a Estação de Tratamento de Esgoto – 
ETE CABANOS II. Para nalizar, os conselheiros 
visitaram também a ETE CABANOS I, que já se 
encontra em funcionamento, inaugurada em 2020.

Figura 89 - Conselheiros da ARSEP em frente a sede da Agência.

Figura 89 - Conselheiros da ARSEP realizando visita na Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE CABANOS II.

Figura 90 - Conselheiros da ARSEP realizando visita na Estação de 
Tratamento de Água - ETA CABANOS.
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2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 04/08/2021
Local: Sub-prefeitura de Barcarena, Vila São Francisco

 A 2ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo teve como pauta a apresentação dos 
projetos que a Agência vem desenvolvendo no município, como o Ação de Verão ARSEP, o Projeto 
Óleo Consciente, e o Programa ARSEP nas Comunidades. Todos com o objetivo de aproximar a 
agência e os usuários, visando uma participação ativa, por parte da população, no processo de 
scalização e melhoria dos serviços públicos prestados.
 Avanços e melhorias dos serviços de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário 
no município, visando atingir as metas de universalização previstas pelo Novo Marco Legal do 
Saneamento, disponível na aba NORMATIVO do site da agência, foram alguns dos temas expostos.
 A concessionária de água e esgoto completou a explanação do assunto com dados mais 
especícos e cronograma de ampliação das redes nos diversos bairros, que deverão ser atendidos 
pelo programa da companhia chamado “Água Pai d'Égua”. O programa consiste na ampliação, 
regularização e padronização das redes. 
 Aconteceu, ainda a eleição da conselheira Amanda Magno como secretária do conselho. 
 Estiveram presentes no encontro os conselheiros: vereador Carlinho Negão, representante 
da Câmara Municipal; Marília Amaral, representante da Secretaria de Meio Ambiente; Joabe 
Castro, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; João Lobato Junior, da Secretaria de 
Administração,  Alberto Bandeira, conselheiro indicado pela Secretaria de Ordenamento Territorial 
e Habitação; Renee Chaveiro e David Douglas, representando a concessionária de água e esgoto 
do município; além dos conselheiros Petronilo Alves e Cleide Monteiro, representando o Conselho 
Municipal da Cidade de Barcarena (CONCIDEBAR), e Nayanne Barbosa, indicada pela Secretaria 
Municipal de Saúde/Vigilância Ambiental, que tomaram posse na ocasião.

Figura 92 - Conselheiros da ARSEP na 2ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada na sede da Sub-
Prefeitura. 

Figura 93 - Conselheiro Petronilo da CONCIDEBAR 
assinando termo de posse. 
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3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 07/10/2021
Local: Sub-prefeitura de Barcarena, Vila São Francisco

 A 3ª reunião teve como pauta os avanços da agência no setor regulatório, as projeções para 
o último trimestre de 2021, os avanços da concessão, adequações nos serviços da concessionária, 
ouvidoria e a participação da ARSEP no 12º Congresso Brasileiro de Regulação, organizado pela 
Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR).  
 Participaram representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico, do Conselho da Cidade de Barcarena, da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância 
Sanitária, da Concessionária Águas de São Francisco, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano, da Secretaria Municipal de Administração e Tesouro e da Secretaria 
Municipal Extraordinária de Ordenamento Territorial e Habitação.
 A reunião foi a última do diretor-presidente da ARSEP,  Affonso Henriques, como presidente 
do Conselho. Durante o encontro, ele  falou sobre sua saída e a continuação dos trabalhos pela 
próxima gestão. Affonso destacou a importância do Projeto ACERTAR, que visa o desenvolvimento 
de metodologias de certicação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS) e a necessidade de implantação para o desenvolvimento do saneamento em 
Barcarena. Pontuou, ainda, a iniciativa da ARSEP ao se comprometer, junto com mais 33 outras 
agências reguladoras, na implantação dessas metodologias no município.
 Ainda sobre o tema do SNIS, Affonso Henriques falou sobre o levantamento de informações 
sobre água e esgotamento sanitário fora da concessão, na zona rural do município. Esse 
levantamento foi realizado pela equipe da ARSEP através de visitas às comunidades e conversa com 
lideranças locais e moradores. Os dados desse levantamento poderão constar no SNIS e ajudar a 
aprimorar as projeções de expansão de rede de água tratada e esgotamento sanitário.
 O representante da Concessionária, Fernando Teles (Coordenador de Operações), 
apresentou os últimos avanços ocorridos na concessão como a chegada de novos reatores, novas 
máquinas e outros dados sobre o andamento do projeto PaiD’égua.
 A 3ª Reunião do Conselho foi transmitida ao vivo pelo Instragram da ARSEP, uma inovação 
para a Agência. Essa ação visa dar maior transparência aos trabalhos e assuntos desenvolvidos 
pelo Conselho e aproximar a ARSEP da população Barcarenense.

