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1. A Instituição 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Agê nciá Rêguládorá dê Sêrviços Pu blicos Dêlêgádos do Estádo do Cêárá  (Arcê) ê  umá 

áutárquiá sob rêgimê êspêciál, dotádá dê áutonomiá orçámêntá riá, fináncêirá, funcionál ê 

ádministrátivá, átuálmêntê vinculádá á  Procurádoriá Gêrál do Estádo. Criádá êm 30 dê 

dêzêmbro dê 1997, por mêio dá lêi nº 12.786, á Arcê êxêrcê o podêr dê dirêçá o, rêguláçá o ê 

fiscálizáçá o sobrê sêrviços pu blicos dêlêgádos, têndo como finálidádê u ltimá o átêndimênto do 

intêrêssê pu blico. 

 Com ábrángê nciá êm todo o Cêárá , á Arcê átuá ná rêguláçá o dos sêrviços pu blicos dê 

tránsportê rodoviá rio intêrmunicipál dê pásságêiros, gá s cánálizádo ê ênêrgiá êlê tricá, álê m dos 

sêrviços dê ábástêcimênto ê êsgotámênto sánitá rio no intêrior do Estádo. Por mêio dá lêi nº 

16.710, dê 21 dê dêzêmbro dê 2018, foi támbê m átribuí dá á  Arcê á gêstá o do sistêmá dê 

tránsportê rodoviá rio intêrmunicipál dê pásságêiros. 

 Alê m dás compêtê nciás ácimá citádás, no áno dê 2019, por forçá dá lêi nº 16.868, dê 15 

dê ábril dê 2019, foi êstábêlêcidá á átuáçá o dá Arcê êm projêtos ê contrátos dê concêsso ês dê 

rêlêvá nciá êstrátê gicá párá á Administráçá o Estáduál.  

 No pêrí odo dê jánêiro á sêtêmbro/2019, á Prêsidê nciá dá Arcê foi êxêrcidá pêlo 

Consêlhêiro Fêrnándo Alfrêdo Rábêllo Fránco, quê dêixou o cárgo á pártir dê 01/10/2019 êm 

rázá o do tê rmino dê sêu mándáto. Ato contí nuo, foi indicádo, pêlo Govêrnádor do Estádo do 

Cêárá , o Consêlhêiro Hê lio Winston Bárrêto Lêitá o párá um mándáto dê 4 ános ná Prêsidê nciá 

dá Agê nciá, á pártir dê 01/10/2019. Dêstá formá, áprêsêntá-sê êstê rêláto rio ánuál dá gêstá o, 

contêndo os dádos consolidádos dás duás gêsto ês ántêriormêntê ápontádás, rêssáltándo-sê quê 

forá áprêsêntádo, êm 25/06/2020, sob o nu mêro dê Protocolo Gêrál 2009009092, rêláto rio 

párciál rêfêrêntê á  gêstá o do Consêlhêiro Fêrnándo Alfrêdo, nos têrmos do árt. 6º-A, dá 

Instruçá o Normátivá Nº 01/2018. 

 A missá o dá Arcê ê  promovêr á êxcêlê nciá dos sêrviços pu blicos rêguládos, êquilibrándo 

os intêrêssês dos usuá rios, dos podêrês concêdêntês ê dos prêstádorês dê sêrviços. 

 A Agê nciá dispo ê dê sêdê pro priá, ináugurádá no áno dê 2017, êm funcionámênto no 

Cêntro Administrátivo do Cámbêbá. 
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1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

Dê ácordo com o árt. 7º ê 8º dá Lêi dê Criáçá o dá Arcê (lêi nº 12.786/1997), compêtêm 

á  Agê nciá ás sêguintês átribuiço ês: 

a) Rêguláçá o êcono micá dos sêrviços pu blicos dêlêgádos, mêdiántê o êstábêlêcimênto dê 

tárifás ou párá mêtros tárifá rios quê rêflitám o mêrcádo ê os custos rêáis dê produçá o, 

dê modo á, concomitántêmêntê, incêntivár os invêstimêntos privádos ê propiciár á 

rázoábilidádê ê modicidádê dás tárifás áos usuá rios; 

b) Rêguláçá o tê cnicá ê controlê dos pádro ês dê quálidádê, fázêndo cumprir os critê rios 

têcnolo gicos ê normás quálitátivás, conformê êstábêlêcido êm contráto dê concêssá o, 

têrmo dê pêrmissá o, lêi ou pêlos o rgá os compêtêntês, dê formá á gárántir á 

continuidádê, sêguránçá ê confiábilidádê dá prêstáçá o dê sêrviço pu blico; 

c) Atêndimênto áo usuá rio, comprêêndêndo o rêcêbimênto, procêssámênto ê provimênto 

dê rêclámáço ês rêlácionádás com á prêstáçá o dê sêrviços pu blicos dêlêgádos; 

d) Zêlár pêlo fiêl cumprimênto dá lêgisláçá o, dos contrátos dê concêssá o ê têrmos dê 

pêrmissá o dê sêrviços pu blicos sob á suá compêtê nciá rêguláto riá, podêndo, párá tánto, 

dêtêrminár diligê nciás junto áo podêr concêdêntê ê êntidádês rêguládás, ê têr ámplo 

ácêsso á dádos ê informáço ês; 

e) Implêmêntár ás dirêtrizês êstábêlêcidás pêlo podêr concêdêntê êm rêláçá o á  concêssá o 

ê pêrmissá o dê sêrviços sujêitos á  compêtê nciá dá Arcê; 

f) Dirimir, êm á mbito ádministrátivo, conflitos êntrê o podêr concêdêntê, êntidádês 

rêguládás ê usuá rios; 

g) Outorgár concêsso ês ê pêrmisso ês, quándo o podêr concêdêntê dêlêgár á  Arcê tál 

átribuiçá o, por mêio dê instrumênto êspêcí fico, ê sêmprê êm obêdiê nciá á  lêgisláçá o 

vigêntê; 

h) Fiscálizár, dirêtámêntê ou mêdiántê contrátáçá o dê têrcêiros, os áspêctos tê cnico, 

êcono mico, contá bil, fináncêiro, opêrácionál ê jurí dico dos contrátos dê concêssá o ê 

têrmos dê pêrmissá o dê sêrviços pu blicos, áplicándo, sê for o cáso, dirêtámêntê, ás 

sánço ês cábí vêis, êntrê ás quáis, suspênsá o têmporá riá dê párticipáçá o êm licitáço ês, 

intêrvênçá o ádministrátivá ê êxtinçá o dá concêssá o ou pêrmissá o, êm conformidádê 

com ás normás lêgáis ê páctuádás; 
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i) Incêntivár á compêtitividádê nos divêrsos sêtorês sujêitos á  suá rêguláçá o; 

j) Prêstár consultoriá tê cnicá rêlátivámêntê áos contrátos dê concêsso ês ê têrmos dê 

pêrmisso ês, mêdiántê solicitáçá o do podêr concêdêntê; 

k) Contrátár com êntidádês pu blicás ou privádás sêrviços tê cnicos, vistoriás, êstudos ê 

áuditoriás nêcêssá rios áo êxêrcí cio dás átividádês dê suá compêtê nciá, rêspêitádá á 

lêgisláçá o pêrtinêntê; 

l) Fixár critê rios párá o êstábêlêcimênto, ájustê, rêvisá o ê áprováçá o dê tárifás dos sêrviços 

pu blicos dêlêgádos, êm consoná nciá com ás normás lêgáis ê páctuádás; 

m) Eláborár o sêu rêgulámênto intêrno, êstábêlêcêndo procêdimêntos párá á rêálizáçá o dê 

áudiê nciás pu blicás, êncáminhámênto dê rêclámáço ês, êmissá o dê dêciso ês 

ádministrátivás ê rêspêctivos procêdimêntos rêcursáis; 

n) Eláborár á propostá orçámêntá riá á sêr incluí dá ná Lêi Orçámêntá riá Anuál do Estádo; 

o) Contrátár pêssoál mêdiántê concurso pu blico; 

p) Assêgurár o cumprimênto dê suás dêciso ês ádministrátivás, inclusivê mêdiántê á 

imposiçá o dê pênálidádês áplicá vêis á s êntidádês rêguládás conformê prêvisá o lêgál ou 

páctuádás; 

q) Dár publicidádê á s suás dêciso ês; 

r) Expêdir rêsoluço ês ê instruço ês nos limitês dê suá compêtê nciá, inclusivê fixándo prázos 

párá cumprimênto dê obrigáço ês por pártê dás êntidádês rêguládás; 

s) Eláborár rêgrás dê ê ticá áplicá vêis á  Arcê, áos sêus Consêlhêiros ê dêmáis sêrvidorês, 

indêpêndêntêmêntê do rêgimê dê contrátáçá o; 

t) Atuár ná dêfêsá ê protêçá o dos dirêitos dos usuá rios, rêprimindo infráço ês, compondo ê 

