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Em 2020, a AGEMAN teve seu trabalho consolidado com a inauguração de sua sede própria no 
bairro Nossa Senhora das Graças, após funcionar de forma provisória por dois anos no prédio da 
Secretaria Municipal de Administração (Semad). A iniciativa possibilitou maior autonomia aos cola-
boradores e direção na realização de suas atividades internas e externas, com o oferecimento de 
uma melhor estrutura de pessoal, de recursos tecnológicos e de mobilidade para dar suporte às 
ações cotidianas da agência reguladora.

Com a decretação da pandemia da Covid_19 em Manaus, a AGEMAN manteve suas atividades por 
meio de ações remotas ou virtuais. Nos casos mais específicos, houve ação presencial, momento 
em que sempre buscamos respeitar as regras sanitárias de prevenção.

Em três anos de atividade plena, a AGEMAN por meio de seus colaboradores e colaboradoras, 
atuou firme com o objetivo de promover mais eficiência e produtividade nos serviços do município 
de Manaus explorados por concessões, melhorando o atendimento ao cidadão, assegurando a 
universalização dos  serviços, ora por meio do acompanhamento das metas estabelecidas pelo 
Poder Concedente, como também mediante fiscalização das obras de melhoria e intervenções   
demandadas pelos usuários.

Por fim, ressaltamos que a integração da Agência com as demais áreas da Prefeitura de Manaus e 
o compromisso efetivo de nossas equipes de trabalho proporcionaram a realização de um trabalho 
assertivo em prol da regulação e da fiscalização dos serviços de Abastecimento de Água, Esgota-
mento Sanitário, Iluminação Pública e Estacionamento Rotativo Pago Zona Azul.

MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Fábio Augusto Alho da Costa
Diretor-presidente
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A Agência Reguladora dos Serviços Públicos 
Delegados do Município de Manaus – AGEMAN 
– foi criada por meio da Lei Municipal 2.265 de 
11 de dezembro de 2017. Trata-se de uma enti-
dade integrante da Administração Pública Muni-
cipal Indireta, vinculada ao Gabinete do Prefeito, 
submetida a regime autárquico especial, dotada 
de poder de polícia, com personalidade jurídica 
própria e autonomia patrimonial, administrativa, 
funcional e financeira, com sede e foro no muni-
cípio de Manaus.

À Agência compete exercer o poder regulatório, 
normatizador, controlador e fiscalizador dos ser-
viços públicos delegados prestados no âmbito 
do município de Manaus, de sua competência 
ou a ele atribuídos por outros entes federados, 
em decorrência de norma legal, regulamentar ou 
pactual, nos termos da lei.

A Agência Reguladora tem como objetivos per-
manentes: a universalidade e a isonomia no 
acesso e na fruição dos serviços delegados; 
assegurar a qualidade, regularidade e continui-
dade compatíveis com a sua natureza e com a 
exigência dos usuários; a razoabilidade e a mo-
dicidade tarifária; a expansão das redes e siste-

APRESENTAÇÃO

mas e sua eficácia; a competição, a diversifica-
ção e a ampliação da oferta; o justo retorno dos 
investimentos públicos e privados; o incremento 
da produtividade; o equilíbrio econômico e finan-
ceiro dos contratos e a estabilidade nas relações 
entre o Poder Público delegante, delegatários e 
usuários.

Em 2020, mesmo diante do cenário pandêmi-
co da Covid_19, a AGEMAN atuou fortemente 
na regulação e na fiscalização dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
Zona Azul e iluminação pública, a partir da vi-
gência do novo contrato de concessão, iniciado 
em maio do mesmo ano. A AGEMAN está filiada 
à Associação Brasileira de Agências de Regula-
ção – ABAR – entidade a qual reúne 63 agên-
cias regulatórias de âmbito federal, estadual, 
municipal e intermunicipal.
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Missão
Regular e fiscalizar com 
independência e transpa-
rência os serviços públicos 
delegados no âmbito do 
município de Manaus, no 
sentido de proporcionar ao 
poder concedente e às em-
presas, o equilíbrio neces-
sário à garantia da melhoria 
da qualidade dos serviços 
prestados aos usuários.

Visão

Ser uma agência regula-
dora de excelência, reco-
nhecida pela sociedade.

Valores

Celeridade, eficiência, 
transparência, controle 
social, segurança, regula-
ridade e sustentabilidade 
econômica.

IDENTIDADE 
ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da AGEMAN é composta de Diretorias, Departamentos e Divisões que 
se distribuem nas áreas Administrativa e Financeira, Técnica de Concessões Obras e Saneamento, 
Técnica de Transportes e Mobilidade Urbana, de Gestão Econômica e Tarifária e Diretoria Jurídica. 
A Assessoria de Comunicação bem como a Ouvidoria também são estruturas que integram a estru-
tura organizacional da Agência.

Todos os setores da AGEMAN atuam com o objetivo de promover o monitoramento das metas e 
padrões estabelecidos nas legislações, assim como o equilíbrio econômico e financeiro das con-
cessões, preservando a modicidade tarifária, a universalização, a qualidade e a continuidade dos 
serviços públicos delegados, no âmbito do município de Manaus.

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
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ORGANOGRAMA
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SERVIÇOS 
REGULADOS
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ABASTECIMENTO
DE ÁGUA 
E 
ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
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A Agência Reguladora dos Serviços Públicos 
Delegados do Município de Manaus é uma au-
tarquia especial criada pela Lei nº. 2.265, de 11 
de dezembro de 2017, integrante da administra-
ção pública indireta municipal, e com sua cria-
ção, foi rescindido pela Prefeitura de Manaus o 
Termo de Convênio de 23 de março de 2000, ce-
lebrado entre a PMM e a ARSAM, sendo conta-
do o prazo de 90 dias para término dos serviços 
de regulação e fiscalização da ARSAM. 

Em 14 de março de 2018, as atividades de regu-
lação e fiscalização dos serviços prestados pela 
Concessionária Manaus Ambiental, hoje Águas 
de Manaus, ficaram a cargo da AGEMAN.

Vale lembrar que o Contrato de Concessão de 
Prestação de Serviços Públicos de Abasteci-
mento de Água e de Esgotamento Sanitário do 
Município de Manaus, foi celebrado em 4 de ju-
lho de 2000, e possui alguns aditivos, no quadro 
ao lado.

Atualmente, a cobertura de abastecimento de 
água da cidade está disponível para 98% da po-
pulação da capital e a cobertura de esgoto está 
em 22%. 

Compete à Diretoria Técnica de Concessões 
Obras e Saneamneto (DITECS) regular e fiscali-
zar todas as ações relativas ao referido contrato 
de concessão. 

Durante o ano de 2020, a DITECS continuou a 
acompanhar a evolução dos serviços públicos 
prestados pela Concessionária Águas de Ma-
naus, seja por meio de visitas técnicas, coleta 
de dados, ou ainda, atualização de informações 
obtidas in loco, quando das fiscalizações, ou de 
forma remota, com análise também de Planos e 
Programas e por meio do acompanhamento dos 
índices de desempenho e controle da qualidade 
dos serviços definidos no Contrato de Conces-
são e seus aditivos.

O ano de 2020 foi atípico, em virtude da Pande-
mia ocasionada pela COVID-19, fato de gerou 
a necessidade de adequação das atividades da 
DITECS, principalmente quando do momento 
de quarentena comunitária nos meses de abril, 
maio e junho e ainda, com a paralisação das 
obras executadas pela Concessionária Águas 

ADITIVOS DO CONTRATO
DE CONCESSÃO

• 1º Termo Aditivo ao Contrato, 
de 10 de janeiro de 2007.

• 2º Termo Aditivo ao Contrato, 
de 21 de agosto de 2008.

• 3º Termo Aditivo ao Contrato, 
de 29 de outubro de 2008.

• 4º Termo Aditivo ao Contrato, 
de 17 de maio de 2012.

• 5º Termo Aditivo ao Contrato, 
de 3 de abril de 2014.

• 6º Termo Aditivo ao Contrato, 
de 23 de maio de 2019.

de Manaus, a partir do dia 28/03/2020. Contudo, 
por se tratar de um serviço essencial à popula-
ção, foram adotadas medidas para garantir prin-
cipalmente o abastecimento de água de forma 
regular, apesar do aumento do consumo de água 
em virtude de um número maior de pessoas em 
suas residências, por períodos prolongados.

