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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de 

Pernambuco - ARPE exerce as atividades regulatórias nas áreas de: Energia Elétrica; 

Água e Esgoto; Gás Canalizado; Transporte; Tarifas; Organizações Sociais e 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, com a função de atuar como 

ponto de equilíbrio na relação tripartite que envolve os seguintes pólos: o Estado, titular 

dos serviços delegados; as delegatárias ou concessionárias; e os consumidores ou 

usuários desses serviços, mediante o exercício da atribuição legal de regulação, com a 

finalidade de fiel execução dos serviços regulados. 

 

As atividades da ARPE são desenvolvidas por meio de constante aprimoramento, 

segundo a observância da modernização institucional, mediante uma atuação que 

privilegie as atribuições institucionais de regulação e fiscalização dos serviços públicos 

delegados em Pernambuco. Com o escopo de garantir a qualidade no serviço prestado 

ao usuário, bem como sua regularidade, continuidade, segurança, atualidade, 

universalidade e modicidade das tarifas. 

 

Desta forma, este relatório contempla as ações promovidas pelas Coordenadorias 

desta Agência, bem como outros setores específicos, durante o exercício de 2017. 

 

2. A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE 

 

A ARPE, autarquia especial, vinculada ao Gabinete do Governador, dotada de 

autonomia financeira, orçamentária, funcional e administrativa, com sede na Capital e 

atuação em todo território estadual, tem seus objetivos, competências e sua estrutura 

organizacional definidos, atualmente, pela Lei nº 12.524, de 30 de dezembro de 2003.  

 

Criada em 14 de janeiro de 2000, pela Lei nº 11.742, de 14 de janeiro de 2000, a 

Agência de Regulação de Pernambuco é uma instituição a qual possui como função 

institucional a regulação, fiscalização e zelo pela qualidade de todos os serviços 

públicos delegados pelo Estado ou por ele diretamente prestados, em especial nas 

áreas de saneamento, energia elétrica, transporte, distribuição de gás canalizado, bem 

como realiza atuação em relação às Organizações Sociais (OS) e às Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).  

 

A atual estrutura organizacional da ARPE foi definida por meio do Decreto nº 

30.200, de 09 de fevereiro de 2007. 

 

O planejamento estratégico de 2017 a 2020 tem o intuito de traçar as ações de 

longo prazo a serem implementadas pela Instituição, com foco na melhoria dos diversos 

setores desta, além de elaborar os planos de ações de médio prazo, com a finalidade
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 de prestar serviço de qualidade ao usuário e ser reconhecida nacionalmente 

pelos usuários e concessionárias.         

 

Segue o Mapa da Estratégia da ARPE, elaborado em 2017, referente ao 

Planejamento Estratégico para 2017-2020: 
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3. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com o art. 3º, da Lei nº 12.524, de 30 de dezembro de 2003, compete à 

ARPE a regulação de todos os serviços públicos delegados pelo Estado de 

Pernambuco, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos à delegação, quer de 

sua competência ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrência de 

norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual. 

 

Segue estrutura organizacional da ARPE: 

 

 

 
 

 

4. CAPITAL HUMANO DA ARPE 

 

O Quadro de Pessoal da ARPE é composto pelo cargo público efetivo de nível 

superior de Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, que integra a 

carreira de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Delegados, criado, em 2013, 

pela Lei Complementar nº 259, de 29/12/13; e pelos cargos de Analista Suplementar de 

Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Delegados e de Assistente Suplementar 

de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Delegados, do Quadro Suplementar 

de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Delegados da ARPE, criados pela 

Lei Complementar nº 283, de 06/06/14. 

 

Em 2017, a ARPE possui 70 servidores, sendo 35 servidores estatutários e 07 

extraquadro.  

 

 

 

Diretor 
Presidente 

Ettore Labanca 

Diretoria de Regulação 
Econômico-Financeiro em 

Exercício 

Ricardo Fiorenzano 

Coordenadoria de 
Tarifas e Estudos 

Econômicos 

Ângela Freitas 

Diretoria de Regulação 
Técnico-Operacional 

Ricardo Fiorenzano 

Coordenadoria de 
Energia Elétrica 

Hamilton Lins 

Coordenadoria de 
Saneamento e 

Resíduos Sólidos 

Ester Oliveira 

Coordenadoria de 
Transporte e 

Rodovias 

Luciana Carvalho 

Coordenadoria de 
Gás 

João Henrique 

Diretoria 
Administrativo 

Financeira 

Carlos Porto 

Cordenadoria 
Administrativa 

Financeira  

Mauro Falcão 

Gestor Adm. e de 
Planejamento 

Fátima Duarte 

Coordenadoria de 
Atividades Não 

Exclusivas do Estado 

Roberta Alecrim 

Chefe da Unidade 
de Planejamento 

Estratégico 

Roberta Machado 

Ouvidoria 

Juliana Medicis 

Chefia de Gabinete 

Rafael Figueredo 

Coordenadoria 
Jurídica 

Carolina de Freitas 

Gerente de 
Articulações 
Institucional 

Edizia Santos 

CPL 

Assessoria de 
Comunicação e 

Imprensa 

Danielle Soares 

Conselho Consultivo 

Marcelo Canuto 

ASJUR 

Lara Pinheiro   
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5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Segue abaixo o Demonstrativo da evolução do orçamento e de sua execução, 

em 2017. 

 

 

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Para garantir a qualidade dos serviços, a ARPE atua em duas frentes: 

Coordenadorias Setoriais de Regulação e Ouvidoria. 

 

Em relação à atividade reguladora da ARPE de prevenção às condutas violadoras 

de norma legal, regulamentar ou oriunda de pactuação, e de realizar a devida instrução 

às entidades reguladas, cabe relacionar o seu exercício, em especial, nas áreas de 

saneamento, transporte, distribuição de gás canalizado, energia elétrica, bem como 

quanto às Organizações Sociais - OS e às Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público - OSCIP. 

 

Como descrição das atividades realizadas para garantir a qualidade do serviço 

prestado bem como a razoabilidade da tarifa cobrada por entidade regulada, a ARPE 

atua para fortalecer o livre acesso aos serviços públicos regulados. 

 

Para a atuação da ARPE, sua estrutura organizacional foi legalmente dividida em 

Diretoria, Conselho Consultivo e Ouvidoria. A Diretoria, nomeada para mandato, é 

composta pelo Diretor Presidente, Diretor de Regulação Técnico-Operacional, Diretor de 

Regulação Econômico-Financeira e Diretor Administrativo-Financeiro. 
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As atividades de regulação técnico-operacional e econômico-financeira objetivam 

à análise, à fiscalização e o controle dos padrões de qualidade dos serviços públicos 

regulados, bem como das tarifas e das estruturas tarifárias aplicadas pelas entidades 

reguladas, mediante a verificação do atendimento às normas legais, regulamentares e 

pactuadas, e, em especial, aos requisitos de continuidade, segurança e confiabilidade 

dos serviços públicos e de modicidade e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

de concessão ou termos de permissão. 

