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Os interessados em participar da Audiência Pública, na modalidade
Intercâmbio Documental, que a Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará – Arce, realiza com o objetivo
de divulgar e obter subsídios e informações adicionais para o
aperfeiçoamento da Minuta de Resolução que institui o mecanismo de
Reposicionamento Tarifário Provisório – RTP, podem enviar suas

contribuições até o dia 16 de janeiro de 2013. O RTP deverá ser aplicado às tarifas cobradas dos
serviços de água e esgoto. O arquivo da referida Minuta pode ser obtido no sítio da Arce
(www.arce.ce.gov.b) ou mediante requerimento endereçado à Coordenadoria EconômicoTarifária.
A Arce fica na avenida Santos Dumont, 1789 – Ed. Potenza – 14º andar – Aldeota , Cep: 60.150
160. As contribuições devem ser enviadas, preferencialmente, para o endereço eletrônico:
tarifas@arce.ce.gov.br. Também podem ser feitas por meio de fax ou correspondência endereçada
aos cuidados do coordenador Mário Augusto Parente Monteiro, informando, necessariamente,
nome completo, endereço e, se possível, telefone, fax e email do autor da contribuição. O
fone/fax da Coordenadoria EconômicoTarifária da Agência é : (85) 3101.103.

Audiência Pública permanece aberta até16 de janeiro de 2013

Gestores da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará – Arce, se encontram em pleno processo de
elaboração do Plano de Atividades e Metas – PAM 2013. No
momento, sob a coordenação da Diretoria Executiva estão sendo
apresentadas e analisadas as diretrizes estratégicas, definido o
processo de planejamento setorial e apontadas quais são as

prioridades. O dia onze de janeiro de 2013 é a data limite para definição do entrega do PAM de
forma compilada, ao Conselho Diretor, para aprovação. Oito pontos perfazem as diretrizes:
efetividade da atividade regulatória, sistemas de informações regulatórias, comunicação e
relacionamento com a sociedade, modernização de gestão, interiorização da Agência,
estabelecimento de parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza e regulação de transporte
metroviário, além de apoiar o congresso da Associação Brasileira de Agências Reguladoras – Abar,
que será realizado em agosto de 2013. Quanto aos projetos estratégicos, 14 pontos foram
definidos: projeto piloto de AIR (Análise do Impacto Regulatório); estruturação para atuação em
resíduos sólidos; elaboração das novas metodologias tarifária e de fiscalização para o saneamento
básico; metodologia de fiscalização do gás canalizado; adequação dos instrumentos e marcos
regulatórios à nova Lei Federal do setor de gás; implantação do novo Índice de Desempenho
Operacional; modelo de regulação para o seguimento de transporte metroviário; desenvolvimento
e implantação do Sistema de Indicadores de Transportes (SIT) e, ainda, descentralização da
Ouvidoria; convênios com municípios; elaboração de planos estratégicos e construção da nova
sede da Arce, além do redimensionamento do quadro de pessoal próprio.

Gestores elaboram PAM – 2013 da Arce