No que se refere à parte documental, desde 
março, as solicitações ou informações encami-
nhadas à DITECS são em formato digital, as 
quais totalizaram 250 documentos, oriundos da 
Águas de Manaus, Casa Civil, Ministério Público 
do Estado do Amazonas, entre outros.
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Anualmente são apresentados para análise, pela Concessionária, os Planos de Melhorias Institu-
cionais e Operacionais, o Plano Quinquenal e o Plano Anual de Exploração dos Serviços, em aten-
dimento à CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E ANÁLISE DOS PLANOS, do 6. Termo Aditivo:

5.1 Até o dia 15 de novembro de cada ano, a CONCESSIONÁRIA 
deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, os seguintes planos:
(i) Para conhecimento, Planos de Melhorias Institucionais e Operacio-
nais e Plano Quinquenal;
(ii) Para aprovação, Plano Anual de Exploração dos Serviços.
5.1.1. O PODER CONCEDENTE deverá analisar o Plano Anual de 
Exploração dos Serviços, ouvida a entidade reguladora, em até 30 
(trinta) dias contados da sua apresentação pela CONCESSIONÁRIA.

Em atendimento à cláusula citada anteriormente, foram recebidos e analisados neste ano o PES 
2021, o PQ 2021-2025 e os Planos de Melhorias Institucionais e Operacionais abaixo relacionados:

• Programa de Manutenção Preventiva 2021.
• Plano de Controle de Qualidade da Água 2021.
•	 Programa	de	Controle	de	Qualidade	de	Efluentes	2021.
• Execução do Cadastro Físico das Instalações JAN À NOV 2020.
• Programa de Educação Sanitária e Ambiental 2021.
• Programa de Micro e Macromedição 2021.
• Plano de Setorização e Programa de Controle de Perdas 2021.

Ainda em relação a estes documentos, somente no ano seguinte à sua apresentação é realizada a 
análise do que foi executado, no final de janeiro, tendo sido objeto de leitura técnica também em 2020:

• Plano de Exploração dos Serviços 2019 (executado)
• Programa de Manutenção Preventiva 2019 (executado).
• Plano de Controle de Qualidade da Água 2020.
• Programa de Controle de Qualidade de Esgoto 2020.
• Execução do Cadastro Físico das Instalações – JAN a DEZ 2019.
• Programa de Educação Sanitária e Ambiental 2019 (executado).
• Programa de Micro e Macromedição 2019 (executado).
• Plano de Setorização e Programa de Controle de Perdas 2019 (exe-
cutado).
• Relatório Técnico de Avaliação do cumprimento das Metas e Indica-
dores 2019.
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Em relação às fi scalizações, realizadas de forma rotineira, in loco ou remota, visando examinar e 
fi scalizar projetos de obras e ampliações dos serviços, observando ainda os aspectos relacionados 
à quantidade, qualidade, segurança, adequação, fi nalidade e continuidade, totalizando 1.134 fi sca-
lizações, em diversos bairros, grafi camente representadas por mês.
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Os serviços são identifi cados na DITECS como 
sendo: Urbanização/Reforma Bens; Pressão 
do fornecimento de água; Interrupções no for-
necimento de água; Extravasamento de esgoto; 
Serviços fora dos prazos; Valores cobrados na 
fatura; Qualidade de água fornecida; Suspensão 
do fornecimento de água; Vazamento de água; 
Obras; Fechamento de vala/reaterro/recomposi-
ção; Reunião; Diagnóstico e por fi m, Outros.

Há de se observar que nos meses de quarente-
na comunitária, houve uma redução drástica nas 
quantidades, porém, foram intensifi cadas nos 
demais meses as fi scalizações às obras pre-
vistas nos Planos Anuais, além do acompanha-
mento do recebimento do Prosamim III e ainda, 
iniciado o levantamento das condições físicas 
de algumas unidades que compõem o Sistema 
de Abastecimento de Água de Manaus. 

A seguir, o registro de algumas obras acompanhadas pelos engenheiros da AGEMAN:
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Reforma da ETE Jornalistas

Localizada no conjunto de mesmo nome, a ETE Jornalistas apresentava de um modo geral, estado 
de conservação inadequado, com desgaste das estruturas metálicas e sistema de aeração neces-
sitando de manutenção, tendo sido solicitado execução de melhorias. 

A obra de recuperação civil da ETE foi iniciada em janeiro de 2020, contendo no seu escopo os 
serviços de substituição das tampas metálicas, guarda-corpo e passarela, bem como a pintura da 
fachada da estação. No final de 2019 houve também a manutenção do soprador. 

Tampas metálicas substituídas, fevereiro/20 Reforma de passarela e guarda-corpo, fevereiro/20.

Vista do gradeamento após execução de melhorias, 
fevereiro/20.

Reforma de passarela e guarda-corpo, fevereiro/20.
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Assentamento rede coletora de esgoto - Dom 
Pedro, Águas Claras e Eldorado

Algumas obras de assentamento de rede coletora de esgoto tiveram sua continuidade em 2020, 
como por exemplo, no conjunto Dom Pedro, e no conjunto Eldorado, os quais possuíam cobertura 
parcial de rede coletora de esgoto, e agora, contarão com cobertura de esgoto em praticamente 
todas as ruas. 

Os novos trechos serão interligados aos sistemas existentes com tratamento do esgoto nas ETE’s 
Tocantins e Eldorado, respectivamente. No que se refere à ETE Eldorado, ela foi reformada no 
decorrer dos meses. Também foram assentadas redes no conjunto Águas Claras e Boas Novas, 
ambos na Cidade Nova, com interligação ao SES Timbiras.

Mapa indicativo com novas ruas contemplas com rede 
coletora de esgoto no conjunto Dom Pedro.
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Rua Tiradentes, Dom Pedro, com rede de esgoto,dezembro/2020.

Rua 6, Conj. Águas Claras, dezembro/2020.
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Conclusão das Obras de implantação da EEE 
São Judas Tadeu

Localizada na Rua Barão do Rio Branco, no mesmo terreno da antiga ETE São Judas Tadeu, tanto 
a construção da EEE, iniciada em novembro/2018, quanto o assentamento da linha de recalque 
e da rede coletora que segue por gravidade até a ETE Timbiras, iniciados em janeiro/2019, estão 
concluídos e em operação desde 01/09/2020. A obra consistiu na implantação de uma nova eleva-
tória, 665m de linha de recalque e 1.095m de rede coletora de esgoto.

A conclusão da obra estava prevista para 2019, porém sofreu inúmeras postergações ocasionadas 
por atraso na liberação das autorizações junto aos órgãos competentes, além da necessidade de 
uso de MND no trecho da Avenida das Torres e ainda, pela quarentena comunitária (devido à pan-
demia de COVID-19).
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Vista EEE São Judas Tadeu, junho/2020.
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ETE Educandos e Recebimento Prosamim III
Iniciada em 2019, a obra da ETE Educandos está sendo executada pela construtora contratada 
pelo Governo do Estado por intermédio do PROSAMIM e gerida pela UGPE, e consiste na melhoria 
tecnológica, ou requalifi cação da EPC.

Durante a obra, foi instalado um sistema provisório, substituindo o tratamento realizado anterior-
mente pela EPC enquanto as obras da ETE estiverem em andamento, de forma a criar condições 
para demolir as edifi cações existentes, e assim abrir espaço para a implantação da nova estação, 
sem interromper o serviço de coleta e tratamento existentes. O sistema provisório é composto por 
duas Plantas de Tratamento Preliminar e seu funcionamento combina a triagem e separação de 
sólidos grosseiros com granulometria acima de 3mm, areia, e remoção de gordura (óleos e graxas). 

As PTPs foram adquiridas pela Concessionária e tem capacidade para tratar 200 l/s, cada unida-
de. O atendimento inicial da ETE também é 200l/s, porém com a expansão poderá tratar a vazão 
máxima de 305l/s. 
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Armação e concretagem laje do gradeamento e desarenador, setembro de 2020

Vista do Prédio Operacional - setembro 2020
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Ainda em relação ao PROSAMIM, em agosto de 
2019, a UGPE, responsável pela gestão do Pro-
grama, enviou à AGEMAN Ofício, relatando a 
necessidade de se iniciar os procedimentos para 
a formalização do Termo Aditivo ao Convênio de 
Cooperação Técnica n. 004/2016, celebrado en-
tre o Estado do Amazonas e a Empresa Manaus 
Ambiental, com interveniência do Município de 
Manaus e da ARSAM, com escopo para execu-
ção de obras referentes ao sistema de esgota-
mento sanitário com objetivo de receber, tratar e 
destinar adequadamente o esgoto coletado nas 
áreas de intervenção do PROSAMIM I, II e III.

Desde maio de 2019 já estavam sendo realiza-
das reuniões, tanto para alteração das partes do 
Termo de Cooperação Técnica como para ajus-
te do recebimento, fi cando divididas as reuniões 
em aspectos: Institucionais e Jurídicos, de Enge-
nharia, Financeiros e Sociais de Comunicação. 

Em fevereiro de 2020 foi constituída a Comissão 
de Recebimento das Obras de Água e Esgota-
mento Sanitário, executadas no âmbito do PRO-
SAMIM, com designação de representantes da 
UGPE, AGEMAN, Águas de Manaus, SEMINF e 
IMPLURB, tendo ocorrida a primeira reunião em 
18/03/2020. Porém as reuniões foram suspen-
sas em virtude da pandemia e, após quarentena 
comunitária, o cronograma foi revisado e as ati-
vidades retomadas em junho. 
Em junho iniciaram-se as vistorias com os par-
tícipes, in loco, em conjunto com a executora 
da obra, Andrade Gutierrez, a UGPE, SEMINF, 
IMPLURB, Concessionária Águas de Manaus e 
AGEMAN, no período de 15/06 a 30/07/2020.