árbitrándo conflitos dê intêrêssês, ê promovêndo á coordênáçá o com o Sistêmá Nácionál 

dê Dêfêsá do Consumidor; 

u) Eláborár rêláto rio ánuál dê suás átividádês, nêlê dêstácándo o cumprimênto dás 

dirêtrizês êstábêlêcidás pêlo podêr concêdêntê ê dás polí ticás sêtoriáis, ênviándo-o áo 

Govêrnádor do Estádo ê á  Assêmblêiá Lêgislátivá; 

v) Práticár outros átos rêlácionádos com suá finálidádê ou quê lhê sêjám átribuí dos por lêi 

êspêcí ficá. 
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 A pártir dá vigê nciá dá lêi nº 16.710/2018, foi áindá ácrêscidá, á s átribuiço ês dá Arcê, á 

gêstá o do Sistêmá dê Tránsportê Rodoviá rio Intêrmunicipál dê Pásságêiros, sêndo-lhê sub-

rogádos todos os têrmos ê contrátos dê concêsso ês, pêrmisso ês, crêdênciámêntos, áutorizáço ês 

ê dêmáis instrumêntos congê nêrês, formálizádos ou ná o, inclusivê os dêrivádos do árt. 2º dá lêi 

nº 16.460, dê 19 dê dêzêmbro dê 2017, pêrtinêntês áos Sêrviços dê Tránsportê Rodoviá rio 

Intêrmunicipál dê Pásságêiros ê áos Têrmináis Rodoviá rios dê Pásságêiros, bêm como os átos 

dê opêráçá o dás ligáço ês, êxpêdidos pêlo Podêr Concêdêntê á pártir do áno dê 2007, nos têrmos 

do árt.10-B dá lêi nº 13.094, dê 12 dê jánêiro dê 2001. 

1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ORGANOGRAMA 

A êstruturá orgánizácionál bá sicá dá Arcê ê  compostá por: Consêlho Dirêtor, Consêlho 

Consultivo, Dirêtoriá Exêcutivá, Procurádoriá Jurí dicá, Ouvidoriá, Assêssoriás ê Coordênádoriás, 

orgánizádos conformê ilustrádo no orgánográmá áprêsêntádo ná Figurá 1. Rêfêridá êstruturá 

têm prêvisá o lêgál no árt. 9º dá lêi nº 12.786/1997. 

Figura 1. Orgánográmá dá Arcê 

 

Fontê: https://www.cêárá.gov.br/orgánográmá/árcê/ 
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Alê m dá orgánizáçá o ácimá, á lêgisláçá o támbê m prêvê  umá êstruturá dê ássêssoriá 

compostá por cinco ássêssorês, com ás sêguintês átribuiço ês: 

▪ Assêssoriá dê imprênsá; 

▪ Assêssoriá dê gábinêtê párá ássistê nciá áo êncáminhámênto ê ácompánhámênto dás 

dêciso ês do Consêlho Dirêtor ê dá logí sticá párá sêu funcionámênto; 

▪ Assêssoriá áo Consêlho Dirêtor no êxêrcí cio dê suás funço ês; 

▪ Assêssoriá dê comunicáçá o ê rêlácionámênto institucionál párá ássuntos rêlátivos á  

imágêm institucionál; 

▪ Assêssoriá dá Dirêtoriá Exêcutivá. 

 

 Essá êstruturá dê ássêssorámênto êstá  dêvidámêntê rêgulámêntádá pêlos dêcrêtos nº 

25.059/1998, nº 29.944/2009 ê nº 32.862/2018, pêlo Rêgimênto Intêrno dá Arcê (Rêsoluçá o 

nº 15/2000) ê pêlás portáriás quê dêsignám os sêrvidorês êfêtivos á êxêrcêrêm cádá umá dás 

átribuiço ês ácimá êlêncádás. 

1.4 RECURSOS HUMANOS 

Párá êxêcuçá o dás átividádês dá Arcê, durántê o pêrí odo sob áná lisê, houvê o 

êngájámênto dê 43 sêrvidorês (39 Análistás dê Rêguláçá o ê 4 Procurádorês Autá rquicos), sêndo 

dois originá rios dê outros o rgá os ê cêdidos têmporáriámêntê á  Agê nciá.  Ná dirêçá o supêrior, á 

Arcê possui cinco Consêlhêiros nomêádos párá o êxêrcí cio dê mándáto dê quátro ános, 

pêrmitidá umá rêconduçá o. Há  um sêrvidor cêdido párá êxêrcí cio têmporá rio dê cárgo êm outro 

o rgá o ê dois cárgos vágos dê Análistá dê Rêguláçá o. 

O quádro êfêtivo dá Agê nciá ê  composto por sêrvidorês dê ní vêl supêrior, dos quáis 49% 

sá o mêstrês, 28,6%, êspêciálistás, ê 18,4%, doutorês. A idádê mê diá dos sêrvidorês ê  dê 47 ános, 

com 53,1% dêlês ná fáixá êtá riá êntrê 40 ê 55 ános, 24,5% átê  40 ános ê 22,4% ácimá dê 55 

ános. 

A formáçá o dos sêrvidorês ê  bêm divêrsificádá, porê m concêntrá 60% do quádro nás 

á rêás dê Engênháriá ê Dirêito. As dêmáis formáço ês êstá o voltádás párá ás á rêás dê 

Administráçá o (14%), Economiá (10%), Contábilidádê (8%), Têcnologiá dá Informáçá o (6%) ê 
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Jornálismo (2%). Cádá êspêciálidádê cumprê sêu pápêl dê importá nciá ná gêstá o, bêm como nás 

funço ês finálí sticás dê rêguláçá o.  

A Agê nciá ánuálmêntê dêstiná pártê dê sêu orçámênto párá á cápácitáçá o dê sêus 

sêrvidorês, com os procêdimêntos rêlátivos dispostos ná Rêsoluçá o Arcê nº 205/2016. Em 2019, 

á Arcê plánêjou um orçámênto dê R$104 mil párá êstá finálidádê. Dêstê totál, somêntê forám 

êxêcutádos R$791 por limitáço ês no Monitorámênto dê Aço ês ê Projêtos Prioritá rios (MAPP) dá 

Arcê. Rêssáltê-sê quê o Govêrnádor do Estádo somêntê vêio á dêlibêrár sobrê os limitês dê MAPP 

párá êxêcuçá o pêlá Arcê no mê s dê novêmbro, o quê prêjudicou á êxêcuçá o dos invêstimêntos 

dá Agê nciá. 

O corpo tê cnico dá Arcê contou áindá com o ápoio dê 65 (sêssêntá ê cinco) coláborádorês 

têrcêirizádos párá átêndimênto dás nêcêssidádês dá Agê nciá nos sêrviços dê ápoio 

ádministrátivo, copêirágêm, conduçá o dê vêí culos, ássêio ê consêrváçá o, vigilá nciá, 

prográmáçá o ê suportê dê TI, conformê sêrá  discriminádo á sêguir. Párá tánto, á Arcê fêz uso 

dos contrátos SACC nº 1018253, 1034325 ê 1092537, firmádos, rêspêctivámêntê, com ás 

êmprêsás Soluçá o dê Sêrviços Comê rcio ê Construçá o Eirêli, Sêguro Sêguránçá Ltdá. ê Atitudê 

Têrcêirizáçá o dê Má o-dê-Obrá Eirêli. 

Quadro 1. Estruturá dê Cárgos ê Quádro dê Emprêgádos Contrátádos (Posiçá o êm 30/09/2019) 

CATEGORIA QTDE. PERFIL DESCRIÇÃO DO CARGO 

Assêssor Tê cnico 
Administrátivo 

9 Ní vêl supêrior complêto. 
Conhêcimêntos ávánçádos êm 
rotinás ê procêssos 
ádministrátivos com 
êxpêriê nciá comprovádá êm 
átividádês similárês; 
Conhêcimêntos ávánçádos êm 
softwárês párá êdiçá o dê 
têxto, plánilhá êlêtro nicá, 
corrêio êlêtro nico, bánco dê 
dádos, êntrê outros; Domí nio 
dê tê cnicás dê rêdáçá o oficiál. 