 

6.1. GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

Compete ao Gabinete da Presidência, prestar apoio administrativo e logístico à 

Presidência, atendendo às necessidades de recepção, organização, despacho e 

distribuição do expediente e atividades outras de natureza correlata. Realiza, pois, a 

articulação interna e externa de todos os assuntos de interesse da Agência. 

 

As atividades exercidas por esse Gabinete no exercício de 2017 foram: 

 Foram realizadas 10 Reuniões Ordinárias do Conselho Consultivo da ARPE com 
diversos temas abordados tais como:  

 COMPESA - Reajuste Tarifário da COMPESA, Plano de Investimentos em 
obras emergenciais da COMPESA, em especial poços artesianos. 

 Grande Recife Consórcio de Transportes - Apresentação Institucional e 
reajuste de Tarifas. 

 ARPE - Reajuste Tarifário COMPESA. 
 COPERGÁS - Apresentação sobre a expansão dos serviços de distribuição 

de gás canalizado para a zona norte do Recife Companhia Pernambucana de 
Gás. 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico - O papel da eólica na matriz 
energética brasileira. 

 PROCON - Ações Estratégicas do PROCON. 
 CONDEPE/FIDEM - As recentes transformações da economia de 

Pernambuco. 
 CPRH - Agência Estadual do Meio Ambiente - Licenciamento ambiental em 

Pernambuco. 
 EPC - Empresa Pernambuco de Comunicação S/A - Nova gestão da EPC/TV 

Pernambuco. 
 ARPE - Apresentação das atividades realizadas pela Diretoria Técnico-

Operacional em 2016. 

 Reuniões com a Diretoria da ARPE para tratar e deliberar assuntos relacionados 
à Agência; 

 Homologação dos processos licitatórios, como por exemplo, o Termo de 
Homologação da reforma do imóvel anexo ao Edifício Sede da ARPE, entre 
outros; 

 Autorização e contratação de empresa prestadora de serviço para alteração do 
layout do site da ARPE; 

 Prorrogação, por mais 02 (dois) anos, da vigência do concurso público regido 
pela Portaria Conjunta SAD/ARPE nº 058, 02 de julho de 2014. 
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6.2. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  

 

Compete à Coordenadoria Administrativa Financeira executar atividades 

relacionadas aos processos de gestão administrativa, contábil, de recursos financeiros e 

materiais e do patrimônio da Autarquia, como também processos relativos à gestão de 

recursos humanos, com o objetivo de compor, controlar, manter e desenvolver o efetivo 

de Recursos Humanos da ARPE. 

 

As atividades exercidas por essa Coordenadoria Administrativa foram:  

1. ORÇAMENTO 

 

a. RECEITAS 

Constituíram as fontes de receita da ARPE, para o exercício de 2017: 

 A Taxa de Fiscalização sobre os Serviços Públicos Delegados pelo Estado de 

Pernambuco (TFSD), instituída pela Lei nº 11.921, de 29 de dezembro de 2000, 

recolhida das concessionárias Compesa, Copergás, Rota dos Coqueiros e Rota 

do Atlântico; 

 A Taxa de Fiscalização do Sistema Integrado de Atividades Públicas Não 

Exclusivas (TFSI), instituída pela Lei nº 13.955, de 15 de dezembro de 2009, 

recolhida das Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP); 

 A receita proveniente dos Contratos de metas nº 025/2017, 026/2017, 027/2017 

e 036/2017, que descentraliza competências da ANEEL à ARPE para execução 

de atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de 

energia elétrica a serem executadas no âmbito do Estado de Pernambuco, sob 

regime de gestão associada de serviços públicos; 

 As receitas financeiras provenientes de aplicações. 

O quadro a seguir elucida os valores das receitas auferidas pela ARPE no 

exercício em foco, fonte a fonte, comparativamente aos dois exercícios anteriores. 

FONTE DE RECEITA 2015 2016  2017  

TFSD  9.509.100,29  10.391.581,86 11.218.350,39  

TFSI OS/OSCIP 974.913,55  983.947,45 1.048.275,52  

RECEITA ANEEL 613.693,08  602.656,85 597.024,08  

RECEITAS FINANCEIRAS 1.803.044,95  1.369.069,77 1.409.371,28  

OUTRAS RECEITAS 

CORRENTES 

287.259,13 7.678,58 3.350,48  

TOTAL 13.188.010,90 13.354.934,51 14.276.371,75  
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b. DESPESAS 

Para o exercício em questão, constituíram integralmente os itens de despesas da 

ARPE: 

 Folha e encargos, item que, nota-se, sofreu considerável incremento desde 

2015 por razão da nomeação de novos servidores provenientes de concurso 

público; 

 Despesas correntes, referentes aos custos de terceirizados e aquisições de 

materiais e bens de consumo; 

 Investimento. 

Estão relacionados os valores dispendidos para cada item de despesa para o 

exercício de 2017 no seguinte quadro, em comparação direta com estes mesmos itens 

durante os dois exercícios anteriores: 

ITEM 2015 2016  2017  

FOLHA E ENCARGOS 5.345.409,00 6.379.704,52 6.404.779,45  

DESPESAS CORRENTES 2.059.309,59 1.744.395,92 1.976.171,80  

INVESTIMENTO Não houve 6.226,44        9.144,59  

TOTAL 7.405.000,00  8.130.000,00 8.391.000,00  

 

c. SINTESE DAS ATIVIDADES 

 

Em relação às atividades do Financeiro, podem-se relacionar as seguintes 

atividades desempenhadas no exercício de 2017: 

 Elaboração da Programação Financeira através da Fonte 0241, compreendendo 

a previsão do comportamento da receita e a consolidação dos cronogramas de 

desembolso, no E-fisco; 

 Controle dos saldos dos Empenhos Estimativos; 

 Execução/emissão de NE (Nota de Empenho) 

 Execução/emissão de DH (Documento Hábil); 

 Execução/emissão de LE (Nota de Liquidação); 

 Execução/emissão de Empenhos Normais; 

 Controle diário da execução orçamentária e financeira, através do Sistema E-

fisco, visando o acompanhamento das transações realizadas; 

 Execução/emissão de OB (Ordem Bancária); 

 Emissão de RE (Remessa Bancária); 