Após as vistorias e elaboração de Relatório Téc-
nico Pré-recebimento Parcial e Provisório das 
obras, constante como Anexo IV do Termo de 
Entrega e Recebimento Parcial e Provisório das 
Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário 
executadas no âmbito do Prosamim III (TERPP), 

o referido Termo foi assinado em 27/10/2020.

A etapa III do programa foi executada em áreas 
dos bairros São Raimundo, Glória, Aparecida, 
Centro e Presidente Vargas. A Bacia do Igarapé 
São Raimundo foi dividida em 9 sub-bacias de 
contribuição, e nelas foram implantadas aproxi-
madamente 24km de rede coletora e coletores 
tronco, 6 EEEs, 2,5km de linha de recalque e 
órgãos acessórios, tais como PV’s, TL, além de 
TIL, disponibilizados por imóvel. A Concessio-
nária estimou que serão benefi ciadas cerca de 
43.777 habitantes.

Durante os testes, pelo fato do sistema ainda 
não estar em carga – por não ter contribuição de 
esgoto na rede – foi injetada água com auxílio 
de carro pipa da Águas de Manaus e percorridas 
as 9 sub-bacias, sendo abertos os PV’s e CI’s 
em quase sua totalidade.

Mapa indicativo das sub-bacias do PROSAMIM III.
Fonte: DITECS/AGEMAN
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Rua São Vicente de Paula, com apoio da Concessionária, em 18/06/20.
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Instalação de pias em vias públicas para 
higienização das maõs
No dia 17 de abril de 2020, técnicos da AGE-
MAN, da Concessionária Águas de Manaus e da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência So-
cial e Cidadania – SEMASC estiveram em vis-
toria em diversas praças da cidade de Manaus, 
objetivando a definição de locais para a instala-
ção de torneiras nas vias da capital, possibilitan-
do fortalecimento da higiene das pessoas que 
vivem em situação de rua, evitando a propaga-
ção do COVID-19.

Foram ajustados os pontos com a SEMASC, 
sendo que a escolha do local exato da tornei-
ra levou em conta aspectos de engenharia que 
demandem ainda menor uso de tempo, como a 
proximidade de rede de abastecimento de água 
e local para descarte da água após o uso, to-
talizando 13 unidades, com protótipo conforme 
figura mais abaixo:

• Praça da Matriz 1;
• Praça da Matriz 2;
• Praça dos Remédios 1;
• Praça dos Remédios 2;
• Praça da Saudade;
• Praça Chile;
• Praça Nossa Senhora de Nazaré;
• Praça da Polícia;
• Praça do Congresso;
• Av. Jornalista Umberto Calderaro
• Manaus Moderna 1;
• Manaus Moderna 2;
• Sede da SEMASC, 

Mercado Adolpho Lisboa

Praça da Matriz

Manaus Moderna
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Rompimento Adutora de 1.000mm na Avenida 
Coronel Teixeira
No dia 03/04/2020, por volta das 7h, ocorreu o 
rompimento da adutora de 1.000mm, na Aveni-
da Coronel Teixeira – São Jorge, próximo a ro-
tatória do supermercado Carrefour, ocasionando 
desabastecimento à zona Oeste e Norte de Ma-
naus. Ainda em 3/4/2020, foi emitida pela AGE-
MAN a Notificação n. 013/2020, com pedido de 
apresentação de alegações e esclarecimento 
acerca do fato ocorrido, no caso, o rompimento 
da adutora de 1.000mm, indicando as medidas 
adotadas para mitigar os efeitos da suspensão 
do abastecimento aos usuários e seus eventuais 
prejuízos.
 
Após identificação do ocorrido, a Concessioná-
ria mobilizou materiais e equipamentos, realizou 
a retirada da tubulação danificada, com poste-
rior escavação e preparação do local, para re-
cebimento da nova rede. Houve ainda a prepa-
ração do material, com peças separadas para 
serem colocadas dentro da vala aberta e o as-
sentamento da nova adutora propriamente dito, 
com instalação de demais peças acessórias e a 
instalação de uma ventosa no local. Os serviços 
foram realizados ao longo de todo o dia 3, sendo 
concluído no período noturno, as 20h, com pos-
terior carga na rede às 22h.

Por fim, após conclusão do assentamento do 
novo trecho de rede, foi realizado o aterro com 
compactação da vala e o asfaltamento ocorreu 
em 6/4/2020. Em relação aos moradores de áre-
as próximas, a Concessionária realizou o suporte 
com limpeza de todos os imóveis atingidos, higie-
nização dos bens e recomposição integral do que 
foi avariado. Os demais itens, conforme acorda-
do, foram realizados ao longo da semana.
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Intervenções no Reservatório Mocó Velho

Em 18/11/2019 foi emitida a Notificação nº 
059/2019 AGEMAN, acerca das intervenções 
que seriam realizadas no complexo de reser-
vação denominado Mocó, uma vez que foram 
constatadas algumas não conformidades, en-
tre elas o vazamento acentuado no reservatório 
elevado metálico conhecido como Mocó Velho; 
sendo encaminhado pela Concessionária o cro-
nograma físico em resposta à notificação, em 
que considerou, a princípio, tratar a estrutura 
com infiltração, com previsão de término para 
março/2020. No entanto, em busca de outra 
solução técnica, a empresa identificou possibi-
lidade de desativar o reservatório sem que essa 
medida impactasse o abastecimento da região. 
Posteriormente fora informado, que seriam rea-
lizadas intervenções no reservatório, havendo a 
necessidade de parada programada para subs-
tituição de registro de 500mm, porém devido à 
quarentena comunitária, foi priorizada a exe-
cução de atividades e serviços essenciais para 
manter o abastecimento de água, de modo que 
postergaram as ações com a finalidade de desa-
tivar o Mocó Velho para período pós-efeitos da 
pandemia de COVID-19.

Assim, em outubro de 2020, foram realizados 
serviços no Complexo de Reservação Mocó, que 
envolveu a implantação de válvulas, programa-
das para acontecerem em horário noturno, tanto 
na Avenida Maceió como na Marciano Armond. 
Em cada ponto havia uma equipe, de maneira 
que o assentamento ocorresse da forma mais 
rápida possível.

Em continuidade aos serviços, em dezembro, fo-
ram realizadas novas atividades, envolvendo 3 
válvulas em FºFº de diâmetro de 500 e 600mm.
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Acompanhamento de intervenções 
emergenciais Conjunto Renato Souza Pinto I – 
Cidade Nova

Em 20/07/2020 foi emitida a Notificação nº 
021/2020 AGEMAN, solicitando esclarecimen-
tos diante de reclamações relacionadas à colo-
ração e qualidade da água fornecida ao Conjun-
to Renato Souza Pinto I, no bairro Cidade Nova 
e também, diante de notícias veiculadas em jor-
nais, acerca dos serviços que seriam realizados 
no CPA que abastece o referido conjunto, sendo 
pedido o detalhamento das atividades desenvol-
vidas para solução da não conformidade relata-
da pelos moradores.
 
A Concessionária havia realizado manutenção 
no poço em 17/07/2020, contudo, no dia seguin-
te, houve reclamações em redes sociais, por 
parte dos moradores do conjunto quanto à quali-
dade da água, sendo necessária e executada la-
vagem do poço tubular com produtos químicos, 
manutenção esta que ocorreria entre os dias 20 
e 24/07/2020, intervalo em que o PT-01 ficaria 
fora de operação, sendo feito o abastecimento 
da região com caminhão pipa.

Assim, para garantir abastecimento alternativo, 
além de mobilização de caminhões pipa para 
atendimento à população durante o período da 
obra, foi projetada uma rede backup, interligada 
ao sistema Mundo Novo com 385m de extensão 
em PVC DN100. A execução dessa obra iniciou 
em 22/07 e terminou em 24/07/20, com recom-
posição asfáltica realizada dia 27/07/20.

Retrolavagem (nesse momento sem produto reagente 
para limpeza), em 23/07/20.

Serviço de imprimação, Av. Atroaris, em 23/07/20.
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Objetivando compor um acervo técnico digital de diversas ações e acompanhamentos de obras 
feitos pela DITECS, foi utilizado em algumas ocasiões o drone e ainda, feito o levantamento de 
coordenadas geográficas para comparação de informações apresentadas pela Concessionária, a 
respeito de alguns bens que integram a Concessão, obtendo desta forma dados armazenados e 
coletados pela própria Diretoria Técnica de Concessões, subsidiando a análise e possíveis propo-
sições de melhorias nas atividades realizadas de forma rotineira.