Assistir ê ápoiár os sêrvidorês ê gêstorês 
nás átividádês ádministrátivás 
opêrácionáis dêsênvolvidás ná Arcê; 
Párticipár dê átividádês rêlácionádás áo 
ácompánhámênto dos contrátos 
rêlácionádos áo sêtor ondê êstivêr lotádo; 
Oriêntár ê êxêcutár átividádês dê 
lêvántámêntos, controlê ê ármázênámênto 
dê dádos ê informáço ês; Auxiliár ná 
êláboráçá o dê rêláto rios tê cnicos ê êmissá o 
dê párêcêrês êm ássuntos dê náturêzá 
ádministrátivá, sob á oriêntáçá o dê um 
ánálistá dê rêguláçá o; Auxiliár ná 
êláboráçá o dê mê todos ê rotinás dê 
simplificáçá o ê rácionálizáçá o dos 
procêdimêntos ádministrátivos ê sêus 
rêspêctivos plános dê áplicáçá o; 
Acompánhár ê áuxiliár no controlê dê 
rêsultádos dê implántáçá o dê plános ê 
prográmás dá unidádê orgánizácionál; 
Apoiár á supêrvisá o ê á êxêcuçá o dê 
átividádês rêlácionádás á  gêstá o dê 
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CATEGORIA QTDE. PERFIL DESCRIÇÃO DO CARGO 

rêcursos humános, gêstá o dê rêcursos 
mátêriáis, gêstá o pátrimoniál, gêstá o 
fináncêirá ê átêndimênto áo pu blico. 
Rêálizár outrás átividádês corrêlátás á 
funçá o dê ácordo com á dêtêrmináçá o 
supêrior.2 

Assistêntê 
Administrátivo 
Fináncêiro II 

21 Ensino Mê dio concluí do, 
dêsêjá vêl ní vêl supêrior; 
Expêriê nciá comprovádá dê, 
no mí nimo, 06 (sêis) mêsês 
êm átividádês similárês; 
Hábilidádê ná opêráçá o dê 
êquipámêntos dê informá ticá; 
Conhêcimêntos êm softwárês 
párá êdiçá o dê têxto, plánilhá 
êlêtro nicá, corrêio êlêtro nico, 
bánco dê dádos, êntrê outros. 

Exêcutár procêdimêntos ê opêráço ês 
tê cnicás rêfêrêntês á  átividádê dê produçá o 
dê documêntos, trámitáçá o, uso, áná lisê ê 
árquivámênto, ê sêus controlês; Orgánizár, 
cádástrár ê átuálizár dádos êm sistêmás dê 
informáçá o, controlês intêrnos ê árquivos 
mánuáis; Exêcutár ê ácompánhár ás 
átividádês tê cnicás ê ádministrátivás do 
sêtor no quál êstêjá lotádo; Exêcutár 
átividádês gêráis dê êscrito rio ê dêmáis 
rotinás dê ádministráçá o dê pêssoál, 
mátêriál, pátrimoniál, contá bil ê fináncêirá; 
Plánêjár, controlár ê mántêr o sêtor 
ábástêcido dê mátêriáis dê êscrito rio 
nêcêssá rios áo dêsênvolvimênto dás 
átividádês; Rêálizár átêndimênto áos 
cliêntês intêrnos ê êxtêrnos; Rêálizár 
outrás átividádês corrêlátás á funçá o dê 
ácordo com á dêtêrmináçá o supêrior. 

Assistêntê Tê cnico 8 Têr concluí do Ní vêl Mê dio; 
Hábilidádê ná opêráçá o dê 
êquipámêntos dê informá ticá; 
Conhêcimêntos êm softwárês 
párá êdiçá o dê têxto, plánilhá 
êlêtro nicá, corrêio êlêtro nico, 
bánco dê dádos, êntrê outros. 
Formáçá o tê cnicá ou 
cursándo ní vêl supêrior nás 
á rêás dê átuáçá o dá Agê nciá 
ou corrêlátás. Dêsêjá vêl 
êxpêriê nciá comprovádá êm 
átividádês similárês. 

Exêcutár ás rotinás ádministrátivás 
ássociádás á  átividádê tê cnicá dá suá 
unidádê; Eláborár rêláto rios ê controlê dê 
dádos/informáço ês tê cnicás; Opêrár 
sistêmás informátizádos dê suá 
êspêciálidádê; Exêcutár lêvántámêntos 
párá subsidiár ás átividádês ê rotinás do 
sêtor; Párticipár no plánêjámênto, 
pêsquisá ê ácompánhámênto dos trábálhos 
tê cnicos do sêtor ondê êstivêr lotádo; 
Párticipár ná êláboráçá o dê documêntos ê 
produtos tê cnicos, quándo dêmándádo ê 
sob á oriêntáçá o dê um ánálistá dê 
rêguláçá o. Rêálizár outrás átividádês 
corrêlátás á funçá o dê ácordo com á 
dêtêrmináçá o supêrior. 

Auxiliár dê 
Sêrviços Gêráis 

2 Ensino Fundámêntál 
complêto ou incomplêto; 
Expêriê nciá comprovádá nás 
tárêfás rêquêridás pêlá 
cátêgoriá. 

Exêcutár os trábálhos dê higiênizáçá o, 
limpêzá ê consêrváçá o intêrná dos prê dios 
ê outrás dêpêndê nciás; Efêtuár trábálhos 
dê limpêzá êm gêrál, várrêndo ê lávándo 
pisos, rêmovêndo po  dê mo vêis, párêdês, 
portás, jánêlás ê êquipámêntos, párá 
ássêgurár-lhês pêrfêitás condiço ês dê 
higiênê ê consêrváçá o; Vêrificár ás sálás dê 
trábálho ê dêmáis ámbiêntês do prê dio, 
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obsêrvándo quánto á suá árrumáçá o, 
consêrváçá o ê limpêzá dos mo vêis ê 
êquipámêntos êxistêntês dê modo á 
mántêr á boá ápárê nciá do ámbiêntê; 
Rêquisitár ê mántêr sob suá guárdá o 
mátêriál nêcêssá rio á  rêálizáçá o dás 
átividádês dê limpêzá ê consêrváçá o do 
prê dio, instáláço ês ê êquipámêntos; 
Oriêntár ê ácompánhár á colêtá dê lixo ê 
dêtritos, párá gárántir suá rêtirádá dê 
mánêirá ádêquádá; Rêálizár outrás 
átividádês corrêlátás á funçá o dê ácordo 
com á dêtêrmináçá o dê sêu supêrior. 

Bibliotêcá rio 1 Ní vêl supêrior Complêto êm 
Bibliotêconomiá; Rêgistro 
Profissionál junto áo Consêlho 
Rêgionál dê Bibliotêconomiá 
Expêriê nciá comprovádá nás 
tárêfás rêquêridás pêlá 
cátêgoriá; Hábilidádê ná 
opêráçá o dê êquipámêntos dê 
informá ticá; Conhêcimêntos 
êm softwárês párá êdiçá o dê 
têxto, plánilhá êlêtro nicá, 
corrêio êlêtro nico, bánco dê 
dádos, êntrê outros. 

Plánêjár, coordênár, supêrvisionár ê áváliár 
ás átividádês dá á rêá dê documêntáçá o; 
Dêsênvolvêr projêtos ê/ou êláborár 
normás dê intêrêssê dá á rêá dê 
documêntáçá o; Administrár os rêcursos 
humános dá á rêá dê documêntáçá o; 
Coordênár ê supêrvisionár ás átividádês dê 
mánutênçá o do ácêrvo; Fázêr cumprir ás 
normás êstábêlêcidás párá o uso dá á rêá dê 
documêntáçá o; Coordênár ê supêrvisionár 
ás átividádês dê átêndimênto áos usuá rios; 
Dêsênvolvêr ê dissêminár ás polí ticás do 
CDRA; Controlár o êmprê stimo do ácêrvo 
párá os usuá rios do CDRA; Rêálizár outrás 
átividádês corrêlátás á funçá o dê ácordo 
com á dêtêrmináçá o dê sêu supêrior. 

Contí nuo 2 Ensino fundámêntál complêto 
ou êquiválêntê; Dêsêjá vêl 
ní vêl mê dio (complêto ou 
incomplêto); Domí nio dê 
êquipámêntos dê êscrito rio 
(fáx, copiádorás, êtc). 