 Organização e arquivo de toda documentação das retenções pagas; 

 Contabilização dos resgates, aplicações e transferências; 

 Controle/acompanhamento da Conta Folha de Pessoal/Bradesco; 

 Controle/acompanhamento da Conta Aneel/Caixa Econômica; 
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d. PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS - PCG E O PLANO 

DE MONITORAMENTO DE GASTOS - PMG 

Em 2015, o Governo do Estado de Pernambuco instituiu, por meio do Decreto nº 

41.466, de 2 de fevereiro de 2015, o Plano de Contingenciamento de Gastos - PCG, 

cujo objetivo foi o de executar ações de melhoria na execução do gasto público nos 

órgãos estaduais, identificando e implementando medidas que resultassem em 

economia para o Estado. Coube ao Comitê Gestor do PCG, formado a partir da 

Secretaria da Controladoria Geral do Estado - SCGE o monitoramento mensal das 

metas e o acompanhamento da implementação das medidas de economia pactuadas 

com as unidades gestoras. 

 

A ARPE alcançou em 2015, com um índice de cooperação de 92%, a 17ª 

colocação entre 57 órgãos e autarquias estaduais no ranking de cooperação da SCGE 

para o PCG, tendo como destaques de sua atuação a concretização de medidas sobre 

itens de despesa que resultaram na economia nominal de R$ 777 mil/ano e o corte de 

cargos comissionados com impacto aproximado de R$ 357 mil/ano no orçamento. 

 

Por meio do Decreto nº 42.601, de 26 de janeiro de 2016, o Governo Estadual 

instituiu o Plano de Monitoramento de Gastos - PMG, revogando o PCG, com o objetivo 

de manter o controle de gastos implementados ao longo do exercício de 2015. O PMG 

prevê acompanhamento das despesas dos órgãos estaduais, assídua orientação aos 

agentes públicos para o equilíbrio das contas e a manutenção dos serviços e das 

políticas públicas, por meio de Comitê Gestor, sob responsabilidade da SCGE. 

 

Durante todo o ano de 2016, a ARPE, por meio da Diretoria Administrativo-

Financeira, realizou reuniões com o Comitê Gestor, mantendo a colaboração firmada 

durante o PCG, com a apresentação de planos estratégicos constantes de ações 

internas para manutenção dos gastos, já enxutos a partir do ano anterior, alcançando a 

Agência à 19ª posição com um índice de cooperação de 96,36%, entre 57 órgãos e 

autarquias estaduais no ranking de cooperação da SCGE. 

  

Por meio do Decreto nº 44.279, de 03 de abril de 2017, o Governo Estadual 

instituiu e consolidou os procedimentos de autorização da despesa pública no âmbito do 

Poder Executivo Estadual, revogando o decreto 42.601 de 26 de janeiro de 2016, com o 

objetivo de estabelecer procedimentos e rotinas eficazes no âmbito da autorização e 

execução da despesa pública. 

 

Assim, de igual modo, no exercício de 2017, a ARPE seguiu executando as 

despesas conforme teto de gasto estabelecido pela equipe do PMG, alcançando a 6ª 

posição com um índice de cooperação de 87,5%, entre 57 órgãos e autarquias 

estaduais no ranking de cooperação da SCGE. 

 

2. GESTÃO DE PESSOAS 

 

a. CAPACITAÇÃO 
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Os esforços da ARPE para viabilizar cursos de capacitação para seus servidores, 

por meio de seu setor de Recursos Humanos e em parceria com o Centro de Formação 

do Servidor Público do Estado de Pernambuco - CEFOSPE dão-se pela necessidade 

constante de aprimoramento e aquisição de novas aprendizagens, a fim de que se 

possa buscar mais eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos.  

 

Trata-se de um instrumento essencial para construção de uma nova cultura de 

gerenciamento dos recursos públicos, provendo orientação, informação e qualificação 

aos nossos gestores e permitindo um melhor desempenho das atividades implantadas. 

Os processos de capacitação promovem ainda um acesso democrático a informações, 

novas tecnologias e troca de experiências, contribuindo para a formação de redes no 

setor público. 

 

Durante os exercícios de 2015 e 2016, a demanda pelos cursos de formação a 

partir dos servidores da ARPE foi crescente, em especial em comparação ao exercício 

de 2014. 

 

Para o exercício de 2017, a Arpe buscou a realização de mais cursos/repasses 

internos, realizando no total 06(seis) encontros. 

 

 
ATIVIDADE 

PALESTRANTE/ 

INSTRUTOR 
DATA 

CARGA 

HORÁRIA 

1 Curso: Repasse Reunião Câmara 

Técnica da ABAR 

Ângela Freitas 11 e 12/04 3 h 

2 Curso: Introdução à Regulação Jadir Dias 

Proença 

23 a 25/08 24h 

3 
Palestra: O Gás natural e a 

Regulação Realizada pela ARPE 

João Henrique 

Pires 

Argemiro Rivas 

Ernesto Oliveira 

25/10 2h 

4 

Palestra: O Medo de Falar em 

Público e as Consequências na 

sua Vida Pessoal e Profissional 

Gilberto Silva 13/11 1h 

5 
Curso: Estatuto dos Funcionários 

Públicos – Lei nº 6.123/68 
Carla Menezes 20 a 24/11 20h 

6 
Palestra: Aposentar e 

Empreender 
Silvio Broxado 7/12 1h 
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O quadro a seguir demonstra o empenho dos servidores na participação dos 

cursos de capacitação e tece a comparação com exercícios anteriores, relevando o 

avanço obtido nos últimos anos, neste âmbito. 

 2014 2015 2016 2017 

Número de servidores que 

participaram de capacitações 
5 30 42 27 

Total de horas/aula 172 1734 2757 2846 

 

b. CONCURSO PÚBLICO 

Diante da necessidade de prover a ARPE da estrutura de pessoal adequada para 

o exercício das suas competências institucionais, tanto no aspecto quantitativo quanto 

no da qualificação profissional dos seus quadros, a Agência promoveu, a partir de 2014, 

concurso público seguido de curso de formação especializado para os aprovados, 

publicado na Portaria Conjunta SAD/ARPE n° 058/2014. 

 

O certame foi executado pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco – 

IAUPE, através de sua Comissão de Concursos – CONUPE, em duas etapas. A 

primeira constituída de prova objetiva de conhecimentos, realizada em 17/08/2014, e 

Prova de Títulos, realizada no período de 27/08 a 02/09/2014 e a segunda de Curso de 

Formação, realizado durante o período de 20/10 a 27/11/2014. O resultado final do 

concurso foi publicado em 04/12/2014. 