Geoprocessamento

Vista aérea da ETE - Educandos em agosto 2020
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Estrutura do Sistema Público de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 
Em números, ao longo de 2020, temos as seguintes informações sobre a Concessionária Águas de 
Manaus, de forma resumida.

Construídos os novos reservatórios da Compensa, Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Cidade 
de Deus e Jorge Teixeira. Também foi inserida na listagem, o reservatório demolido Canaranas, 
Parque 10 elevado e o que está em construção no Tarumã.

Foram colocados em operação os Poços PT 07 e PT 08 Nova Cidade em julho de 2019.

Foram ajustadas as condições de operação das 11 ETE’s do conjunto Nova Vitória, que estavam 
como ativas, mas se encontram desativadas, mesmo fato ocorrido com a ETE Sapolândia, margem 
direita e ainda, em fase de comissionamento, a nova ETE Jorge Teixeira.

Cidade Nova, EEE 3 Cidade Nova, EEE 4 Cidade Nova, EEE Núcleo 13, EEE Núcleo 16, EEE Nú-
cleo 23, EEE Núcleo 24, EEE São Judas Tadeu, EEE 8 e EEE 9 Nova Cidade. Foram construídas 
as elevatórias Villa Real e Nova Cidade Áreas 3, 4 e 11.
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TRANSPORTE E 
MOBILIDADE 
URBANA
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Compete à Diretoria Técnica de Transportes e Mobilidade Urbana (DIMOB) regular, planejar, coorde-
nar, propor e supervisionar estudos, programas e projetos sobre as ações relacionadas aos serviços 
públicos de transporte coletivo de passageiros, em seus diversos modais, inclusive, auxiliar na formu-
lação e implementação de diretrizes para a política de mobilidade urbana do Município de Manaus.

Dentre os contratos da Prefeitura de Manaus, cabe à esta diretoria fiscalizar o Contrato nº 014/2015 
firmado entre a Prefeitura de Manaus e a empresa Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE Ltda, 
Concessionária para prestação do serviço público de Implantação, Exploração e Administração do 
Sistema de Estacionamento Rotativo Pago Zona Azul, nas Vias Públicas do Município de Manaus.

A partir de janeiro de 2020, a DIMOB promoveu diversas ações de fiscalização diante da expansão do 
Serviço Zona Azul para a área do Vieiralves, zona centro sul de Manaus, um dos  principais centros 
de compra e de serviços da capital. Todos os estudos para a implantação do serviço foram acompa-
nhados pela DIMOB em parceria com as demais secretarias e órgãos envolvidos, bem como pela 
Associação de Empresários do Vieiralves (AEV) e moradores da área, no entanto, com a edição do 
decreto municipal 4.787 de 23 de março que declarou estado de calamidade pública no município em 
decorrência do aumento do número dos casos de Covid_19, o Poder Concedente suspendeu a ope-
ração do serviço Zona Azul, o qual se manteve inativo até 20 de dezembro de 2020, quando a conces-
sionária obteve decisão judicial favorável a retomada das atividades do serviço. Durante o período de 
inatividade, a DIMOB atuou no monitoramento do cumprimento da decisão da Prefeitura de Manaus. 

Ainda em 2020, a DIMOB também integrou grupo de trabalho voltado a elaboração de estudos, análi-
ses e propostas sobre o serviço público do Transporte Coletivo Público Urbano de Manaus, buscando 
assim analisar, equacionar e, consequentemente, propor medidas de solução referente aos principais 
problemas de qualidade e confiabilidade na gestão da Mobilidade Urbana, via transporte coletivo ur-
bano convencional.
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GESTÃO 
ECONÔMICA E 
TARIFÁRIA
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As competências da Diretoria de Gestão Econômica e Tarifária - DIGET, considerando as especifi-
cidades dos serviços é definida por meio do Decreto nº 4.189, de 26 de outubro de 2018, publicado 
no Diário Oficial do Município de Manaus, Ed. 4.470, de 26 de outubro de 2018.

Art. 21 – Compete à Diretoria de Gestão Econômica e Tarifária.

I – Efetuar a regulação econômica dos serviços públicos delega-
dos, de modo a, concomitantemente, incentivar os investimentos 
e propiciar a razoabilidade e modicidade das tarifas aos usuários;

II – Proceder permanente fiscalização e controle relacionados 
aos aspectos econômicos dos serviços públicos delegados, defi-
nindo sanções e compensações cabíveis;
III – Executar outras atividades correlatas compatíveis com a fun-
ção.

IV – Assessorar a Direção Superior da AGEMAN em todas as 
questões relacionadas ao âmbito econômico – tarifário dos ser-
viços públicos delegados e seus respectivos desdobramentos; e

V – Analisar, executar, coordenar, controlar e supervisionar as 
rotinas dos processos que tramitam nas unidades administrativas 
que compõem sua estrutura interna.

Em relação as atribuições específicas do Departamento de Regulação Econômica e Regime Tari-
fário, compete regular, planejar, coordenar, acompanhar, propor, supervisionar estudos, programas 
e projetos, no âmbito das ações e competências da Divisão de Regulação do Desempenho Eco-
nômico Financeiro dos Contratos, avaliação e Acompanhamento tarifário e da Divisão de Auditoria 
de Custos e Investimentos.

São responsáveis pelo monitoramento e avaliação da evolução econômico-financeira e tarifária dos 
serviços públicos delegados, buscando desenvolver modelos de controle do equilíbrio econômico-
-financeiro, modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, como também,  fiscalizar os 
aspectos contábeis, econômicos e financeiros relativos aos contratos, acompanhar as receitas das 
empresas e executar auditorias especiais sobre as informações de cunho orçamentário, financeiro, 
tributário, contábil, patrimonial e de recursos humanos prestados pelas empresas de serviços pú-
blicos delegados à iniciativa privada.
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A atuação da DIGET consiste primordialmente em zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos, garantindo a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos, procedendo 
ainda à análise dos pleitos de reajustamento e de revisão tarifárias, mediante respectiva previsão 
contratual e legislação aplicável.

Dentre as principais atividades, destacam-se:

• Análise e formulação de Parecer sobre o pleito 
de reajustamento tarifário dos Serviços de Abasteci-
mento de Água e Esgotamento Sanitário;

• Análise e formulação de parecer sobre obri-
gação de contratar e manter válidos os Seguros e 
Garantias previstos nos Contratos de Concessão dos 
Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Es-
gotamento Sanitário, Iluminação Pública e Estaciona-
mento Rotativo (Zona Azul) da Cidade de Manaus;

• Análise e formulação de Parecer sobre a solici-
tação de arquivamento de multas aplicadas em desfa-
vor da Concessionária Águas de Manaus;

• Acompanhamento e formulação de Parecer 
sobre a execução do Termo de Acordo Administrativo 
nº 001/2019, celebrado entre o Município de Manaus e 
a Concessionária Águas de Manaus;

• Análise e formulação de parecer a respeito 
de pleito de revisão de consumo e faturamento pela 
prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário da Cidade de Ma-
naus;

• Acompanhamento e formulação de pareceres 
sobre Recursos Administrativos de Clientes da Con-
cessionária Águas de Manaus;

• Análise e formulação de Parecer sobre a exe-
cução da Atualização do Cadastro Comercial no ano de 
2019 da Concessionária Águas de Manaus;

• Análise e elaboração de Pareceres sobre a 
contratação de empresa para realização das auditorias 
de Avaliação do Cumprimento do Plano de Metas e In-
dicadores dos Serviços de Água e Esgotamento Sani-
tário;

• Análise e formulação de parecer acerca das 
informações econômico-financeiras das Concessioná-
rias;

• Análise e formulação de Parecer sobre aplica-
ção da Lei Promulgada nº 83/2010 – ALEAM;

• Elaboração de relatórios técnicos para emba-
samento dos decretos municipais de enfrentamento à 
pandemia, especificamente sobre a proibição da sus-
pensão dos serviços por inadimplência aos clientes de 
tarifa social, bem como de melhores condições de pa-
gamento para os demais clientes;

• Análise e formulação de Pareceres sobre os 
estudos previstos no 6º Termo Aditivo do Contrato de 
Concessão da Prestação dos Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 
da Cidade de Manaus - implantação da “cobrança por 
disponibilidade” e “instituição da categoria de Clientes - 
filantropia, religiosos e assistenciais.