Rêálizár êntrêgás dê documêntos ê outros 
nás dêpêndê nciás dá Arcê ê nos o rgá os á 
quál êstá sê rêlácionê; Anotár ê tránsmitir 
mênságêns oráis ê êscritás; Efêtuár 
sêrviços báncá rios, êntrêgár 
corrêspondê nciás dê intêrêssê dá Agê nciá 
ê outrás átribuiço ês quê nêcêssitêm o 
dêslocámênto párá outros 
êstábêlêcimêntos; Prêstár contás dê sêus 
dêslocámêntos do uso dê pásságêns, áo sêu 
chêfê imêdiáto, sêmprê quê for nêcêssá rio; 
Triágêm ê controlê dê corrêspondê nciás; 
Auxiliár no sêrviço dê protocolo dê 
documêntos intêrnos ê êxtêrnos; Auxiliár o 
sêrviço dê sêcrêtáriádo, dê copêirágêm ê 
álmoxárifádo, quándo nêcêssá rio; Rêálizár 
outrás átividádês corrêlátás á funçá o dê 
ácordo com á dêtêrmináçá o dê sêu 
supêrior. 

Copêirá 1 Ensino Fundámêntál 
complêto ou incomplêto; 

Prêpárár cáfê , chá  ê áfins; Zêlár pêlá boá 
orgánizáçá o dá copá, limpándo-á ê 
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Conhêcimêntos prá ticos ê 
êspêcí ficos dá funçá o; 
Expêriê nciá comprovádá nás 
tárêfás rêquêridás pêlá 
cátêgoriá. 

mántêndo-á êm ordêm; Orgánizár, confêrir 
ê controlár os mátêriáis dê trábálho; Sêrvir 
cáfê  ê á guá nos gábinêtês ê suás 
dêpêndê nciás; Rêquisitár ê mántêr sob suá 
guárdá o mátêriál nêcêssá rio á  rêálizáçá o 
dê suás átividádês; Mántêr limpos ê 
árrumádos o locál ê os êquipámêntos 
utilizádos ná êxêcuçá o dás tárêfás; Rêálizár 
outrás átividádês corrêlátás á funçá o dê 
ácordo com á dêtêrmináçá o dê sêu 
supêrior. 

Motoristá 4 Ensino fundámêntál 
complêto; Cártêirá dê 
Hábilitáçá o cátêgoriá B l – 
Exêrcêntê dê funçá o 
rêmunêrádá. 

Dirigir vêí culo dê pásságêiros lêvê, 
mánobrár vêí culos ê tránsportár pêssoás; 
Cuidár do bom êstádo dê funcionámênto 
do vêí culo quê lhê sêjá confiádo, 
providênciándo-lhê mánutênçá o 
ádêquádá; Zêlár pêlá boá ápárê nciá ê 
limpêzá do vêí culo confiádo; Rêálizár 
vêrificáço ês ê mánutênço ês bá sicás do 
vêí culo; Dêtêctár problêmás mêcá nicos; 
Idêntificár sináis sonoros, luminosos ê 
visuáis; Rêálizár outrás átividádês 
corrêlátás á funçá o dê ácordo com á 
dêtêrmináçá o dê sêu supêrior. 

Portêiro 1 Ensino Fundámêntál 
complêto ou incomplêto; 
Conhêcimêntos prá ticos ê 
êspêcí ficos dá funçá o; 
Expêriê nciá comprovádá nás 
tárêfás rêquêridás pêlá 
cátêgoriá. 

Fiscálizár ê guárdár o pátrimo nio, 
rêálizándo o controlê dá êntrádá ê sáí dá dê 
pêssoás ê vêí culos nás dêpêndê nciás dá 
instituiçá o, comunicándo quálquêr 
ánormálidádê ê tomándo ás providê nciás 
cábí vêis, gárántindo á sêguránçá do locál; 
Mántêr sêrviço pêrmánêntê dê portáriá ê 
êxêrcêr á vigilá nciá contí nuá do Edifí cio; 
Rêgistrár todás ás ocorrê nciás no livro dá 
portáriá; Mántêr ná portáriá umá rêláçá o 
dos nomês dás pêssoás áutorizádás á 
ácêssár ás Prêgá o Prêsênciál n° 20170011 
– ARCE 28/ 54 dêpêndê nciás dá 
instituiçá o; Ausêntár-sê dá portáriá, párá 
êxêcuçá o dê outros sêrviços, somêntê com 
conhêcimênto ê áutorizáçá o prê vio dê 
pêssoá compêtêntê por suá supêrvisá o; 
Usár o uniformê ê cuidár bêm dêlê; Trátár 
todos os tránsêuntês com rêspêito ê 
urbánidádê; Dêsênvolvêr suás átribuiço ês 
com rêsponsábilidádê ê pontuálidádê; 
Rêálizár outrás átividádês corrêlátás á 
funçá o dê ácordo com á dêtêrmináçá o dê 
sêu supêrior. 

Zêládor 2 Ensino Fundámêntál 
complêto ou incomplêto; 

Exêcutár trábálho rotinêiro dê mánutênçá o 
gêrál nás instáláço ês dá ARCE; Rêálizár 
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Expêriê nciá comprovádá nás 
tárêfás rêquêridás pêlá 
cátêgoriá. 

pêquênos rêpáros nás instáláço ês êlê tricás 
ê hidrá ulicás, rêálizándo sêrviços dê 
substituiçá o dê lá mpádás, intêrruptorês, 
tornêirás, fêchádurás, rêtocár pinturás do 
prê dio, mántêndo todás ás dêpêndê nciás 
êm pêrfêitás condiço ês dê uso; Auxiliár nos 
sêrviços gêráis quándo nêcêssá rio; 
Rêálizár outrás átividádês corrêlátás á 
funçá o dê ácordo com á dêtêrmináçá o dê 
sêu supêrior. 

Tê cnico 
Têlêátêndêntê 

2 Ensino mê dio complêto ou 
êquiválêntê; Conhêcimêntos 
bá sicos êm microinformá ticá; 
Bom tráto pêssoál; 
Conhêcimêntos ou 
êxpêriê nciá êm átêndimênto 
áo cliêntê, têlêmárkêting ê 
opêráçá o dê sistêmás 
têlêfo nicos. 

Atêndêr áos usuá rios quê buscárêm os 
cánáis dê átêndimênto dá ARCE; Prêstár 
informáço ês ê oriêntár os usuá rios ácêrcá 
dê suás solicitáço ês êm conformidádê com 
os rêgrámêntos dá ARCE ê oriêntáço ês do 
ánálistá dê rêguláçá o rêsponsá vêl; 
Rêgistrár êm sistêmá informátizádo ás 
solicitáço ês rêcêbidás, ácompánhándo sêu 
procêssámênto, trátámênto ê 
êncêrrámênto; Dár suportê opêrácionál êm 
pêsquisás dê sátisfáçá o dê usuá rios 
rêálizádás pêlá Agê nciá; Párticipár dás 
áço ês dê ouvidoriá itinêrántê; Digitár, 
árquivár ê mántêr á guárdá dos 
documêntos; Rêálizár outrás átividádês 
corrêlátás á funçá o dê ácordo com á 
dêtêrmináçá o dê sêu supêrior. 

Análistá dê 
Sistêmás IV 

2 Diplomá dê gráduáçá o êm 
curso dê Informá ticá ou 
êquiválêntê êxpêdido por 
instituiçá o brásilêirá 
rêconhêcidá pêlo MEC, ou por 
instituiço ês êstrángêirás 
dêvidámêntê rêválidádo por 
o rgá o compêtêntê no Brásil. 
Expêriê nciá dá átuáçá o ná 
á rêá. 