 

O concurso aprovou 70 (setenta) candidatos selecionados para o curso de 

formação, a partir dos quais foram classificados 35 (trinta e cinco) para preenchimento 

das vagas existentes de Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 

Estado de Pernambuco. Destes, 10 (dez) são da área de Engenharia com graduação 

em Engenharia e inscrição no CREA; 5 (cinco) da área Jurídica com graduação em 

Direito e inscrição na OAB; 4 (quatro) na área de Contabilidade com graduação em 

Ciências Contábeis e inscrição no CRC e 16 (dezesseis) da área Geral com graduações 

completas em Administração, Comunicação Social, Engenharia, Ciências Contábeis, 

Direito, Ciências Econômicas e Tecnologia da Informação.  Dentre os classificados, há 1 

(um) deficiente auditivo na área de Contabilidade e 1 (um) na área Geral com 

graduação em Administração. 

 

Durante o curso de formação, consistido de dois módulos e carga de 160 horas, 

os candidatos receberam uma bolsa, a título de ajuda financeira, no valor de 50% 

(cinquenta por cento) do vencimento base fixado para o padrão inicial da carreira. 

 

A homologação do certame foi realizada pelo Governo de Pernambuco em 

dezembro de 2015, durante a posse do Conselho Consultivo da ARPE. Em abril de 

2016, 10 (dez) dos aprovados e formados foram empossados e imediatamente 

efetivados para cargos prioritários. No exercício de 2017, foi renovada a validade do 
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concurso, com isso, os outros 25 (vinte e cinco) aprovados podem ser convocados, de 

acordo com os termos da Portaria Conjunta ARPE/SAD n° 096/2017, de 21 de outubro 

de 2017.  

 

c. SINTESE DAS ATIVIDADES 

 

Em relação às atividades do setor de Recursos Humanos podem-se relacionar as 

seguintes atividades desempenhadas no exercício de 2017: 

 Execução da folha de pagamento da Arpe mensal no SADRH; 

 Emissão da Gefip mensalmente; 

 Controle e compra do vale transporte mensal; 

 Gestão e controle das compras de passagens aéreas; 

 Processos de: Licença Prêmio, anotação de curso e ETC; 

 Controle das capacitações externas dos servidores; 

 Capacitações internas; 

 Controle e arquivamento de todos os expedientes referente à pessoal;  

 Controle de férias e demais afastamentos de todo pessoal em exercício na 

Agência; 

 Acompanhamento e controle das matérias publicadas em diário oficial, referente 

à pessoal procedendo às devidas anotações no sistema e arquivamento na ficha 

funcional do servidor; 

 Conferência das planilhas de custo de pessoal, procedendo com o lançamento 

dos valores referente aos contracheques dos servidores dos órgãos de origem; 

 

3. ADMINISTRATIVO E TI 

 

No exercício de 2017, a Gerência Administrativa e Planejamento buscou manter 

os mesmos serviços do exercício anterior, focando nas mudanças de infraestrutura 

predial, como a reforma do auditório, reforma do prédio anexo, realização de serviços 

de manutenção no prédio da Agência e início do processo visando à abertura do 

certame para contratação de empresa para reforma da coberta do edifício sede, dentre 

outras atividades que possibilitaram um melhor conforto e segurança para os 

colaboradores da Agência. 

Além das atividades acima descritas, podem-se relacionar as seguintes atividades 

desempenhadas no exercício de 2017: 

 A gestão patrimonial, inclusive com a instalação de Comissão especial de 

desfazimento de bens; 

 Processo de atualização do inventário patrimonial; 

 Organização e controle do almoxarifado; 

 Gestão contratual e instrução de todas as solicitações de renovações; 

 Realização, em relação às aquisições, das cotações e compras conforme 

demanda das áreas solicitantes, havendo uma pequena retenção em 

decorrência da implantação da nova sistemática de compras (PEINTEGRADO); 

 Manutenção predial; 
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 Manutenção da frota; 

 Gerenciamento da rede; 

 Suporte aos usuários; 

 Manutenção e instalação de equipamentos de tecnologia (computadores, 

servidor, impressoras, telefones); 

 Gestão dos contratos de TI que está sendo realizada pelo Administrativo; 

 

6.3. COORDENADORIA DE GÁS 

 

Compete à Coordenadoria de Gás exercer atividades de regulação e 

fiscalização na área de gás canalizado, de acordo com o estabelecido na legislação 

pertinente. 

 

As atividades exercidas pela Coordenadoria de Gás no exercício de 2017 foram: 

 

 Planejamento e realização de fiscalizações técnicas em 443 unidades 

consumidoras da Copergás nos segmentos: industrial, co-geração, comercial, 

residencial e veicular. 

 Implementação da fiscalização dos indicadores de qualidade do atendimento aos 

usuários da Copergás; 

 Fiscalização com base nos 11 Indicadores de qualidade e atendimento, 

conforme Resolução ARPE 083/2013, quais sejam:  

 

I. Prazo máximo para atendimento a pedido de ligação;  

II. Prazo máximo para atendimento a pedido de religação;  

III. Prazo máximo para religação de usuário que tenha sofrido corte 

indevido de fornecimento de gás;  

IV. Tempo máximo de interrupção de fornecimento de gás para 

realização de manutenção programada na rede de distribuição; 

V. Prazo máximo para devolução a usuário de valores referentes a erro 

de faturamento que tenha resultado em cobranças indevidas;  

VI. Prazo máximo para troca de medidor; 

VII. Prazo máximo para verificação de pressão e/ou PCS do gás; 

VIII. Tempo médio de elaboração de estudos e orçamentos de serviços 

de rede de distribuição; 

IX. Tempo de antecedência da informação; 

X. Tempo médio de construção de extensões de rede;  

XI. Atendimento telefônico gratuito. 

 

 Elaboração dos Relatórios das Fiscalizações; 

 Notificação das não conformidades identificadas nas fiscalizações; 

 Monitoramento das soluções das não conformidades relatadas; 

 Apoio à Coordenadoria de Transportes e Rodovias na fiscalização de Terminais 

Rodoviários e na fiscalização da PPP da Praia do Paiva; 

 Realização de Palestra aos servidores da ARPE com o tema: “o Gás Natural e a 

regulação realizada pela ARPE”; 
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 Participação dos membros da Coordenadoria em cursos de capacitação no 

CEFOSPE; 

 Elaboração do Planejamento Estratégico para 2018; 

 Elaboração do Plano de Metas para 2018. 

 

6.4. COORDENADORIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS 

 

Compete à Coordenadoria de Transportes e Rodovias exercer atividades de 

regulação e fiscalização na área de Transporte Intermunicipal de passageiros e 

Rodovias. 