• Cálculo e formulação de pareceres sobre a 
atualização monetária de valores de multas devidos 
pelas Concessionárias reguladas;

• Apresentação para Conselho Municipal de 
Regulação sobre a liquidação do processo referente 
aos Seguros e Garantias devidos pela Concessionária 
Águas de Manaus no ano de 2020;

• Análise e formulação de Parecer sobre o Plano 
de Atualização do Cadastro Comercial da Concessio-
nária Águas de Manaus - 2021;

• Análise e formulação de Parecer sobre a Taxa 
de Regulação para o Serviço de Iluminação Pública, 
bem como outros aspectos econômico-financeiros re-
lativos ao Contrato.
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Setores Em Acompanhamento
Estrutura Tarifária Dos Serviços 
Regulados

A estrutura tarifária e os critérios de estimativa de consumo encontram-se estabelecidos no Anexo 
3 do Contrato de Concessão da Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus. As tarifas vigentes ao longo do ano de 2020 são as 
mesmas decorrentes do reajuste tarifário ocorrido em novembro de 2019, apresentadas a seguir:

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
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Estacionamento Rotativo Pago Zona Azul

No que se refere ao serviço público de estacionamento rotativo pago Zona Azul, a tarifa praticada 
no ano de 2020 foi de 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), para cada 60 (sessenta) minu-
tos estacionado, limitados a 3 (trêsd)  horas por cada vaga, no entanto o serviço esteve suspenso 
em virtude da pandemia.

Iluminação Pública

Em se tratando dos serviços de Gestão, Modernização, Otimização, Expansão, Operação, Manu-
tenção, Controle Remoto em Tempo Real da Infraestrutura, Efi ciência Energética e Sustentabilida-
de Ambiental da Rede de Iluminação Pública do Município de Manaus, Contrato de Concessão da 
Concorrência Pública N°012/2019, cuja detentora é a Concessionária Manaus Luz, a remuneração 
mensal foi pré-fi xada contratualmente, sendo a remuneração do primeiro ano correspondente a R$ 
2.150.128,23 (dois milhões, cento e cinquenta mil, cento e vinte e oito reais e vinte e três centavos).
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Tabela da COSIP referente a contribuição para custeio do serviço de ilumina-
ção pública em 2020.
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Informações Comerciais 
Abastecimento De Água

Sobre as informações comerciais da Águas de Manaus, as quais balizam as verifi cações técnicas 
no tocante a universalização da prestação dos serviços de saneamento na cidade de Manaus, e 
mais especifi camente, a exemplo das metas e indicadores físicos e de qualidade estabelecidos no 
Contrato de Concessão, tem-se as informações abaixo, referentes ao ano de 2021, considerando 
os relatórios da concessionária até o mês de agosto (com tendência de crescimento até dezembro).

O número de economias ativas/disponíveis de água tem tendência de crescimento desde 2014. Em 
2020, houve um crescimento de cerca de 1% nas economias atendidas pelo serviço de água e de 
12% no número de economias no serviço de esgoto, em relação ao ano anterior:
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Ainda, houve um aumento na adesão ao programa Tarifa Social Manauara, uma iniciativa que 
busca reduzir as desigualdades econômicas no município através da oferta dos serviços de água 
e esgotamento sanitário a um preço mais acessível às classes com menor renda. A evolução da 
adesão em 2020 é mostrada a seguir:
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ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA
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Os serviços de Iluminação Pública de Manaus são prestados à população por meio de contrato de 
concessão pública nº 012/2019, com prazo de 15 (quinze) anos, celebrado em abril de 2020, entre 
o município de Manaus e a empresa Manaus Luz Serviços de Iluminação Pública SPE Ltda. 

Para cumprimento de suas premissas de agente regulador dos contratos de Concessão do muni-
cípio, a AGEMAN foi destacada e vem atuando nessa concessão por meio da Diretoria de Gestão 
Energética e Iluminação Pública – DIGEN, nas atividades de fiscalização dos serviços e das obri-
gações contratuais da empresa Manaus Luz.

Um importante diferencial na gestão do novo contrato, é o controle remoto em tempo real da infra-
estrutura, bem como a garantia da eficiência energética, a partir da adoção de medidas sustentá-
veis ambientalmente para a rede de iluminação pública, como a implantação do LED em toda a ca-
pital, tendo alcançado em 2020 a uma economia de energia de 1.323.481,32 kwh/mês, equivalente 
a aproximadamente 54% de economia com a mudança de tecnologia LED.

A atuação regulatória e fiscalizadora da AGEMAN frente ao novo contrato da iluminação pública, 
além de representar mais independência, autonomia, segurança e transparência, atua também 
garantindo uma maior eficiência e produtividade do serviço, bem como um melhor atendimento ao 
cidadão, desenvolvendo meios eficazes para a manutenção dos princípios de continuidade, regula-
ridade, igualdade de acesso, não discriminação, não exclusão e interesse coletivo, além do equilí-
brio econômico- financeiro do contrato. Todos esses pontos são elementos basilares da regulação 
dos serviços públicos delegados.
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Principais Objetivos da Diretoria de Gestão 
Energética e Iluminação Pública em 2020:

• Emitir Parecer Técnico delegado pelo Poder Con-
cedente para a Aprovação do Plano de Modernização 
Sistema de Iluminação Pública-SIP Manaus e Projeto 
Executivo do CCO;

• Acompanhar o Cronograma, Fiscalizar a quali-
dade	dos	serviços	e	cumprimento	das	Especificações	
Técnicas do Plano de Modernização e do Projeto Exe-
cutivo do CCO; 

• Fiscalizar e emitir parecer sobre não conformida-
des por parte da Concessionária na solução de deman-
das de manutenções no SIP Manaus protocoladas via 
Call Center, APP, Internet e Ouvidoria da AGEMAN;

• Acompanhar o cronograma e aprovar a Implanta-
ção do Sistema de Telegestão do SIP Manaus;

• Acompanhar a realização de Testes para avalia-
ção de índices luminotécnicos dos LEDs.

• Avaliação dos índices e subíndices do sistema de
Mensuração e Desempenho (SMD)
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Resumo de ações no ano de 2020

• Emissão de Parecer para aprovação do Plano de 
Modernização com tecnologia do LED na Iluminação 
Pública de Manaus

•	 19.700	Pontos		Modernizados	e	fiscalizados

• 99 Projetos Fiscalizados em 42 bairros
•  Iluminação de Destaque – Relógio Municipal 
(Concluído) 

• Iluminação Artística – Ornamentação Natalina e 
Meses Temáticos 

• Implantação e Operação do CCO (em andamento)

• Acompanhamento da atualização do Cadastro de 
Iluminação Pública submetido pela Concessionária

Demandas de Manutenções do SIP Manaus

• Secretarias PMM:  SEMMAS – 04 / SEMASC – 08 / 
SEMULSP – 01 (13 demandas)

• Governo do Estado:  FAAR – 01 demanda

• Legislativo Municipal:  30 demandas

• Reclamações de munícipes - atuação da Conces-
sionária (Fiscalizações): 83 demandas
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Resumo de ações no ano de 2020
Em cumprimento às determinações contratuais de fi scalização e regulação da Concessão, a DI-
GEN avaliou e requisitou à Concessionária, sempre que necessário, o atendimento às obrigações 
de informações acerca dos cronogramas de implementação dos escopos do contrato, sobretudo, 
apontando não conformidades observadas pela fi scalização do Plano de Modernização, dos prazos 
de envios de informações periódicas, relatórios auditados. Também foram emitidos Pareceres Téc-
nicos sobre planos e análise de solicitações da Concessionária e do Poder Concedente.
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Plano de Modernização SIP Manaus
Total de Pontos do SIP (Sistema Iluminação Pública) Manaus:  129.673. Contrato prevê um prazo 
para cumprimento até o 2º ano da Concessão (abril/2022);

• Concessionária se comprometeu com o Poder 
Concedente em 2020, de antecipar a Meta do 100% LED 
nas vias para dezembro/2020;

• Total de Pontos Convencionais a modernizar con-
forme plano apresentado pela Concessionária Manaus 
Luz:

68.337 (92% do total do SIP) nas Vias Públicas 
10.836 (8% do total do SIP) nas Praças, Campos e Qua-
dras 

Plano De Modernização - Iluminação de Vias 
com LED em 2020 

Quantidade de Pontos LED instalados até dezembro/2020 (Vias Públicas):
Executados: 48.135 Pontos (20.000 - Inspecionados e validados pela AGEMAN)
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Evolução do Plano de Modernização em 2020
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Em  2020, o Plano de Modernização da Iluminação Pública alcançou todas as zonas geográfi cas 
da cidade, com destaque para a zona Norte do município onde 2.143 ruas foram atendidas, sendo 
o bairro Cidade Nova o que concentrou o maior volume de LED instalado com 5.975 luminárias 
implantadas.
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Plano de Modernização – Projeto CCO
O Centro de Controle Operacional - CCO estava previsto nas metas do Contrato de Concessão 
para funcionamento em sua totalidade em outubro de 2020.

Situação até dezembro/2020

• Projeto implantação do CCO:  Implantado cerca 
de 90% conforme avaliação da AGEMAN, finalizadas as 
atuações da Concessionária até novembro/2020;

• Pendências:     Controle por Telegestão dos Pon-
tos de IP em LED instalados em 2020 e existentes, me-
lhorias na consistência dos dados imputados no Sistema 
de Gerenciamento Central e informações corretas aos 
munícipes, atendimento dos requisitos contratuais quan-
to ao aparelhamento e pessoal técnico, renovação total 
da frota de veículos.
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Reclamações sobre Manutenções do
SIP Manaus
Foram realizados acompanhamentos sobre o atendimento de solicitações de manutenções correti-
vas ao longo do ano de 2020.