Figura 94 - Conselheiros da ARSEP na 3ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada na sede da Sub-
Prefeitura. 
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4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 21/12/2021
Local: Sub-prefeitura de Barcarena, Vila São Francisco

 A 4ª reunião teve como pauta a apresentação do novo diretor-presidente da ARSEP, Franklin 
Costa, que assumiu também a presidência do conselho, conforme previsto em lei; a participação da 
Agência no XII Congresso Brasileiro de Regulação; inauguração da 2ª Estação de Tratamento de 
Esgoto - ETE CABANOS II; a visita do presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Timon (AGERT) à sede da ARSEP para conhecer os processos desenvolvidos na 
instituição; os avanços da concessão; e a parceria entre a Agência e as vigilâncias sanitária e 
ambiental do município de Barcarena para a coleta e análise da qualidade de água distribuída aos 
usuários.
 Participaram representantes da sociedade civil, concessionária e secretarias. 
 Após a apresentação da agência, o representante da concessionária, Águas de São 
Francisco, expôs aos presentes os avanços da concessão no último período (outubro – dezembro), 
como o avanço nas obras da ETE Pioneiro e a expansão das redes de água e esgoto. 
 A ouvidora, Amanda Magno, aprensentou os números totais de ouvidorias recebidas e 
concluídas, primando sempre pela transparência e conciliação.
 A reunião contou também com a assinatura do termo de posse de duas novas conselheiras, 
indicadas pelo Ministério Público, Anerilda Carvalho, usuária do bairro Jardim Paraíso e 
Georgenila Alves usuária do bairro de Itupanema.

Figura 95-  Conselheiros da ARSEP na 4ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada na sede da Sub-Prefeitura. 
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL 



PROGRAMA 
ARSEP NAS COMUNIDADES

 O Programa ARSEP nas Comunidades é uma iniciativa da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos de Barcarena e tem como objetivo levar conhecimento sobre saneamento básico para a 
população do município. Além disso, pretende aproximar a Agência dos usuários para que eles 
conheçam e reconheçam a instituição como um canal eciente para realizar reclamações, elogios e 
sugestões, criando um ambiente de trabalho mútuo para a melhoria dos serviços públicos.
 Além de informação, o programa prevê o projeto ‘Ouvidoria Itinerante’,ação que receberá 
reclamações e esclarecerá dúvidas acerca dos serviços já prestados pela concessionária.
 A intenção é reunir-se com as comunidades da cidade de Barcarena para entender e atender 
as demandas locais. 
 O Programa teve início em março de 2021 e até agora já visitou as comunidades: Renascer 
com Cristo, Vila do Conde, Novo Horizonte, Cafezal, Murucupi e São Felipe.  

 RENASCER COM CRISTO

 A comunidade Renascer com Cristo foi a primeira a 
receber o programa ARSEP nas Comunidades. No dia 10 de 
julho, a Analista de Projetos, Simone Andrade reuniu-se com a 
líder comunitária Antônia Costa, e apresentou o projetos e 
seus objetivos. 
 A convite do diretor-presidente, Affonso Heniquues, a 
líder comunitária compareceu à sede da Agência para 
conhece de perto o traballho da autarqua e conversar sobre 
os projetos de saneamento básico, previstos pela prefeitura de 
Barcarena, para o bairro.
 Após contato inicial, no dia 19/06/2021, a equipe da 
ARSEP esteve presente no centro comunitário do bairro 
Renascer com Cristo para levar esclarecimentos e tirar 
dúvidas da população acerca dos serviços regulados. 

Figura 96 - Diretor-Presidente da ARSEP, Affonso Henriques, 
analista de projetos, Simone Andrade, coordenador de 
regulação e saneamento, Antônio Barbosa e líder 
comunitária Antônia Costa.