 

Sobre as ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Transportes e Rodovias, no 

ano de 2017, foi realizada no período de janeiro/2017 a dezembro/2017, fiscalização 

nos Terminais Integrados de Passageiros, pertencentes ao Sistema Estrutural - SEI, 

administrados pelo Grande Recife Consórcio de Transporte; e nos dias 26/06/2017 e 

20/11/2017 na rodovia concessionada administrada pela Concessionária Rota dos 

Coqueiros. 

 

6.5. COORDENADORIA JURÍDICA 

 

Compete à Coordenadoria Jurídica, órgão de apoio técnico da ARPE, coordenar 

as atividades jurídicas, realizar estudos jurídicos de interesse da agência, opinar quanto 

às questões jurídicas por solicitação da Diretoria e das Coordenadorias, elaborar e 

vistar os contratos de titularidade da Agência e praticar, no âmbito de sua competência 

institucional, os demais atos afetos à sua área; controlar os contratos, bem como os 

convênios firmados pela ARPE e dar orientação e suporte às áreas quanto aos 

procedimentos licitatórios; pronunciar-se em processos de natureza disciplinar, propor à 

Diretoria a declaração de nulidade de ato administrativo proposto no âmbito da ARPE; 

interpretar a legislação e orientar a Diretoria quanto à sua correta aplicação, bem como 

ao adequado cumprimento de decisões judiciais relacionadas com a Autarquia. 

  

Foram desempenhadas as seguintes atividades no ano de 2017: 

 

 Análise e aprovação de Minutas de editais de licitação, de contratos, de 

convênio, bem como emissão de opinião jurídica acerca das dispensas e 

inexigibilidade de licitação; 

 Auxilio à Diretoria no julgamento dos recursos administrativos; 

 Prestação de informação à Procuradoria Geral do Estado, para conhecimento e 

providências, sobre o recebimento de citações, notificações ou intimações 

judiciais, instruindo a mesma com informações, dados e documentos, para a 

representação da ARPE em juízo; 

 Elaboração e supervisão de instrumentos contratuais; 

 Visto jurídico em Convênio de Cooperação firmado entre a Compesa, o Estado 

de Pernambuco, Municípios e a ARPE, acerca da gestão associada de serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
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 Análise de Projeto de Lei, em assuntos pertinentes à regulação, mediante 

contribuição, quando solicitada, à Procuradoria de Apoio Jurídico-Legislativo ao 

Governador; 

 Elaboração de Resolução e Portarias; 

 Atendimento das demandas do Ministério Público e Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco; 

 Repasse de informações sobre contratos e demais instrumentos ao Sistema 

LICON do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; 

 Publicação em Diário Oficial dos atos administrativos que demandaram esta 

publicidade; 

 Elaboração de Ofícios, cotas jurídicas, despachos e vistos. 

 

6.6. COORDENADORIA DE ATIVIDADES NÃO EXCLUSIVAS DO ESTADO 

 

Compete à Coordenadoria de Atividades Não Exclusivas do Estado executar a 

regulação e fiscalização dos Contratos de Gestão e Termos de Parceria, celebrados 

respectivamente por Organizações Sociais - OS e Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público - OSCIP. 

 

Nesse contexto, foram desempenhadas as seguintes atividades no ano de 2017: 

 

 Pareceres de Análise Prévia 

 Relatórios de Prestação de Contas  

 Relatórios de Fiscalização Especial  

 Cotas para instrução processual 

 

6.7. COORDENADORIA DE SANEAMENTO 

 

Compete à Coordenadoria de Saneamento exercer as atividades de regulação e 

fiscalização na área de saneamento e resíduos sólidos, consoante o estabelecido na 

legislação pertinente. 

 

Foram desempenhadas as seguintes atividades no ano de 2017: 

 

 Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água da Unidade de Negócio 

Sertão Central - GNR - Sertão Central, Coordenadorias Regionais de Cabrobó e 

Salgueiro com Inspeção de mananciais, elevatórias de água bruta, estações de 

tratamento de água, estações elevatórias de água tratada e reservatórios, dos 

seguintes sistemas: 

 

 Belém de São Francisco – SAA Belém de São Francisco e SAA Riacho Pequeno 

 Cabrobó – SAA Cabrobó e SAA Boqueirão 

 Cedro – SAA Cedro 

 Orocó – SAA Orocó 

 Parnamirim – SAA Parnamirim e SAA Veneza 
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 Salgueiro – SAA Salgueiro, SAA Conceição das Crioulas, SAA Umãs, SAA Pau 

Ferro e SAA Uri. 

 Santa Maria da Boa Vista – SAA Santa Maria da Boa Vista e SAA Urimamã 

 Serrita – SAA Serrita e SAA São Francisco do Brígida 

 Terra Nova – SAA Terra Nova e SAA Guarani 

 Verdejante – SAA Verdejante, SAA Grossos, SAA Malhadareia e SAA Vila dos 

Satas. 

 

 Análise dos dados coletados durante à fiscalização dos Sistemas de 

Abastecimento de Água da Unidade de Negócio Sertão Central - GNR - Sertão 

Central, Coordenadorias Regionais Cabrobó e Salgueiro com elaboração dos 

Relatórios de Fiscalização, juntamente com os Termos de Notificação. 

 

 Fiscalização dos Municípios de Serrita e São Francisco do Brigida, por 

solicitação do Ministério Público. 

 

 Início da segunda etapa da Fiscalização Comercial da Compesa - Ouvidoria da 

Compesa. Reunião com Ouvidoria da Compesa, gerências setoriais e Técnicos 

reguladores da ARPE. Análise dos dados coletados durante a Fiscalização 

Comercial da Compesa - Ouvidoria da Compesa, para elaboração do Relatório 

de Fiscalização. 

 

 Fiscalização emergencial realizada nos Privês Bariloche, Baviera e Porta 

Florada em Gravatá, por solicitação do Ministério Público. 

 

 Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água da Unidade de Negócio 

Metropolitana Sul - USL Metropolitana Sul, Coordenadorias Regionais de Cabo, 

Prazeres, Ibura e Ipojuca, com Inspeção de mananciais, elevatórias de água 

bruta, estações de tratamento de água, estações elevatórias de água tratada e 

reservatórios, dos seguintes sistemas: 

 

 Cabo de Santo Agostinho – SAA Cabo e SAA Charneca. 

 Ipojuca – SAA Ipojuca, SAA N. S. do Ó, SAA Camela e SAA Ipojuca; 

 Cabo de Santo Agostinho – SAA Gurjaú/Matapagipe, SAA Pirapama e SAA 

Suape; 

 Recife e Jaboatão dos Guararapes – SAA Muribequinha, SAA Jordão e SAA 

Marcos Freire. 