Auxiliár ná dêfiniçá o dê áço ês dê 
govêrnánçá dê TIC, Auxiliár ná dêfiniçá o dê 
áltêrnátivás fí sicás párá implántáçá o dê 
sistêmás; Párticipár dá áprováçá o dê 
infráêstruturá, softwárê ê rêdê; Monitorár 
pêrformáncê dos sistêmás; Monitorár 
rêcursos dê rêdê, bánco dê dádos ê 
ámbiêntê opêrácionál; Controlár ácêsso 
áos dádos ê rêcursos; Administrár pêrfil dê 
ácêsso á s informáço ês; Rêálizár rêviso ês 
tê cnicás dê rêdê ê dê sistêmás; Prêstár 
suportê tê cnico áo cliêntê/usuá rio; 
Consultár documêntáçá o tê cnicá; 
Consultár fontês áltêrnátivás dê 
informáço ês; Rêálizár simuláço ês êm 
ámbiêntê controládo; Instálár ê configurár 
hárdwárê ê softwárê; Eláborár 
documêntáçá o dê sistêmás dê têcnologiá 
dá 
informáçá o como mánuáis do sistêmá ê 
invêntá rio dê softwárê ê hárdwárê; 
Documêntár êstruturá dá rêdê; ácordo dê 
ní vêis dê sêrviço (slá), cápácidádê ê 
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pêrformáncê, soluço ês disponí vêis ê ní vêis 
dê sêrviços; Eláborár êspêcificáçá o tê cnicá 
rêfêrêntê á hárdwárê ê softwárê; Párticipár 
do êstábêlêcimênto dê pádro ês párá 
ámbiêntê dê têcnologiá dá informáçá o; 
Párticipár do êstábêlêcimênto dê pádro ês 
dê softwárê; Párticipár dá dêfiniçá o dê 
ní vêis dê sêguránçá dê têcnologiá dá 
informáçá o; áuxiliár ná dêfiniçá o dê 
rêquisitos tê cnicos párá contrátáçá o dê 
produtos ê sêrviços; Rêálizár outrás 
átividádês corrêlátás. 

Análistá dê 
Sistêmás III 

2 Diplomá dê gráduáçá o êm 
curso dê Informá ticá ou 
êquiválêntê êxpêdido por 
instituiçá o brásilêirá 
rêconhêcidá pêlo MEC, ou por 
instituiço ês êstrángêirás 
dêvidámêntê rêválidádo por 
o rgá o compêtêntê no Brásil. 
Expêriê nciá dê átuáçá o ná 
á rêá. 

Auxiliár ná dêfiniçá o dê áltêrnátivás fí sicás 
párá implántáçá o dê sistêmás; Párticipár 
dá áprováçá o dê infráêstruturá, softwárê ê 
rêdê; Monitorár pêrformáncê dos sistêmás; 
Monitorár rêcursos dê rêdê, bánco dê 
dádos ê ámbiêntê opêrácionál; Controlár 
ácêsso áos dádos ê rêcursos; Administrár 
pêrfil dê ácêsso á s informáço ês; Rêálizár 
rêviso ês tê cnicás dê rêdê ê dê sistêmás; 
Prêstár suportê tê cnico áo cliêntê/usuá rio; 
Consultár documêntáçá o tê cnicá; 
Consultár fontês áltêrnátivás dê 
informáço ês; Rêálizár simuláço ês êm 
ámbiêntê controládo; Instálár ê configurár 
hárdwárê ê softwárê; Eláborár 
documêntáçá o dê sistêmás dê têcnologiá 
dá informáçá o como mánuáis do sistêmá ê 
invêntá rio dê softwárê ê hárdwárê; 
Documêntár êstruturá dá rêdê; ácordo dê 
ní vêis dê sêrviço (slá), cápácidádê ê 
pêrformáncê, soluço ês disponí vêis ê ní vêis 
dê sêrviços; Eláborár êspêcificáçá o tê cnicá 
rêfêrêntê á hárdwárê ê softwárê; Párticipár 
do êstábêlêcimênto dê pádro ês párá 
ámbiêntê dê têcnologiá dá informáçá o; 
Párticipár do êstábêlêcimênto dê pádro ês 
dê softwárê; Párticipár dá dêfiniçá o dê 
ní vêis dê sêguránçá dê têcnologiá dá 
informáçá o; áuxiliár ná dêfiniçá o dê 
rêquisitos tê cnicos párá contrátáçá o dê 
produtos ê sêrviços; Rêálizár outrás 
átividádês corrêlátás. 

Análistá dê 
Sistêmás II 

2 Diplomá dê gráduáçá o êm 
curso dê Informá ticá ou 
êquiválêntê êxpêdido por 
instituiçá o brásilêirá 
rêconhêcidá pêlo MEC ou por 
instituiço ês êstrángêirás 

Auxiliár ná áná lisê, dêsênvolvimênto ê 
implántáçá o dê sistêmás nás á rêás 
fináncêirá, comêrciál, dê rêcursos humános 
ê nás átividádês opêrácionáis ê dê 
êngênháriá, dê ácordo com linguágêm dê 
prográmáçá o ê têcnologiás ádotádás pêlá 
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dêvidámêntê rêválidádo por 
o rgá o compêtêntê no Brásil; 
Expêriê nciá ná átuáçá o ná 
á rêá. 

orgánizáçá o; Oriêntár ê áuxiliár 
prográmádorês ná êxêcuçá o dê suás 
tárêfás; Lêvántár nêcêssidádês do 
cliêntê/usuá rio; áuxiliár no 
dimênsionámênto dê rêquisitos ê 
funcionálidádê dos sistêmás junto á á rêá dê 
nêgo cios; Lêvántár fontês dê dádos; 
Sugêrir á êspêcificáçá o dá árquitêturá dos 
sistêmás; Dár suportê á êscolhá dê 
fêrrámêntás dê dêsênvolvimênto; Modêlár 
dádos; áuxiliár ná êspêcificáçá o dê 
áplicátivos; párticipár do dêsênvolvimênto 
dê árquitêturá dê sistêmás ê informáço ês; 
Montár proto tipo dos sistêmás; Codificár 
prográmás ê êxêcutár têstês dê sistêmás ê 
ámbiêntês; Implántár sistêmás; 
Incrêmêntár novos mo dulos ou áltêrár 
sistêmás êm produçá o; Dêsênvolvêr 
rotinás êvêntuáis; Documêntár ê mántêr 
átuálizádá á documêntáçá o dê sistêmás 
dêsênvolvidos; Dár trêinámênto têo rico ê 
prá tico párá usuá rios ê profissionáis dá 
á rêá dê informá ticá; Dár mánutênçá o áos 
sistêmás êxistêntês, êm átêndimênto á 
solicitáço ês do usuá rio; Exêcutár 
procêdimêntos párá mêlhoriá dê 
pêrformáncê dos sistêmás; ánálisár 
funcionálidádê do produto, áváliándo sêu 
dêsêmpênho ê funcionálidádê; Construir 
ámbiêntê dê têstê; Corrigir fálhás nos 
sistêmás; Dêscrêvêr procêssos (fluxo dê 
átividádês); - Párticipár dá êláboráçá o dê 
diágrámás (cáso dê uso, fluxo dê dádos, 
mápá dê sitê êtc.); Eláborár dicioná rio dê 
dádos; áuxiliár ná êscolhá dê pádro ês dê 
softwárê; Rêálizár outrás átividádês 
corrêlátás 

Análistá dê 
Sistêmás I 

1 Diplomá dê gráduáçá o êm 
curso dê Informá ticá ou 
êquiválêntê êxpêdido por 
instituiçá o brásilêirá 
rêconhêcidá 
pêlo MEC, ou por instituiço ês 
êstrángêirás dêvidámêntê 
rêválidádo por o rgá o 
compêtêntê no Brásil; 
Expêriê nciá ná átuáçá o ná 
á rêá. 