Figura 97 - Diretor-Presidente da ARSEP, Affonso Henriques;  
analista de projetos, Simone Andrade;0 assessora  jurídica 
Amanda Magno e consultor jurídico, Daniel Albuquerque na 
ação do projeto ARSEP nas Comunidades.

Figura 98 -  Ação do projeto ARSEP nas Comunidades no bairro Renascer 
com Cristo.
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 COMUNIDADE LUZ DIVINA

 A convite da associação de moradores da comunidade Luz Divina, a equipe da ARSEP esteve 
presente na inauguração da sede social comunitária do bairro.
 O espaço será destinado a agregar e fortalecer a comunidade local, atendendo suas 
demandas, como a realização de reuniões da associação, eventos e cursos de capacitação.

DATA COMUNIDADE PARTICIPANTES

29/07/2021 Vila do Conde Simone Andrade  e Antônio Barbosa - ARSEP 
Sr. Nazareno - representante da comunidade

05/08/2021  Cafezal Simone Andrade e Antônio Barbosa - ARSEP 
Sr. Anderson - representante da comunidade

06/08/2021 Novo Horizonte Simone Andrade e Antônio Barbosa - ARSEP 
Sr. Miguel Mandu - representante da comunidade

27/08/2021 Murucupi Simone Andrade e Antônio Barbosa - ARSEP 
Sr. Edvaldo Sarjes- representante da comunidade

04/11/2021  Jardim Cabano e Jardim Paraíso Simone Andrade e Antônio Barbosa - ARSEP 
Sr. Adevaldo, Sra. Franklene e Sr. Fabiano - representantes 
das comunidades

08/12/2021 Itupanema Simone Andrade e Antônio Barbosa - ARSEP 
Sr. Fabiano, Sra. Georgenila e Sra. Arilda - representantes 
das comunidades

 AGENDA DE VISITAS ÀS COMUNIDADES

Figura 98 -  Equipe ARSEP na inauguração do centro comunitário do bairro Luz Divina 
em Barcarena.
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PROJETO DESCARTE CONSCIENTE
DO ÓLEO DE COZINHA  

 O projeto visa a educação ambiental, com foco no descarte correto do óleo de cozinha, já 
que este é descartado incorretamente pela maior parte da população e segue para as redes de 
esgoto, drenagem ou diretamente para os rios da região. Quando descartado diretamente no ralo 
da pia, esse óleo causa entupimentos que exigem manutenção constante da tubulação para sua 
desobstrução. Esse problema acomete não apenas as instalações de residências, mas também 
atinge a rede de esgoto e consequentemente as Estações de Tratamento de Esgoto, gerando custos 
maiores para realização de reparos nas redes e no tratamento da água. 
 Com o intuito de preservar o meio ambiente e o funcionamento regular das Estações de 
Tratamento de Esgoto do município de Barcarena, a ARSEP em cooperação com a Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, criou o projeto que prevê a instalação de Ecopontos 
em estabelecimentos espalhados pela cidade e posterior coleta para a destinação nal.

Figura 100 - Reunião ARSEP e SEMADE para tratar sobre o 
projeto do descarte de óleo. 
Data: 22/09/2021

Figura 102 - Diretor-presidente da ARSEP, Affonso Henriques, 
apresentando Projeto Descarte Consciente do Óleo de Cozinha 
aos representantes das secretarias do município de Barcarena.

Figura 103 - Reunião na sede da ARSEP com a Analista de Projetos da 
Agência, Simone Andrade e com a assessora jurídica da SEMADE,  Dra. 
Kellen Cimara, para tratar sobre o termo de compromisso relacionado 
ao projeto do óleo. 

Figura 101 - Reunião ARSEP e SEMADE para tratar sobre o 
projeto do descarte de óleo. 
Data: 17/11/2021
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DATA LOCAL ASSUNTO TRATADO

16/06/2021 Se c r e t a r i a  de  Me io  Amb i en t e  e 
De senvo l v imen to  E conôm i co  de 
Barcarena

Apresentação do Projeto de Descarte Consciente de 
Óleo de Cozinha e convite para parceria.

17/06/2021  Bairro Renascer com Cristo Apresentação do Projeto de Descarte Consciente do 
Óleo de Cozinha 

25/06/2021 Supermercado Naldo 
Supermercado Real 
Supermercado Mateus
Supermercado Líder

Visita e entrega de ofício para convidá-los a fazer 
parte do projeto como ponto de coleta de óleo. 