 Recife e Jaboatão dos Guararapes – SAA Ibura; 

 

 Análise dos dados coletados durante a fiscalização dos Sistemas de 

Abastecimento de Água da Unidade de Negócio Metropolitana Sul - USL 

Metropolitana Sul, Coordenadorias Regionais de Cabo, Ipojuca, Prazeres e 

Ibura, com elaboração dos Relatórios de Fiscalização, juntamente com os 

Termos de Notificação. 
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 Fiscalização sobre a regularidade no fornecimento de água no Sítio Lagoa do 

Pau Ferro, por solicitação da 4º Promotoria de Justiça de Petrolina.  

 

 Fiscalização ETA Morro do Crioulo e a Localidade de Sítio Lagoa do Pau Ferro. 

 

 Participação da XXVIII Reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico, 

Recursos Hídricos e Saúde da Associação Brasileira de Agências de Regulação 

(ABAR), organizada pela Agência de Regulação do Ceará - ARCE - 08 e 09 de 

junho - Fortaleza-CE. 

 

 Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água da Unidade de Negócio 

Araripe - UAR- Araripe, Coordenadorias Regionais de Araripina, Bodocó e 

Ouricuri com Inspeção de mananciais, elevatórias de água bruta, estações de 

tratamento de água, estações elevatórias de água tratada e reservatórios, dos 

seguintes sistemas: 

 

 Araripina – SAA Araripina, SAA Rancharia, SAA Lagoa do Barro, SAA Nascente, 

SAA Gergelim e SAA Morais. 

 Bodocó – SAA Bodocó, SAA Sipaúba e SAA Jardim. 

 Exú – SAA Exu, SAA Timorante e SAA Gameleira. 

 Granito – SAA Granito e SAA Rancharia. 

 Ipubi – SAA Ipubi, SAA Serra Branca e SAA Serrolândia. 

 Moreilândia – SAA Moreilândia. 

 Orocó – Sistema Adutor do Oeste 

 Ouricuri – SAA Ouricuri, SAA Passagem de Pedra (Sistema Adutor do Oeste), 

SAA Jatobá (Sistema Adutor do Oeste), SAA Barra de São Pedro e SAA Santa 

Rita. 

 Parnamirim – SAA Matias (Sistema Adutor do Oeste) 

 Santa Cruz – SAA Santa Cruz, SAA Varzinha 

 Santa Filomena – SAA Santa Filomena, SAA Socorro (Sistema Adutor do 

Oeste), SAA Poço Comprido (Sistema Adutor do Oeste) 

 Trindade – SAA Trindade e SAA Mangueira. 

 

 Análise dos dados coletados durante a fiscalização dos Sistemas de 

Abastecimento de Água da Unidade de Negócios Araripe - UAR Araripe, 

Coordenadorias Regionais de Araripina, Bodocó e Ouricuri, com elaboração dos 

Relatórios de Fiscalização, juntamente com os Termos de Notificação. 

 

 Participação CURSO DE INTRODUÇÃO À REGULAÇÃO, da Associação 

Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), Sede da ARPE, 23, 24 e 25 de 

agosto, Recife-PE. 

 

 Participação CURSO CERTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SNIS, da 

Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), Sede da FUNASA 

Recife, 22 à 25 de agosto, Recife-PE. 



 
 

20____________________________________________________________________________________ 
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 

Avenida Rosa e Silva, 975, Aflitos, Recife - PE, CEP 52.050-020. 
 

 Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água da Unidade de Negócio 

Pajeú - UPJ Pajeú, Coordenadorias Regionais de Floresta e Serra Talhada com 

Inspeção de mananciais, elevatórias de água bruta, estações de tratamento de 

água, estações elevatórias de água tratada e reservatórios, dos seguintes 

sistemas: 

 

 Betânia – SAA Betânia, SAA São Caetano do Navio e SAA Vila dos Remédios 

 Calumbi – SAA Calumbi 

 Floresta – SAA Floresta, SAA Carqueja 

 Itacuruba – SAA Itacuruba 

 Jatobá – SAA Jatobá e SAA Volta do Moxotó 

 Mirandiba – SAA Miramdiba e SAA Cachoeirinha 

 Petrolândia – SAA Petrolândia 

 São José do Belmonte – SAA São José do Belmonte, SAA Bom Nome, SAA 

Carmo e SAA Jatobá 

 Serra Talhada – SAA Serra Talhada e SAA Caiçarinha da Penha 

 Tacaratu – SAA Tacaratu e SAA Caraibeiras 

 Triunfo – SAA Triunfo, SAA Canaã e SAA Jericó 

 

 Análise dos dados coletados durante a fiscalização dos Sistemas de 

Abastecimento de Água da Unidade de Negócios Pajeú - UPJ Pajeú, 

Coordenadorias Regionais de Serra Talhada e Floresta, com elaboração dos 

Relatórios de Fiscalização, juntamente com os Termos de Notificação. 

 

 Fiscalização Emergencial ao SES Parnamirim - Estações Elevatórias e de 

Tratamento de Esgoto. 

 

 Participação no curso “Planos Municipais de Saneamento Básico: Metodologia 

para Acompanhamento, Controle e Atualização de Metas” - ABAR - Fortaleza 

CE - 25 e 26 de outubro 2017. 

 

 Fiscalização Emergencial na Rua 3 Loteamento Gilberto Freire Bairro do Janga -

Paulista – Ministério Público de Paulista. 

 

 Participação na Audiência Pública no Município de Petrolina – Ministério Público 

de Petrolina – 09 de novembro de 2017. 

 

 Fiscalização na Concessionária Rota dos Coqueiros S/A. 

 

 Participação na Audiência Pública: Situação do abastecimento de água, a 

cobrança de esgoto e o cumprimento do calendário de abastecimento no 

município de Salgueiro - Câmara de Vereadores de Salgueiro.  

 

 Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto 

da Unidade de Negócio Moxotó - UMX - Moxotó, Coordenadorias Regionais de 

Arcoverde e Buíque com Inspeção de mananciais, elevatórias de água bruta, 
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estações de tratamento de água, estações elevatórias de água tratada, 

reservatórios, estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de 

esgoto dos seguintes sistemas: 

 

 Arcoverde – SAA Arcoverde e SES Arcoverde; 

 Buíque – SAA Buíque, SAA Brejo de São José e SAA Guanumbi; 

 Custódia – SAA Custódia; 

 Ibimirim – SAA Ibimirim. 