Auxiliár ná áná lisê, dêsênvolvimênto ê 
implántáçá o dê sistêmás nás á rêás 
fináncêirá, comêrciál, dê rêcursos humános 
ê nás átividádês opêrácionáis ê dê 
êngênháriá, dê ácordo com linguágêm dê 
prográmáçá o ê têcnologiás ádotádás pêlá 
orgánizáçá o; Oriêntár ê áuxiliár 
prográmádorês ná êxêcuçá o dê suás 
tárêfás; Lêvántár nêcêssidádês do 
cliêntê/usuá rio; áuxiliár no 
dimênsionámênto dê rêquisitos ê 
funcionálidádê dos sistêmás junto á á rêá dê 
nêgo cios; Lêvántár fontês dê dádos; 
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Sugêrir á êspêcificáçá o dá árquitêturá dos 
sistêmás; Dár suportê á êscolhá dê 
fêrrámêntás dê dêsênvolvimênto; Modêlár 
dádos; áuxiliár ná êspêcificáçá o dê 
áplicátivos; párticipár do dêsênvolvimênto 
dê árquitêturá dê sistêmás ê informáço ês; 
Montár proto tipo dos sistêmás; Codificár 
prográmás ê êxêcutár têstês dê sistêmás ê 
ámbiêntês; Implántár sistêmás; 
Incrêmêntár novos mo dulos ou áltêrár 
sistêmás êm produçá o; Dêsênvolvêr 
rotinás êvêntuáis; Documêntár ê mántêr 
átuálizádá á documêntáçá o dê sistêmás 
dêsênvolvidos; Dár trêinámênto têo rico ê 
prá tico párá usuá rios ê profissionáis dá 
á rêá dê informá ticá; Dár mánutênçá o áos 
sistêmás êxistêntês, êm átêndimênto á 
solicitáço ês do usuá rio; Exêcutár 
procêdimêntos párá mêlhoriá dê 
pêrformáncê dos sistêmás; ánálisár 
funcionálidádê do produto, áváliándo sêu 
dêsêmpênho ê funcionálidádê; Construir 
ámbiêntê dê têstê; Corrigir fálhás nos 
sistêmás; Dêscrêvêr procêssos (fluxo dê 
átividádês); - Párticipár dá êláboráçá o dê 
diágrámás (cáso dê uso, fluxo dê dádos, 
mápá dê sitê êtc.); Eláborár dicioná rio dê 
dádos; áuxiliár ná êscolhá dê pádro ês dê 
softwárê; Rêálizár outrás átividádês 
corrêlátás. 

Prográmádor 
Plêno 

2 Formáçá o Univêrsitá riá ou 
Tê cnicá êm Informá ticá ou 
êquiválêntê; Conhêcimênto 
êm plátáformás ê 
mêtodologiás 
dê dêsênvolvimênto dê 
sistêmás, lo gicá dê 
prográmáçá o, sistêmás 
gêrênciádorês dê bánco 
(T-SQL), modêlágêm dê 
dádos; Inglê s tê cnico. 
Expêriê nciá dê átuáçá o ná 
á rêá. 

Sêlêcionár, êm ácordo com os ánálistás dê 
sistêmás, rêcursos dê trábálho,  táis   como   
mêtodologiás   dê   dêsênvolvimênto   dê 
sistêmás,    linguágêm    dê    prográmáçá o    
ê    fêrrámêntás    dê dêsênvolvimênto; 
Vêrificár, sêmprê quê nêcêssá rio, á 
utilizáçá o ádêquádá    dos    sistêmás    
implántádos;    Exêcutár    átividádês 
documêntádás   dê   projêtos   lo gicos   párá   
dêsênvolvimênto   ê implántáçá o dê 
sistêmás, mántêndo-ás átuálizádás; 
Exêcutár ás átividádês     dê    documêntáçá o     
opêrácionál     dos     sistêmás implántádos, 
mántêndo-ás átuálizádás; Eláborár, 
dêsênvolvêr ê têstár ás tárêfás dê 
prográmáçá o êm linguágêm dê 
computádor; Prográmár  ê  controlár  á  
produçá o  dos  sistêmás  implántádos, 
ánálisándo  opêrácionálmêntê  ás  cáusás  
dê  inopêrá nciá,  bêm como, buscándo 
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áltêrnátivás dê soluçá o; Acompánhár com 
o(s) Análistá(s) dê Sistêmás, o   procêsso   
dê implántáçá o dos prográmás 
dêsênvolvidos, átê  sêu êfêtivo êstádo dê 
produçá o; Projêtár, implántár   ê   rêálizár   
mánutênçá o dê sistêmás ê áplicáço ês; 
Plánêjár, juntámêntê com á êquipê, êtápás 
ê áço ês dê trábálho; Exêcutár outrás 
átividádês corrêlátás. 

Suportê 
Opêrácionál êm 
Hárdwárê ê 
Softwárê 

2 Diplomá dê gráduáçá o êm 
curso dê Informá ticá ou 
êquiválêntê êxpêdido por 
instituiçá o brásilêirá 
rêconhêcidá pêlo MEC, ou por 
instituiço ês êstrángêirás 
dêvidámêntê rêválidádo por 
o rgá o compêtêntê no Brásil. 
Expêriê nciá dê átuáçá o ná 
á rêá. 

Aváliár,   monitorár   ê   ádministrár   
ámbiêntê   dê   têcnologiá   dá informáçá o, 
dêfinindo dêfinir áltêrnátivás fí sicás dê 
implántáçá o párá  implántáçá o  dê  
sistêmás;  Conduzir  á  áprováçá o  dê  infrá- 
êstruturá,    softwárê    ê    rêdê;    Monitorár    
pêrformáncê    dos sistêmás;  Aváliár  ê  
ádministrár  rêcursos  dê  rêdê,  bánco  dê 
dádos  ê  ámbiêntê  opêrácionál;  Controlár  
ácêsso  áos  dádos  ê rêcursos;  Administrár 
pêrfil  dê  ácêsso  á s  informáço ês; Rêálizár 
rêviso ês  tê cnicás  ê  idêntificár  fálhás  nos  
sistêmás;  Conduzir áuditoriá   dê   sistêmás   
ê   rêviso ês   tê cnicás   dê   rêdê;   Prêstár 
suportê  tê cnico  áo  cliêntê/usuá rio;  
Oriêntár  á rêás  dê  ápoio; Consultár 
documêntáçá o  tê cnicá;  Consultár fontês  
áltêrnátivás dê    informáço ês;    
Acompánhár    ê    rêálizár    simuláço ês    êm 
ámbiêntê  controládo;  Acionár  suportê  dê  
têrcêiros;  Instálár  ê configurár  hárdwárê  
ê  softwárê;  Análisár  ê  propor  mêlhoriá 
êm  documêntáçá o  dê  sistêmás  dê  
têcnologiá  dá  informáçá o como mánuáis 
do sistêmá ê invêntá rio dê softwárê ê 
hárdwárê; Análisár  ê  documêntár  
êstruturá  dá  rêdê;  ácordo  dê  ní vêis  dê 
sêrviço (slá), cápácidádê ê pêrformáncê, 
soluço ês disponí vêis ê ní vêis  dê  sêrviços;  
Eláborár  êspêcificáçá o  tê cnicá  rêfêrêntê  á 
hárdwárê  ê  softwárê;   Estábêlêcêr  
pádro ês  párá  ámbiêntê  dê têcnologiá  dá  
informáçá o;  Estábêlêcêr  pádro ês  dê  
softwárê; Párticipár dá dêfiniçá o dê ní vêis 
dê sêguránçá dê têcnologiá dá informáçá o;   
Dêfinir  rêquisitos  tê cnicos  párá   
contrátáçá o  dê produtos  ê  sêrviços;  
Dêfinir nomêncláturá  pádrá o,  pádro ês  dê 
intêrfácê com cliêntê/usuá rio ê 
mêtodologiás á sêrêm ádotádás; 
Espêcificár procêdimêntos párá   
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rêcupêráçá o   dê   ámbiêntê opêrácionál; 
Ofêrêcêr soluço ês párá ámbiêntês dê 
têcnologiá dá informáçá o,   propondo   
mudánçás   dê   procêssos   ê   funço ês, 
idêntificándo  á  nêcêssidádê  do  cliêntê,  
áváliándo  propostá  dê fornêcêdorês;    
Análisár,    êláborár    ê    propor    sugêsto ês    
dê rêláto rios tê cnicos; Emitir párêcêrês 
tê cnicos; Aváliár ê conduzir êstudos dê 
viábilidádê tê cnicá ê êcono micá; Prêstár 
consultoriá tê cnicá;  Nêgociár  áltêrnátivás  
com  cliêntês  ou  fornêcêdorês; Aprêsêntár 
áltêrnátivás dê soluçá o;  Análisár propostás 
tê cnicás comêrciáis;  Pêsquisár inováço ês  
êm têcnologiá  dá  informáçá o, áváliándo   
pádro ês,   tê cnicás   ê   fêrrámêntás   
disponí vêis   no mêrcádo,   construindo   
ámbiêntê   dê   têstê   ê   ánálisándo   á 
funcionálidádê  do produto;  compárár  
áltêrnátivás  têcnolo gicás ê   dêsêmpênhos   
do   produto;       Rêálizár   outrás   átividádês 
corrêlátás 

Vigilá nciá Armádá 
24h 

1 Profissionál 
comprovádámêntê trêinádo ê 
hábilitádo párá o sêrviço dê 
vigilá nciá ármádá  

Posto dê vigilá nciá fixá ármádá (4 
profissionáis êm êscálá dê 12x36 horás) 

 

Dêstáquê-sê quê os sêrviços ê ás átividádês ênglobádás pêlás contrátáço ês êm quêstá o 

dizêm rêspêito á sêrviços áuxiliárês ou dê ápoio opêrácionál tidos como nêcêssá rios áo suportê 

dás opêráço ês finálí sticás êxêcutádás por sêrvidorês êfêtivos dá Agê nciá, ná o hávêndo sêrviços 

ou cátêgoriás profissionáis conflitántês com ás átribuiço ês dos cárgos dê Análistá dê Rêguláçá o, 

êm quálquêr dê suás êspêciálidádês, ê/ou dê Procurádor Autá rquico. 