07/07/2021 Auditório da Sub-Prefeitura Apresentação do projeto para os órgãos públicos  e 
empresas com o objetivo de convida-los a serem 
parceiros .

13/07/2021  Reunião On-line Apresentação do Projeto para representantes da 
empresa Hydro. 

27/07/2021 A s s o c i a ç ã o  d o s  M o r a d o r e s  d o 
Assentamento  Jesus de Nazaré

Conhecer o projeto do óleo de cozinha já 
desenvolvido pela comunidade e conhecer a 
empresa UNITAPAJÓS.       

24/08/2021 Se c r e t a r i a  de  Me io  Amb i en t e  e 
De senvo l v imen to  E conôm i co  de 
Barcarena

- Levantamento de possíveis estabelecimentos para 
gurar como ECOPONTOS.
- Reunião com a empresa  RECICLE para tratar 
sobre a coleta do óleo usado 
- Reunião com empresas que realizam coleta de 
óleo usado e fazem a destinação nal.

29/09/2021 Sec r e t a r i a  de  Me io  Amb i en t e  e 
De senvo l v imen to  E conôm i co  de 
Barcarena

Tratar sobre a distribuição de Ecopontos em 
Barcarena Sede, Vila do Conde e Bairro Pioneiro. 

06/10/2021 ARSEP Selecionar empresas que realizam coleta de óleo e 
fazer termo de compromisso. 

10/11/2021 Reunião  On - Line    Apresentação da Indama, empresa que realiza 
coleta de óleo e está entre as interessadas em 
rmar parceria com o municipio de Barcarena 

12/11/2021 Sec r e t a r i a  de  Me io  Amb i en t e  e 
De senvo l v imen to  E conôm i co  de 
Barcarena

Apresentação da Norte Óleo, empresa que realiza 
coleta de óleo e está entre as interessadas em 
rmar parceria com o municipio de Barcarena 

17/11/2021 Sec r e t a r i a  de  Me io  Amb i en t e  e 
De senvo l v imen to  E conôm i co  de 
Barcarena

Seleção da empresa que melhor se apresentou e 
correspondeu às necessidades do Projeto. 
Empresa selecionada:  INDAMA 

 AGENDA DE REUNIÕES 
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PROJETO DE DIAGNÓSTICO
DO SANEAMENTO NA ZONA RURAL  

A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena, ARSEP, realizou diagnóstico no 

município de Barcarena, quando visitou 37 localidades, entre os dias 27 de agosto a 12 de 

setembro de 2021.

Esse trabalho teve como principal objetivo apresentar informações sobre comunidades e a 

existência ou não de sistemas de abastecimento de água em cada uma delas, com o m de 

compartilhar estes dados com a administração pública municipal, bem como as necessidades a 

serem observadas nos sistemas públicos de água e esgoto nas áreas fora da concessão. Assim 

permitindo que as informações possam colaborar com as políticas públicas do governo acerca 

da prestação e universalização dos serviços de saneamento no município, conforme preconiza a 

Lei 14.026/2020. 

A pesquisa foi executada em campo e georreferenciada, originando mapa contendo 

todas as localizações visitadas.

Por ocasião das visitações, a equipe da ARSEP aplicou questionário que foi respondido por 

moradores ou representantes das comunidades, que contribuíram com as informações 

necessárias para o presente relatório.

O estudo objetiva, ainda, contribuir com o cumprimento dos planos e metas previstos na Lei 

nº 11.445/2007 e na recente Lei Federal nº 14.026/2020, que altera e institui novos dispositivos, 

ressaltando a obrigatoriedade de previsão de metas de desempenho e universalização, 

adotando, também, como princípio a prestação regionalizada dos serviços de saneamento 

básico, prevendo ainda, para os contratos que não possuam metas estabelecidas, a 

universalização dos serviços para o ano de 2033, quando 99% da população deverá ter acesso a 

água potável e 90% a coleta e tratamento de esgoto.

Atualmente, estima-se que cerca de 35 milhões de brasileiros não tem acesso à água 

tratada e mais de 100 milhões não são atendidos com serviços de esgoto.