 Itaíba – SAA Itaíba, SAA Giral e SAA Vila de Negras; 

 Manari – SAA Manari; 

 Pedra – SAA Pedra; 

 Sertânia – SAA Sertânia; 

 Tupanatinga – SAA Tupanatinga e SAA Cabo do Campo; 

 Venturosa – SAA Venturosa. 

 

 Análise dos dados coletados durante a fiscalização dos Sistemas de 

Abastecimento de Água da Unidade de Negócios Moxotó - UMX Moxotó, 

Coordenadorias Regionais de Arcoverde e Buíque, com elaboração dos 

Relatórios de Fiscalização, juntamente com os Termos de Notificação. 

 

 Participação da XXXI Reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico, 

Recursos Hídricos e Saúde da Associação Brasileira de Agências de Regulação 

(ABAR) - 23 e 24 de novembro - Belo Horizonte-MG. 

 

 Fiscalização sobre o abastecimento de água da Rua 03 do loteamento Gilberto 

Freire - Janga/Paulista-PE. 

  

 Monitoramento dos índices de perdas de faturamento, com a elaboração dos 

gráficos referente aos anos 2014, 2015, 2016 a outubro de 2017, 

compreendendo todos os sistemas existentes no estado de Pernambuco. 

 

6.8. COORDENADORIA DE ENERGIA 

 

Compete à Coordenadoria de Energia Elétrica exercer as atividades de regulação 

e fiscalização, de acordo com o estabelecido na legislação pertinente como também nos 

contratos e convênios celebrados; executar atividades relacionadas ao processo de 

controle e fiscalização das concessões, permissões e autorizações de serviços e 

instalações de transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, como 

também atividades relativas ao processo de regulamentação, normatização e 

padronização referentes à atividade de comercialização de energia elétrica e ao 

atendimento do usuário. 

 

A delegação de competências para a execução de atividades complementares de 

regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalação de energia elétrica da Aneel 

é realizada por meio do Convênio de Cooperação nº 18/2011, firmado entre a União e o 

Governo do Estado de Pernambuco, representado legalmente pela ARPE. 
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As atividades da CEE seguem a programação/cronograma, estabelecidos nos 

Contratos de Metas, assinados entre a ARPE/ANEEL, através da Superintendência de 

Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE e da Superintendência de Fiscalização 

dos Serviços de Geração - SFG. 

 

Foram desempenhadas as seguintes atividades no ano de 2017: 

 

1. ESTUDOS E PESQUISAS 

 Pesquisa na Internet da legislação existente sobre o setor de energia; 

 Estudo das principais resoluções, normas e instruções utilizadas no dia-a-dia 

sobre o setor elétrico e respectivas atualizações; 

 Acompanhamento permanente de toda a legislação e dos principais 

acontecimentos sobre o setor de energia elétrica; 

 Pesquisa e estudos sobre a normatização dos novos procedimentos, de análise 

e acompanhamento das atividades das distribuidoras de energia elétrica, 

desenvolvidos pela Aneel.  

 Pesquisa junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para o embasamento 

da resposta ao e-mail da Aneel de 5/5/2017. 

 

2. ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE METAS APROVADOS PARA 

2017 

 

 Participação junto à Coordenação do Convênio ARPE/ANEEL, na elaboração de 

relatórios a serem encaminhadas a Aneel referentes à prestação de contas dos 

Contratos de Metas assinados com a SFE e SFG; 

 

3. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 Fiscalização de Campo Acompanhamento do Plano de Melhorias apresentado 

pela Celpe referente aos assuntos: Prazos de atendimento, Teleatendimento, 

Faturas e Demandas. Emissão dos Relatórios dos 1°, 2° e 3º quadrimestres. 

 Procedimento das análises dos seguintes assuntos da Celpe: Duração de 

Interrupções, Quantidade de Interrupções e Tensão de Fornecimento. Emissão 

do Relatório da Análise da Duração de Interrupções, Quantidade de Interrupções 

e Tensão de Fornecimento. Análise do Plano de Melhorias apresentado pela 

Celpe para solução dos problemas apontados no Relatório da Análise da 

Duração de Interrupções, Quantidade de Interrupções e Tensão de 

Fornecimento.  

 Reunião técnica na SFE/ANEEL  

 Participação do ENAFID-SFE/ANEEL (na sede da ANEEL), cujo objetivo foi à 

padronização das atividades desenvolvidas por todas as Agências. 

 Reuniões internas para discussão e estudo dos "Procedimentos de Análise dos 

Serviços de Distribuição": Faturas de Energia Elétrica; Desempenho de DER e 

FER; Quantidade de Interrupções; Qualidade do Atendimento Telefônico; 
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Duração de Interrupções; Erro de Leitura; Prazos de Atendimento aos Serviços; 

Ressarcimento de Danos Elétricos; Tensão de Fornecimento; Variação de 

Consumo MPPE. 

 Elaboração de respostas sobre pleitos do Ministério Público e da Aneel. 

 Proposta da ARPE à Aneel para as atividades do TRD 2018/2019. 

 

4. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 Fiscalização de Campo das Usinas Eólicas (UEE) Ventos de Santa Brígida III e 

Ventos de Santa Brígida VI. 

 Fiscalização a distancia das UEEs Ventos de Santa Brígida I, II, IV, V e VII. 

 Instrução de Processo Decisório das UEEs Ventos de Santa Brígida I, II, III, IV,V, 

VI e VII. 

 Participação em: 

 1º Workshop de Novos Procedimentos da Geração da SFG; 

 3º Workshop de Novos Procedimentos da Geração da SFG; 

 Reunião técnica na SFG/ANEEL sobre ações de fiscalização em Usinas Eólicas 

(02 participantes). 

 

6.9. COORDENADORIA DE TARIFAS 

 

Compete à Coordenadoria de Tarifas executar as atividades relacionadas ao 

processo de estabelecimento dos valores iniciais, dos reajustes, das revisões e da 

fixação de tarifas dos serviços públicos delegados ou sujeitos à delegação, de acordo 

com o estabelecido na legislação pertinente e realizar o acompanhamento de tarifas e 

preços públicos para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos contratos. 