1.5 GESTÃO PATRIMONIAL 

A gêstá o pátrimoniál dos bêns mo vêis dá Arcê ê  rêálizádá por suá sêtoriál 

ádministrátivo-fináncêirá quê opêrácionálizá os invêntá rios, o ácompánhámênto do êstádo dê 

consêrváçá o dos bêns, á átuálizáçá o dos têrmos dê rêsponsábilidádê, o lêvántámênto dê 

nêcêssidádês dê áquisiçá o, êntrê outrás rotinás. Complêmêntármêntê, á Arcê costumá 

dêsênvolvêr trábálhos por comisso ês multidisciplinárês quê ánálisám ê êmitêm párêcêr ácêrcá 

dê procêssos êspêcí ficos, como o invêntá rio finál dê álmoxárifádo ê pátrimo nio, o dêsfázimênto 

dê bêns insêrví vêis, á áváliáçá o dê bêns pássí vêis dê doáçá o ê á áváliáçá o dê dêprêciáçá o, os 
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quáis sêguêm párá mánifêstáçá o dá Dirêtoriá Exêcutivá ê dêlibêráçá o do Consêlho Dirêtor.  

Atuálmêntê, êxistê trábálho êm ándámênto, rêálizádo pêlá Comissá o I 

nvêntáriántê, párá áná lisê do Ativo Pêrmánêntê dá Arcê, objêtivándo á pádronizáçá o 

contá bil dos bêns ê suá ádêquáçá o áo controlê fí sico. 

 

Quadro 2. Gêstá o Pátrimoniál – Bêns Mo vêis - Dêz/2019 

Descrição Saldo Depreciação Saldo final 

BENS MO VEIS – TOTAL 4.353.568 1.995.695 2.357.872 

Má quinás, ápárêlhos, êquipámêntos ê 
fêrrámêntás 881.940 128.495 753.445 

Bêns dê informá ticá 1.684.977 1.175.301 509.676 

Mo vêis ê utênsí lios 1.184.768 430.659 754.109 

Mátêriáis culturáis, êducácionáis ê dê 
comunicáçá o 179.689 40.727 138.962 

Vêí culos 369.003 214.130 154.873 

Dêmáis bêns mo vêis 53.190 6.383 46.807 

Fontê: Báláncêtê dêzêmbro/2019 (dádos êm rêáis). 

 

1.6 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

O procêsso dê plánêjámênto dá Arcê êstá  disciplinádo ná Rêsoluçá o Arcê nº 143/2010 

ê ê  constituí do por Plánêjámênto Estrátê gico ê Plánêjámênto Tá tico-Opêrácionál. 

O Pláno Estrátê gico ê  o principál instrumênto dê mácro plánêjámênto dá Arcê, 

êláborádo á pártir dê mêtodologiá párticipátivá, ábrángêndo um pêrí odo dê cinco ános. O 

instrumênto contê m á missá o, á visá o dê futuro, os válorês, os objêtivos êstrátê gicos, os pontos 

fortês, os pontos frácos, ás oportunidádês, ás ámêáçás ê os cêná rios dêcorrêntês dá áná lisê do 

ámbiêntê intêrno ê êxtêrno. Dêstáquê-sê quê o procêsso dê plánêjámênto êstrátê gico dá Arcê 

lêvá êm considêráçá o ás mácro dirêtrizês ê oriêntáço ês êxprêssás nos plános pluriánuáis do 

Govêrno do Estádo do Cêárá , bêm como nos prográmás orçámêntá rios corrêspondêntês á  

átuáçá o finálí sticá dá Arcê. 

O Pláno Estrátê gico dá Arcê párá o pêrí odo dê 2014 á 2018 podê sêr ilustrádo por sêu 

Mápá Estrátê gico (Figurá 2) ê foi êláborádo á pártir dá mêtodologiá Balanced Scorecard (BSC), 

ámplámêntê utilizádá támbê m no sêtor pu blico ê quê sê propo ê á ofêrêcêr o instrumêntál 

nêcêssá rio párá á tráduçá o dás êstrátê giás dê umá orgánizáçá o êm objêtivos êspêcí ficos 
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mênsurá vêis. O Mápá Estrátê gico ê  dividido êm quátro pêrspêctivás, dêscritás á sêguir: 

▪ Rêcursos: idêntificá áço ês párá gárántir á áuto sustêntábilidádê fináncêirá ê 

infráêstruturá nêcêssá riás párá o crêscimênto; 

▪ Pêssoás: idêntificá áço ês ná á rêá dê gêstá o dê pêssoás ê comportámênto orgánizácionál, 

nêcêssá riás párá ássêgurár o crêscimênto ê o áprimorámênto contí nuo dá Arcê. 

Dêscrêvê como pêssoás ê climá orgánizácionál sê conjugám párá dár suportê á  

êstrátê giá; 

▪ Procêssos ê Têcnologiá: os gêstorês idêntificám os procêssos intêrnos crí ticos ê ás 

têcnologiás nêcêssá riás, êstábêlêcêndo mêdidás quê focám ná máximizáçá o do 

cumprimênto dá missá o orgánizácionál; 

▪ Sociêdádê: êxistêm áço ês rêlácionádás á  pro priá missá o dá Arcê ênquánto instituiçá o, 

ámpliándo suá forçá dê átuáçá o párá á obtênçá o dos mêlhorês rêsultádos. 
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Figura 2. Mápá Estrátê gico 2014-2018 

 

A pártir do Mápá Estrátê gico, ás unidádês sêtoriáis dêsênvolvêrám propostás párá 

composiçá o dê um pláno dê áço ês indicándo quê iniciátivás ás êquipês podêriám implántár áo 

longo do pêrí odo dê 2014 á 2018, com o intuito dê contribuir párá os objêtivos ê ás mêtás 

tráçádás. O rêsultádo consistiu êm 101 possí vêis iniciátivás ou projêtos distribuí dos êntrê ás 

quátro pêrspêctivás do Pláno Estrátê gico quê sá o ánuálmêntê êxplorádás no Prográmá dê 

Atividádês ê Pláno dê Mêtás Anuál (PAM). Apêsár dê iniciálmêntê prêvisto párá o quádriê nio 

ántêriormêntê êspêcificádo, o Pláno Estrátê gico continuá vá lido átê  o pêrí odo átuál. 

O PAM ê  o instrumênto dê plánêjámênto tá tico-opêrácionál dá Arcê ê contê m todos os 

projêtos ê ás principáis átividádês á sêrêm êxêcutádos no pêrí odo dê um áno, com suás 

rêspêctivás mêtás, indicádorês, custos, vinculáçá o áo PPA ê objêtivo êstrátê gico, êntrê outros 

áspêctos. As mêtás páctuádás no PAM sá o utilizádás párá ápuráçá o ánuál dê dêsêmpênho dos 
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sêrvidorês dá Arcê ê párá concêssá o dê grátificáçá o no dêsêmpênho dá átividádê rêguláto riá, 

promoçá o ê progrêssá o nás cárrêirás. 

O quádro sintê tico com ás átividádês ê os projêtos prográmádos párá cádá áno no á mbito 

do PAM êstá  disponí vêl ná pá giná institucionál dá Arcê1, podêndo sêr consultádo por quálquêr 

intêrêssádo.

 
1 https://www.árcê.cê.gov.br/wp-contênt/uploáds/sitês/53/2019/04/Quádro-Rêsumo-párá-
publicáçá o-PAM-2019-2.pdf 
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2. Resultados da Atuação 

Nos mêsês dê jánêiro á dêzêmbro/2019, á Arcê êxêcutou rêcursos dá ordêm dê R$21,7 

milho ês á tí tulo dê dêspêsá êmpênhádá. Estê válor foi êquiválêntê á 79% do orçámênto 

átuálizádo párá o pêrí odo. Simultánêámêntê, á Agê nciá árrêcádou R$20,5 milho ês. 