É esperado que a universalização do saneamento básico reduza até R$ 1,45 bilhão dos 

custos anuais com saúde, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

ressaltando, ainda, que a cada um real investido em saneamento, economizam-se quatro reais 

em prevenções de doenças causadas pela falta do serviço, segundo a OMS.
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Figura 104 - Mapa dos sistemas de água fora da concessão.

Figura 105 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade do Cupuaçu, 
Barcarena.

Figura 106 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade 
Santa Rosa, Barcarena.

Figura 107 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade 
Vila Rica, Barcarena.

Figura 108 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade 
Nestor Campos, Barcarena.
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Figura 109 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade 
Nova Vida, Barcarena.

Figura 110- Visita da Equipe ARSEP na comunidade 
João Batista, Barcarena.

Figura 111 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade Cabeceira Grande, 
Barcarena.

Figura 112 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade Guajara da 
Serraria, Barcarena.

Figura 113 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade do Pedral, 
Barcarena.

Figura 114 - Visita da Equipe ARSEP na 
comunidade Sagrado Coração de Jesus/ 
Castanhalzinho, Barcarena.

Figura 114 - Visita da Equipe ARSEP na 
comunidade Sagrado Coração de Jesus/ 
Castanhalzinho, Barcarena.
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Figura 115 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade Nossa Senhora do 
Livramento, Barcarena.

Figura 116 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, Barcarena.

Figura 117 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade Bom 
Sossego, Barcarena.

Figura 118 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade Espanha, 
Barcarena.

Figura 119 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade do Assentamento 
Nossa Senhora de Nazaré, Barcarena.

Figura 120 - Visita da Equipe ARSEP na Praia de Sirituba, Barcarena.
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Figura 121- Visita da Equipe ARSEP na comunidade 
Limeira, Barcarena.

Figura 122- Visita da Equipe ARSEP na comunidade Nova Esperança, Barcarena.

Figura 123- Visita da Equipe ARSEP na comunidade Nova Canaã, Barcarena.

Figura 124- Visita da Equipe ARSEP na comunidade do Bacuri, 
Barcarena.

Figura 125 - Visita da Equipe ARSEP na comunidade Jupuuba, 
Barcarena. Figura 126- Visita da Equipe ARSEP na comunidade Monte 

Cristo, Barcarena.
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F igura 127- V i s i ta da Equ ipe ARSEP na comun idade I taporanga, 
Barcarena.

F igura 128- V i s i ta da Equ ipe ARSEP na comun idade São Lu í s , 
Barcarena.

F igura 129- V i s i ta da Equ ipe ARSEP na comun idade A icarare , 
Barcarena.

F igu ra 130- V i s i t a da Equ ipe ARSEP na Trevo  do Pe teca , 
Barcarena.

F i g u r a 1 3 1 - V i s i t a d a E q u i p e A R S E P n a c o m u n i d a d e 
Canaã/Conde, Barcarena.

F igura 130- V i s i ta da Equ ipe ARSEP na comun idade Ara t i cu , 
Barcarena.
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Tive a honra de ser nomeado pelo chefe do poder executivo do município de 
Barcarena, Exmº. Sr. Renato Ogawa, como diretor-presidente da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos - ARSEP. O mandato terá a duração de dois 
anos, vigente de outubro de 2021 a outubro de 2023, perído no qual 
pretendo dar andamento em todas as ações da gestão anterior e 
implementar melhorias na área. 

O mundo da regulação não é totalmente novo para mim, pois já fui 
membro do Conselho Consultivo da ARSEP, indicado pela Câmara 
Municiapal de Barcarena, representando o  poder legislativo.  Na ocasião, 
conheci a agência, suas funções e sua importância para o desenvolvimento 
do saneamento básico no município.

Hoje, no cargo de Diretor-Presidente, assumo novos desaos diante da 
regulação e da sociedade barcarenense. Comprometo – me a 
capacitarme-me o máximo possível para atender a todas as demandas da 
área e assim desenvolver um trabalho com seriedade e qualidade, visando 
sempre o melhor para a população e o avanço de nossa cidade.

Franklin Tavernard Sales Costa
Diretor- Presidente da ARSEP



AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
BARCARENA - PARÁ

+55 91 99166-8646

ouvidoria@arsepbarcarena.com.br

www.arsepbarcarena.com.br

Avn. Francisco Vinagre, Q. 269, L.7
CEP: 68447-000, Vila dos Cabanos
Barcarena/Pará
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