Conforme dados da Concessionária, foram registradas 42.192 reclamações no ano em análise, 
considerando todos os canais de recebimento das demandas.

Abaixo, os gráfi cos com acompanhamento mês e mês do número de reclamações protocoladas 
pelos meios disponibilizados pela Concessionária e demandas externas, com destaque para o 
maior número de atendimentos feitos por meio do call-center da empresa, vale ressaltar, que o 
canal de reclamação via aplicativo para smartphones esteve indisponível no período de junho a 
dezembro/2020, momento em que passou por atualizações.

Sobre o número de ordens de serviços executadas pela Manaus Luz em 2020, identifi cou-se que o 
atendimento foi de 37.567. O cenário revelou que no ano em análise, a concessionária obteve um 
índice de resolutividade de 89% das demandas registradas pelos usuários. Abaixo, o gráfi co com 
os dados referentes a 2020.
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Plano Recadastramento de IP do SIP Manaus

A empresa Manaus Luz deveria apresentar ao Poder Concedente até o 6º mês após a assinatura 
do Contrato, o cadastro de Iluminação pública da cidade de Manaus. O mesmo foi apresentado em 
forma de arquivo digital em 19/11/2020, sendo informado o total de 120.034 pontos já cadastrados 
em 2020 e que o mesmo seria atualizado com novas informações a medida do progresso de novos 
pontos mapeados e anotadas as localizações geográfi cas.

Redução da Carga de Energia consumida pelo 
Sistema de Iluminação Pública (SIP) com a 
Transposição de Tecnologia do LED

Um dos objetivos a serem atingidos pela atual Concessão do Serviço de Iluminação Pública de 
Manaus é a efi cientização do Sistema com relação a melhoria do grau de iluminação da cidade 
com um menor consumo de energia elétrica em consequência do uso das luminárias de LED (ligh-
t-emitting diode, em inglês) sigla que em português signifi ca Diodo Emissor de Luz. As luminárias 
de LED requeridas a serem aplicadas como forma obrigatória pela Concessionária devem atender 
uma série de exigências técnicas e de Certifi cações pelo INMETRO.
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A empresa Manaus Luz, por obrigação contratual, apresentou no Plano de Modernização as novas 
luminárias com seus certifi cados e testes, para assumirem de agora em diante a nova tecnologia a 
vigorar como padrão para o SIP Manaus.

Com relação à efi cientização energética, houve signifi cativa economia em razão do volume de 
pontos modernizados no período. No total, foram fi scalizados e validados pela DIGEN até dezem-
bro/2020 21.431 pontos de iluminação convencionais por LED, chegando-se ao fi nal de dezembro 
de 2020 a uma economia de energia de 1.323.481,32 kwh/mês, equivalente a aproximadamente 
54% de economia com a mudança de tecnologia LED.
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Ações e benefícios do Sistema de Iluminação 
Pública em 2020  

•	 19.700	 pontos	 de	 iluminação	 fiscaliza-
dos;
•	 150	ações	de	fiscalização;
• 99 projetos vistoriados;
• 42 bairros inspecionados;
• 54% de economia com a mudança para o 
LED;
• 42.192 demandas recebidas;
• 37.567 demandas atendidas;
• 89,03% de resolutividade ;
• 13 relatórios técnicos;
• 11 pareceres técnicos;
•	 06	notificações	emitidas	para	a	conces-
sionária;
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NOTIFICAÇÕES
E PENALIDADES
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A AGEMAN atua na fi scalização das atividades desenvolvidas pelas concessionárias operadoras 
dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário da Cidade de Ma-
naus, do Serviço Público de Estacionamento Rotativo Pago da Cidade de Manaus (Zona Azul), e 
do serviço de Iluminação Pública, podendo aplicar as sanções de advertência, multa ou caducidade 
da concessão,  garantida ampla defesa da empresa, em sendo constatada a inexecução parcial ou 
total das obrigações estabelecidas nas normas e regulamentos em vigor.

Até dezembro de 2020 foram expedidas 32 notifi cações pela AGEMAN, as quais tiveram como 
destino as concessionárias Águas de Manaus, Manaus Luz e Consórcio Amazônia (Zona Azul), res-
tando ainda em tramitação administrativa, a discussão sobre penalidades de multas que alcançam 
o montante de R$ 1.528.616,81( Um milhão quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e dezesseis 
reais e oitenta e um centavos), por não conformidades na  prestação dos serviços realizados  pela 
empresa Águas de Manaus, ao longo de 2019.

No ano em análise, não foi atribuída nenhuma multa ou advertência às Concessionárias, restando 
somente as notifi cações emitidas, referentes às demandas que necessitam de acompanhamento 
sistemático, conforme preveem os respectivos Contratos de Concessão. 
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Quadro	demonstrativo	de	Notifi	cações	emitidas	
em 2020

Fonte: GDP/AGEMAN
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ASSESSORAMENTO 
JURÍDICO
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Compete à Diretoria Jurídica (DIJUR), em sentido amplo, a representação e defesa judicial do ór-
gão em todos os casos de sua competência. Mais especificamente atuou, ainda, com a orientação 
jurídica em âmbito administrativo, tanto do diretor-presidente quanto de todas as Diretorias e ser-
vidores, para cumprimento de suas atribuições e obrigações em estrito cumprimento ao Interesse 
Público, à Legalidade e Moralidade administrativas.

Para o exercício das atividades jurídicas, a Diretoria Jurídica da AGEMAN atuou sob   a forma de 
pareceres e despachos administrativos, com a devida orientação legal quanto à pratica dos atos 
sob competência do órgão e a fim de resguardar a formalidade legal dos atos administrativos.

No ano em análise, a DIJUR auxiliou na elaboração de: 

• Emissão de 75 pareceres referentes aos processos administrati-
vos analisados;
• Emissão de 15 despachos;

•	 32	notificações;

• Assessoramento às diretorias e demais setores acerca dos te-
mas técnicos pertinentes;

• Acompanhamento do processo judicial 0611381-
67.2020.8.04.0001 em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública - Capital 
- Fórum Ministro Henoch Reis;

• Acompanhamento do processo judicial 0755638-
88.2020.8.04.0001 em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública – Capital 
– Fórum Ministro Henoch Reis;

• Participação na 20ª Reunião do Conselho Municipal de Regula-
ção e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados do Município de 
Manaus – CMR: apresentação dos status atual das sanções aplicadas 
pela AGEMAN ao longo do ano de 2019;

• Participação na 22ª Reunião do Conselho Municipal de Regula-
ção e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados do Município de 
Manaus – CMR, referente aos projetos de lei que interferem em com-
petências constitucionais e contratos de concessão de outra esfera 
federativa segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal – 
STF;
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ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS
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A Diretoria Administrativa e Financeira (DAF) é o principal órgão de apoio à Gestão, composta 
pelo Departamento de Administração e Finanças assistido das Divisões de Gestão de Pes-
soas,Planejamento,Orçamento e Finanças, Patrimônio, Materiais, Serviços e Tecnologia da 
Informação.

Nos termos do art. 9º do Decreto Municipal no 4.189/18, que estabelece o Regimento Interno, 
regulamentando a Lei de criação da AGEMAN, n.º 2.265/2017, compete à Diretoria de Admi-
nistração e Finanças:

•	 coordenar,	programar,	monitorar	e	avaliar	as	atividades	financei-
ras, contábeis e de execução orçamentária de programas, projetos e 
convênios de interesse dos diversos órgãos da AGEMAN

• acompanhar a prestação de contas anual e a inserção mensal de 
informações, no sistema de Prestação de Contas Mensais e Anual - E- 
Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM;

• planejar, coordenar e monitorar a aquisição de materiais e pres-
tação de serviços,assim como o controle dos bens patrimoniais neces-
sários para o bom desempenho das atividades inerentes da Agência;

• coordenar a gestão de pessoal, as atividades de atendimento ao 
público e de informática;

• promover o acompanhamento da elaboração do Plano Plurianual 
e do Orçamento Anual de acordo com a legislação vigente, em conjun-
to com os órgãos próprios da Prefeitura;

• analisar, executar, coordenar, controlar e supervisionar as roti-
nas dos processos que tramitam nas unidades administrativas que 
compõem sua estrutura interna; e desenvolver outras atividades cor-
relatas.
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Macro Atividades Desenvolvidas em 2020 pela 
Diretoria de Administração e Finanças
Elaborou as Ações de Governo responsáveis por conter os objetivos físico- financeiros, indicadores e 
produtos dos projetos e atividades da Ageman;

Auxiliou na Elaboração das Diretrizes Orçamentárias no tocante as finalidades da Ageman;