 

As principais atividades, com registro em documentos técnicos, desenvolvidas 

pela Coordenadoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros, em 2017: 

 

1. NOTAS TÉCNICAS 

 

 ARPE/CT nº 01/2017, de 13/01/2017 - Homologação das Tarifas do Sistema de 

Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - 

STPP/RMR 2017; 

 ARPE/CT nº 02/2017, de 18/01/2017 - Revisão Extraordinária da Companhia 

Pernambucana de Gás - Copergás; 

  ARPE/CT nº 03/2017, de 15/02/2017 - Reajuste Tarifário Anual da Companhia 

Pernambucana de Saneamento - Compesa; 

 ARPE/CT nº 04/2017, de 03/05/2017 - Revisão Extraordinária da Companhia 

Pernambucana de Gás - Copergás; 

  ARPE/CT nº 05/2017, de 17/05/2017 - Reajuste das Tarifas de Pedágio da 

Ponte de Acesso e Sistema Viário da Praia do Paiva; 

 ARPE/CT nº 06/2017, de 27/07/2017 - Revisão Extraordinária da Companhia 

Pernambucana de Gás - Copergás;  
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 ARPE/CT nº 07/2017, de 11/08/2017 - Reajuste Tarifário dos Serviços 

Rodoviários Intermunicipais de Transportes de Passageiros do Estado de 

Pernambuco - 2017; 

 ARPE/CT nº 08, de 30/10/2017 - Revisão Extraordinária da Companhia 

Pernambucana de Gás - Copergás; 

 ARPE/CT nº 09, de 06/11/2017 - Reequilíbrio das Tarifas de Embarque dos 

Terminais Rodoviários Concedidos à SOCICAM. 

 

Registre-se que as Revisões Extraordinárias da Copergás são trimestrais, em 

atendimento ao contrato entre a Concessionária e a Petrobras; e têm por objetivo 

compensar o aumento do Custo do Gás Natural distribuído pela Concessionária.  

 

2. PARECERES TÉCNICOS 

 

 ARPE/CT nº 01/2017, 11/01/2017 - Autorização da Estrutura Tarifária do 

Segmento de Geração Distribuída de Energia Elétrica (Copergás); 

 ARPE/CT nº 02/2017, 24/01/2017 - Reequilíbrio Econômico-Financeiro do 

Contrato de Concessão nº 043/2011, celebrado com o Complexo Industrial 

Portuário Governador Eraldo Gueiros (SUAPE); 

 ARPE/CT nº 03/2017, 31/07/2017 - Cálculo da Média Anual dos Custos 

Operacionais da Concessionária Rota dos Coqueiros; 

 ARPE/CT nº 04/2017-A, 07/08/2017 - CEASA - Proposta de Realinhamento 

Tarifário - 2017; 

 ARPE/CT nº 04/2017-B, 21/12/2017 - Autoriza a Copergás a implantar o 

Programa de Gás Natural Incentivado 2018 (GNi2018); 

 ARPE/CT nº 05/2017, 22/12/2017 - Reajuste Anual das Tarifas de Pedágio da 

Rodovia Express Way, concedida à Concessionária Rota do Atlântico (CRA). 

 

3. RELATÓRIOS 

 

 ARPE/CT nº 01, de 04/10/2017 - Monitoramento da Margem Média da 

Copergás (período: 01/05 a 31/07/2017); 

 ARPE/CT nº 02/2017, de 16/10/2017 - Monitoramento das Despesas 

Realizadas pela Compesa com Fornecimento de Água por Carros-pipa no 

Interior do Estado (período: 01/03 a 31/05/2017); 

 ARPE/CT nº 03/2017, de 04/12/2017 - Monitoramento da Margem Média da 

Copergás (período: 01/08 a 31/10/2017); 

 ARPE/CT nº 04/2017, de 07/12/2017 - Monitoramento das Despesas 

Realizadas pela Compesa com Fornecimento de Água por Carros-pipa no 

Interior do Estado (período: 01/06 a 31/08/2017). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, a Coordenadoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros atuou 

em 19 procedimentos tarifários em 2017: 
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 5 Reajustes Tarifários (Compesa, CRC/Paiva, Transporte Intermunicipal, 

CRA/Express Way, SOCICAM); 

 4 Revisões Tarifárias Extraordinárias (Copergás); 

 3 Recomposições Tarifárias (Sistema de Transporte Metropolitano – RMR, 

CEASA e SUAPE); 

 2 Autorizações para implantação de nova estrutura ou programa (Copergás); 

 5 Monitoramentos de resultado (Copergás, Compesa e CRC). 

 

6.10. OUVIDORIA 

 

Compete à Ouvidoria receber e processar as reclamações dos usuários 

relacionadas com a prestação de serviços públicos regulados pela Agência com o foco 

na eficiência do atendimento às reclamações dos usuários, podendo valer-se da 

mediação e da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis, conforme a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

 

As principais atividades desenvolvidas pela Ouvidoria da ARPE, em 2017, foram: 

 

 Monitoramento de 26.247 manifestações; 

 Atendimento de pedidos de Acesso à Informação, sem nenhum recurso; 

 Monitoramento da transparência ativa, por meio das páginas da LAI; 

 Apresentação de Relatórios de Saneamento mensal e anual; 

 Receber e solucionar as Solicitações de Ouvidoria do 1º nível (ANEEL); 

 Ouvidoria Ativa; 

 Realização de viagens a serviço;  

 Apresentação do Relatório de Ouvidoria das atividades realizadas no 1º, 2º, 3º e 

4º trimestres (ANEEL); 

 Participação nos seguintes eventos: 

 Monitoramento com a Rede de Ouvidorias; 

 Fórum de Ouvidores 2017, em Brasília; 

 Encontro das Agências Conveniadas na Aneel, em Brasília/DF; 

 Reunião de Trabalho - Ouvidoria Ativa; 

 Curso de Introdução à Regulação (ABAR); 

 Curso Básico de Oratória, Retórica e Estratégia de Comunicação (CEFOSPE); 

 Administração e Mediação de Conflitos nas Organizações (CEFOSPE). 

 

7. CONCLUSÃO 

 

As atividades da ARPE são desenvolvidas com constante aprimoramento, 

mediante a observância da modernização institucional e uma atuação que privilegie a 

eficiência das atribuições de regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados 

em Pernambuco, com a finalidade de garantir a qualidade no serviço prestado ao 

usuário, bem como sua regularidade, continuidade, segurança, atualidade, 

universalidade e modicidade das tarifas. 

 



 
 

26____________________________________________________________________________________ 
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 

Avenida Rosa e Silva, 975, Aflitos, Recife - PE, CEP 52.050-020. 
 

A Diretoria da ARPE por meio de atuação, em regime de colegiado, analisa, 

discute e decide, em instância administrativa final, matérias relacionadas às 

competências da ARPE, com a definição de programas de trabalho e metas. 

 

Compete aos Diretores a gestão das Coordenadorias; a elaboração de normas 

procedimentais sobre a operacionalidade da ARPE em sua ação fiscalizatória e 

regulatória, no tocante aos serviços públicos sujeitos à regulação. 
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