Elaborou o Orçamento Anual que contem as informações e valores previstos para o alcance dos Pro-
gramas, Ações, Projetos e Atividades definidos para o exercício;

Estimou a receita e planejou as despesas que serão realizadas no exercício;

Realizou todos os processos de contratação para aquisição de bens e prestação de serviços essen-
ciais ao apoio da gestão e ao alcance das finalidades da Ageman;

Realizou os procedimentos necessários de gerenciamento e controle das contas;
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Atividades relativas à Gestão de Planejamento, 
Orçamentária, Financeira e Contábil, Serviços, 
Material e Patrimonial, Pessoal e Tecnologia da 
Informação

• Implantar e manter atualizado os da-
dos cadastrais, funcionais e financeiros dos 
servidores;

• Elaborar a folha de pagamento de 
pessoal;

• Examinar e instruir processos refe-
rentes a direitos, deveres, garantias individu-
ais e sociais, vantagens e responsabilidades 
dos servidores;

• Organizar e conservar atualizada a 
documentação referente à vida funcional do 
servidor;

• Controle da frequência dos servido-
res e estagiários, seus vínculos, recessos, 
férias, licenças, afastamento, direitos, deve-
res e garantias individuais e sociais;

• Executar as atividades necessárias 
ao pagamento dos servidores, inclusive 
quanto ao atendimento das obrigações tra-
balhistas e previdenciárias;

• Fiscalizar o cumprimento das penali-
dades administrativas;

• Realizar treinamentos, cursos e pa-
lestras de capacitação;

• Analisar os pedidos de licenças e 
afastamentos legais;

• Expedir certidões, declarações e 
identidades funcionais;

• Preparação e controle de arquivos de 
publicações no Diário Oficial do Município, 
de interesse da AGEMAN;

• Proporcionar um clima organizacional 
satisfatório, por meio de atividades de intera-
ção e lazer entre os servidores;

• Promover a execução orçamentária, 
extraorçamentária e a prestação de contas 
de projetos, convênios, contratos, parcerias 
e acordos de cooperação técnica e outros 
ajustes firmados pelo Instituto;

• Subsidiar a elaboração do Plano Plu-
rianual e do Orçamento Anual;

• Realizar a movimentação e controle 
contábil, orçamentário e financeiro do Insti-
tuto;

• Elaborar e encaminhar a prestação 
de contas mensal e anual, por intermédio do 
sistema de Prestação de Contas Mensais e 
Anual – E-Contas do Tribunal de Contas;

• Executar as atividades necessárias 
aos pagamentos de fornecedores;

• Acompanhamento do registro analíti-
co e da conciliação mensal das contas ban-
cárias de qualquer natureza;

• Controle de depósitos, cauções, fian-
ças bancárias e movimentações de fundos e 
de qualquer ingresso;
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• Exame e revisão dos processos de
pagamento;

• Controle do orçamento sintético e
analítico, assim como suas alterações;

• Preparo de documentos de empenho, 
liquidação programação de desembolso e 
pagamentos suas alterações e execuções;

• Elaboração da previsão das despe-
sas, da análise e do controle das receitas da 
AGEMAN;

• Controle da execução financeira do
orçamento e de créditos adicionais; e
Exercício de outras competências correla-
tas, em razão de sua natureza.

• Programação, execução e supervisão 
das atividades relativas a compras, almoxa- 
rifado, patrimônio, protocolo, transporte e
• serviços gerais; 

• Execução, orientação e supervisão 
dos serviços de manutenção, conservação,
segurança e limpeza;

• Acompanhamento e controle da
transferência de bens móveis, além da
elaboração do inventário anual de bens mó-
veis da AGEMAN;

• A interação com a Secretaria Munici-
pal de Finanças, Tecnologia da Informação 
e Controle Interno (Semef), visando atender 
às necessidades da Agência na área de tec-
nologia de informação;

• Realização de análise, estudos e
proposição de projetos de aperfeiçoamento 
e expansão dos programas e sistemas;

• Execução e acompanhamento do
controle de qualidade do processamento e
sistemas utilizados;

• Viabilização de manual para utiliza-
ção dos programas implantados e orienta-
ção dos servidores sobre o funcionamento 
operacional desses programas;

• Solicitação para a realização de
capacitação de servidores, com o objetivo de 
orientá-los sobre o funcionamento e opera-
ção dos programas e sistemas implantados;

• Desenvolvimento de programas e de
sistemas e suas atualizações, visando suprir 
as demandas operacionais e administrativas 
da Agência, além da operação dos equipa-
mentos na área de informática;

• Fiscalização dos serviços contrata-
dos na área de Informática;

• Execução do controle de qualidade 
de equipamentos e de rede de comunica-
ção;

• Realização de instalação, manuten-
ção e remanejamento dos equipamentos de
informática;

• Solicitação para a aquisição de pro-
gramas e sistemas na área de informática;

• Fornecimento de especificações ne-
cessárias de material, de programas e de 
equipamentos a serem adquiridos na área 
de informática, fiscalizando o material rece-
bido e a execução dos serviços contratados.
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OUVIDORIA
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O serviço de Ouvidoria da AGEMAN é um canal de comunicação entre os usuários e os
prestadores dos serviços públicos delegados. Compete à Ouvidoria receber as solicitações (recla-
mações, denúncias, sugestões, elogios e críticas) e também realizar um trabalho de prevenção, apu-
ração e a mediação de divergências. A Ouvidoria da AGEMAN iniciou suas atividades no dia 14 de 
março de 2018, data em que a referida agência reguladora assumiu a fiscalização e a regulação dos 
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Manaus.

A Ouvidoria da Ageman realiza atendimento presencial de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, nas 
dependências do PAC do Shopping Phelippe Daou, localizado em frente ao Terminal 4, no 
bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

As demandas dos usuários também são recebidas pelo 0800-092-3511 e ainda por meio do What-
sApp 98842-5821 e pelo formulário que pode ser acessado no site www.ageman.manaus.am.gov.
br/ouvidoria. 

Em 2020, a Ouvidoria da AGEMAN funcionou em sua grande parte somente com atendimento via 
0800, WhatsApp e e-mail, devido a propagação da Covid_19, o que levou a suspender as atividades 
presenciais no PAC Jornalista Phelippe Daou, onde funciona a sede da Ouvidoria da agência de re-
gulação.

Foram contabilizadas 584 demandas de usuários, sendo 374 de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, 206 de iluminação pública, 1 (uma) referente ao serviço Zona Azul, 2 (duas) sobre o 
transporte público e 1 (uma) de limpeza pública. No ano em análise, a Ouvidoria obteve a resolutivi-
dade de 83% dos casos registrados (485 demandas solucionadas pela Ouvidoria). O levantamento 
revela ainda que o ano de 2020 fechou com 95 demandas pendentes, aguardando solução por parte 
das concessionárias e quatro casos em que o usuário optou pela judicialização.
  
A Ouvidoria da AGEMAN também realiza um trabalho de orientação diversificada quando os usuários 
acionam o órgão sobre demandas de outras áreas de atendimento da Prefeitura de Manaus. Essa 
demanda é identificada como orientações diversas que em 2020 registraram um volume de 2.172 
atendimentos. 
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Tipos de Reclamações mais comuns 
registradas pelos usuários na Ouvidoria da 
AGEMAN em 2020

As demandas de iluminação pública também são recepcionadas diretamente pelos serviços de 
atendimento ao usuário da empresa Manaus Luz por meio do 0800-201-0001 e aplicativo
 Manaus+Luz.

Representatividade de atendimento dos
serviços regulados

O saneamento básico respondeu por 64% das demandas atendidas pela Ouvidoria com 374 regis-
tros, a iluminação pública obteve um índice de 35% com 206 reclamações, fi cando como o segundo 
serviço regulado mais demandado pelos usuários, conforme o quadro a seguir:
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Atendimento on-line foi o mais procurado
Em 2020, dentre os canais de comunicação da Ouvidoria, o atendimento pelo 0800-092-3511 foi 
o mais acionado com 281 demandas registradas, o whatsapp foi o segundo canal mais procurado 
pelos usuários com 149 solicitações, o e-mail recepcionou 102 demandas e com o funcionamento 
presencial suspenso por dez meses em decorrência da pandemia, foram contabilizados somente 
52 atendimentos, conforme o quadro a seguir:

Zona Norte apresentou maior volume de
demandas
Os usuários dos bairros e comunidades da Zona Norte de Manaus apresentaram o maior volume 
de demandas dentro da Ouvidoria da AGEMAN em 2020 com 182 reclamações registradas. A zona 
Centro-Sul fi cou em segundo lugar com 127 demandas. As zonas Leste, Sul, Oeste e Centro-Oeste 
registraram as menores demandas com  97, 82, 58 e 37, respectivamente. 
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CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
DELEGADOS – 
CMR



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AGEMAN 2020

73

O Conselho Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados do Muni-
cípio de Manaus (CMR) é um órgão colegiado da estrutura da Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN, composto por representantes do Poder 
Público e da Sociedade Civil, de caráter consultivo e deliberativo, instituído pela Lei Municipal nº 
2.265 de 11 de dezembro de 2017. O CMR atua como órgão de controle social nas atividades de 
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados a terceiros, na esfera de 
atuação, competências e atribuições da AGEMAN.

 O Conselho é composto por oito membros: dois representantes da sociedade civil, dois represen-
tantes do Poder Executivo, um representante dos operadores dos serviços delegados, um repre-
sentante de usuários dos serviços delegados, um representante do Poder Legislativo e o presiden-
te da Agência Reguladora que também é o presidente do Conselho.

Em 2020, foram realizadas 24 reuniões ordinárias, oportunidade em que os membros conheceram 
e discutiram temas de grande relevância para a execução e melhoria dos serviços públicos dele-
gados da cidade de Manaus, como os investimentos e o funcionamento do sistema de iluminação 
pública da cidade, a operacionalização e expansão do sistema de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário da capital, a expansão e operacionalização do Serviço Zona Azul, além de 
julgamentos de processos instaurados contra as concessionárias.

Ao longo de 2020, as reuniões do CMR foram virtuais
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GRUPO DE
TRABALHO DE 
MONITORAMENTO 
E SUPERVISÃO DE 
OBRAS EM VIAS E 
DEMAIS 
LOGRADOUROS 
PÚBLICOS – GTMOP
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O Grupo de Trabalho de Monitoramento e Supervisão de Obras em vias e demais Logradouros 
Públicos – GTMOP - foi instituído por meio da resolução nº 003/2018 de 6 dezembro de 2018, apro-
vada pelo Conselho Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados. A 
iniciativa visa efetivar o ambiente de geocolaboração para integrar o planejamento de obras, a partir 
do compartilhamento dos planos de expansão de execução de projetos sob a responsabilidade da 
administração pública ou da iniciativa privada e minimizar impactos pela intervenção viária, durante 
a execução dos trabalhos.

O GTMOP é composto por representantes das principais concessionárias de serviços públicos 
essenciais, como o abastecimento de água, energia elétrica, telefonia, gás, além das secretarias 
municipais de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (Semmas), Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp), bem como os 
institutos municipais de Planejamento Urbano (Implurb) e de Engenharia e Fiscalização do Trânsito 
(Manaustrans).

Conforme a resolução, o grupo de trabalho tem proporcionado maior durabilidade para as obras de 
infraestrutura urbanas já consolidadas, evitando intervenções posteriores que não tenham caráter 
emergencial. O grupo também atua na mitigação das ocorrências de sinistros e paralisações dos 
serviços básicos, principalmente os públicos essenciais, promovendo uma maior aproximação das 
instituições envolvidas, levando em conta a redução de custos e do tempo despendido para solu-
cionar questões afetas a mais de uma instituição.

Em 2020, foram realizadas 11 reuniões ordinárias, ocasião em que os membros integrantes do 
GTMOP tiveram a oportunidade de conhecer e discutir temas de grande relevância para a imple-
mentação e execução das melhorias dos serviços públicos delegados, de forma a garantir uma 
maior integração entre as secretarias e demais órgãos da administração direta e indireta e empre-
sas responsáveis pelo gerenciamento dos serviços delegados, garantindo a simetria necessária à 
realização das ações, visando o interesse coletivo.
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Em 2020, as reuniões mensais do GTMOP também ocorreram de forma virtual por 
causa da Covid_– 19
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CONVÊNIOS E 
ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO 
TÉCNICA
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A AGEMAN vem mantendo a postura de fortalecimento das relações institucionais junto aos órgãos 
fiscalizadores como o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE- AM), Ministério Público 
do Estado do Amazonas (MPE-AM), Tribunal de Justiça Estado do Amazonas (TJ/AM), Defensoria 
Pública do Estado (DPE/AM) e Associação Brasileira das Agências de Regulação (ABAR), a qual a 
AGEMAN encontra-se associada.

Visando a fiscalização e maior segurança aos usuários dos serviços de abastecimento de água, es-
gotamento sanitário, transporte e iluminação pública, prestados no âmbito domunicípio de Manaus, 
continua vigorando o termo de cooperação técnica assinado em março de 2019, com o Instituto de 
Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM).

Tal termo, possibilita maior interação entre a AGEMAN e o IPEM no tocante a apuração das denún-
cias recebidas relativas à legislação metrológica e respectiva adoção de providências; fiscalizar os 
estabelecimentos para averiguação de indícios de práticas infrativas e posterior autuação, quando 
necessária; disponibilizar normas, portarias, instruções de serviço e orientações relativas às ativi-
dades de ambos os órgãos. As obrigações pactuadas não envolvem transferências de recursos.
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COMUNICAÇÃO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AGEMAN 2020RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AGEMAN 2020

80

Institucional

A Assessoria de Comunicação da Ageman com o apoio da Secretaria Municipal de Comunicação 
(Semcom) trabalhou promovendo uma agenda positiva da agência, mesmo frente aos obstáculos 
impostos pela Pandemia da Covid_19.

À Assessoria de Comunicação está vinculada à Presidência da AGEMAN e compete:

I – coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades relacionadas à comunicação;

II – auxiliar e promover notícias de interesse da AGEMAN, preservando a qualidade e o con-
teúdo das informações a serem divulgadas;

III – promover a representação e a coordenação das relações da entidade com os veículos 
de comunicação;

IV – acompanhar e assessorar o Diretor-Presidente e os diretores nas entrevistas e contatos 
com veículos de comunicação;

V – manter arquivo de documentos, matérias, reportagens e informes publicados na imprensa 
local e nacional e em outros meios de comunicação social de interesse do Instituto; e desen-
volver outras atividades correlatas.
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Atividades realizadas pela Assessoria de 
Comunicação em 2020

Em 2020, a Assessoria de Comunicação atuou de forma efetiva na execução de suas atribuições 
operacionais e intelectuais promovendo o fortalecimento institucional da AGEMAN  junto à socieda-
de por meio das seguintes atividades desenvolvidas:

- Elaboração e postagem de conteúdo referente às ações e  atividades da AGEMAN junto às redes 
sociais;
- Atualização do site oficial 
- Publicação de 58 releases e comunicados no site oficial
- Produção e divulgação de 58 releases e comunicados;  
- Articulação e produção de entrevistas junto aos veículos de comunicação;
- Acompanhamento fotográfico e jornalístico das fiscalizações, inspeções e vistorias realizadas pelo 
corpo técnico e diretoria, bem como das reuniões do Conselho Municipal de Regulação e do Grupo 
de Trabalho de Monitoramento e Supervisão de Obras em vias e demais Logradouros Públicos – 
GTMOP ; 
- Assessoramento à diretoria;
- Elaboração de relatórios institucionais a fim de subsidiar com informações a diretoria da AGEMAN 
e o chefe do Poder Executivo Municipal em eventos;
-  Monitoramento do serviço de clipping;

Redes sociais

Além da mídia tradicional, a Ageman também está presente nas redes sociais com página no Fa-
cebook e perfil no Instagram reunindo conteúdos de relevância, ações da presidência e divulgação 
das atividades de fiscalização desempenhadas pelas diretorias, como também no compartilhamen-
to de ações e campanhas da Prefeitura de Manaus.

Facebook - https://www.facebook.com/AgenciaReguladoraManaus/
Instagram - https://www.instagram.com/ageman_manaus/
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Site

A atualização do site da Ageman impulsionou a divulgação das atividades da agência. O espaço 
na web permite aos usuários formular denúncias e ou reclamações junto à Ouvidoria, acompa-
nhar as ações realizadas, acesso às atas das reuniões do Conselho Municipal de Regulação, às 
legislações sobre regulação, além de poder acompanhar a rotina fi scal, contábil, além das demais 
exigências previstas na Lei da Transparência. 

Site: https://ageman.manaus.am.gov.br/
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GLOSSÁRIO

AGEMAN – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus.
ARSAM – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos Estado do Amazonas.
CI – Caixa de Inspeção.
DITECS - Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento.
EEE – Estação Elevatória de Esgoto.
EPC – Estação de Pré-condicionamento.
ETE – Estação de Tratamento de Esgoto.
IMPLURB – Instituto Municipal de Planejamento Urbano.
MND – Método Não Destrutivo.
PES - Plano Anual de Exploração dos Serviços.
PMM – Prefeitura Municipal de Manaus.
PQ – Plano quinquenal.
PROSAMIM – Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus.
PT – Poço Tubular.
PTP - Plantas de Tratamento Preliminar.
PV – Poço de Visita.
SEMASC - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania.
SEMINF – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
SES – Sistema de Esgotamento Sanitário.
UGPE – Unidade Gestora de Projetos Especiais.
TL - Terminais de Limpeza.
TIL – Terminais de Inspeção e Limpeza.
TQ – Tubo de Queda.
SIP – Sistema de Iluminação Pública
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