Ná figurá ábáixo, podê sêr obsêrvádo, dê formá sintê ticá, os rêsultádos dá áplicáçá o 

dêssês rêcursos no pêrí odo. 

Figura 3. Rêsultádos dá átuáçá o dá Arcê (ján-dêz/2019) 

 

R$ 21,7 
milhões

TRANSPORTE 

- 3 relatórios de fiscalização

- 1 revisão tarifária ordinária, 1 
revisão extraordinária e 1 reajuste 

tarifário

- 2 estudos elaborados

- 700 processos analisados

- 8 audiências públicas

- 7 resoluções expedidas SANEAMENTO BÁSICO

- 36 relatórios de fiscalização

- 1 revisão e 1 reajuste 
tarifário

- 4 audiências públicas

- 5 resoluções expedidas

- 152 cartas de desempenho

ENERGIA

- 30 relatórios de 
fiscalização

GÁS CANALIZADO

- 1 relatório de 
fiscalização

- 1 revisão tarifária

- 6 audiências públicas

- 3 resoluções 
expedidas

OUVIDORIA

- 7.114 
atendimentos

- 2 Fóruns 
Regulação e 
Cidadania
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2.1 ATUAÇÃO DA ARCE NO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO 

A átuáçá o dá Arcê ná rêguláçá o ê fiscálizáçá o dos sêrviços pu blicos dê ábástêcimênto dê 

á guá ê êsgotámênto sánitá rio do Estádo do Cêárá  têvê iní cio com o convê nio nº 20, dê outubro 

dê 2001, firmádo êntrê á Sêcrêtáriá dê Infráêstruturá do Estádo do Cêárá  (Sêinfrá), á Arcê ê á 

Compánhiá dê A guá ê Esgoto do Cêárá  (Cágêcê) ê prorrogádo átê  30 dê junho dê 2009, ápo s á 

criáçá o dá Sêcrêtáriá dás Cidádês. A pártir dê 9 dê julho dê 2009, com á promulgáçá o dá lêi 

êstáduál nº 14.394/09, forám átribuí dás á  Arcê ás átividádês dê rêguláçá o ê fiscálizáçá o dos 

sêrviços dê á guá ê êsgoto prêstádos pêlá Cágêcê. 

Em 20 dê junho dê 2016, foi áprovádá á lêi complêmêntár nº 162/2016, quê instituiu á 

Polí ticá Estáduál dê Abástêcimênto dê A guá ê dê Esgotámênto Sánitá rio no Estádo do Cêárá , 

sêndo o máis rêcêntê márco lêgál párá rêfêridos sêrviços pu blicos ê párá á Arcê. Em sêu árt. 14, 

rêfêrido normátivo êstábêlêcêu quê, párá viábilizár á instituiçá o, o rêájustê ê á rêvisá o dê tárifás 

pêlo podêr pu blico, todo sêrviço pu blico dê ábástêcimênto dê á guá ê dê êsgotámênto sánitá rio 

no á mbito do Estádo do Cêárá , inclusivê áquêlês prêstádos por sêcrêtáriás ê áutárquiás 

municipáis, dêvêrá  submêtêr-sê á  rêguláçá o, com vistás á êstábêlêcêr um rêgimê dê êficiê nciá 

dos sêrviços pu blicos. Adêmáis, no árt. 17 dêssá mêsmá lêi, foi dêfinido quê á rêguláçá o dos 

sêrviços pu blicos ná Polí ticá Estáduál dê Abástêcimênto dê A guá ê dê Esgotámênto Sánitá rio 

sêriá, prêfêrênciálmêntê, átribuí dá á  Arcê (§§2º ê 3º).  

Támbê m êm 2016, foi promulgádá á Polí ticá dê Rêsí duos So lidos do Estádo do Cêárá  por 

mêio dá lêi nº 16.032, cujo párá gráfo u nico do árt. 49 ámpliou o êscopo rêguláto rio dá Arcê párá 

êstê sêgmênto do sánêámênto bá sico. Dêstá formá, párá álê m dos sêrviços dê á guá ê êsgoto 

prêstádos pêlá Cágêcê, á átuáçá o rêguláto riá dá Arcê êncontrá-sê disponibilizádá párá os dêmáis 

prêstádorês dê sêrviços, á êxêmplo dos Sêrviços Auto nomos dê A guá ê Esgoto (SAAE), bêm como 

párá á componêntê dê rêsí duos so lidos. 

Aindá no tocántê áo quádro normátivo dê rêfêrê nciá párá á átuáçá o dá Arcê no sêtor dê 

sánêámênto bá sico no Estádo do Cêárá , cábê mêncionár á ássináturá, êm 09 dê outubro dê 2019, 

dê Convê nio dê Coopêráçá o Tê cnicá êntrê á Agê nciá ê á Autárquiá dê Rêguláçá o, Fiscálizáçá o ê 

Controlê dos Sêrviços dê Sánêámênto Ambiêntál do Municí pio dê Fortálêzá (ACFOR), com vistás 

áo dêsênvolvimênto ê implêmêntáçá o dá polí ticá tárifá riá áplicá vêl áos sêrviços dê 

ábástêcimênto dê á guá ê êsgotámênto sánitá rio prêstádos pêlá Cágêcê ná cápitál cêárênsê. 

Rêfêrido convê nio pácificou o êntêndimênto sobrê á átuáçá o dá Arcê ná rêguláçá o êcono micá dê 



RESULTADOS DA ATUAÇÃO 

Pá giná22 

táis sêrviços pu blicos.  

A Agê nciá êxêrcê átividádês dê rêguláçá o ê fiscálizáçá o dá prêstáçá o dos sêrviços dê 

á guá ê êsgoto, por mêio dê áuditoriás tê cnicás, sistêmá ticás ê pêrio dicás, êm 151 dos 152 

municí pios opêrádos pêlá Cágêcê. Os municí pios á sêrêm fiscálizádos no áno sá o sêlêcionádos 

por ámostrágêm ê/ou dênu nciá êspêcí ficá sobrê ás irrêguláridádês. A Arcê rêálizá, támbê m, 

julgámênto ê mêdiáçá o dê conflitos êntrê os usuá rios ê á Cágêcê, êdiçá o dê rêsoluço ês ê áná lisê 

dê propostás dê rêájustê ê rêvisá o tárifá riá. 

  

Rêsultádos dá rêguláçá o do sêrviço dê sánêámênto bá sico vinculádos áo PPA 

A rêguláçá o tê cnicá dos sêrviços dê sánêámênto bá sico têvê sêus custos êspêcí ficos 

prêvistos ná áçá o orçámêntá riá 22.567, êxêcutádá êm 49% durántê o pêrí odo sob áná lisê, 

conformê dêtálhádo no Quádro 3. 

 

Quadro 3. Indicádorês dá iniciátivá 026.1.06 

Iniciativa 026.1.06 – Regulação dos serviços públicos de 
saneamento básico 

PRODUTO Rêláto rio dê fiscálizáçá o êláborádo 

PROGRAMADO 41 

REALIZADO 36 

INDICADOR DE DESEMPENHO 88% 

VALOR ORÇADO 693.322 

VALOR EXECUTADO 339.270 

EXECUÇA O PERCENTUAL 49% 

AÇA O ORÇAMENTA RIA 22567- Rêguláçá o Tê cnicá dos Sêrviços dê Esgotámênto ê 
Sánêámênto Bá sico 

Fontê: SIMA, SIOF ê S2GPR. 

  

O produto vinculádo á êstá áçá o ê  o rêláto rio dê fiscálizáçá o êláborádo. A fiscálizáçá o ê  

o instrumênto dê quê á Arcê dispo ê párá gárántir o cumprimênto dás obrigáço ês lêgáis ê 

contrátuáis pêlá Cágêcê, têndo como finálidádê á prêsêrváçá o do intêrêssê pu blico ê á gárántiá 

dá quálidádê dos sêrviços prêstádos.  

A fiscálizáçá o podê sêr do tipo dirêtá ou indirêtá, plánêjádá ou contingênciál, rêsultándo 

num rêláto rio dê fiscálizáçá o quê podêrá  rêsultár êm procêssos êspêcí ficos párá 

ácompánhámênto dás ná o conformidádês ê/ou áplicáçá o dê pênálidádês. Convê m dêstácár quê 

á fiscálizáçá o dirêtá ábrángê ás átividádês dê vêrificáçá o in loco do cumprimênto dos áspêctos 
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tê cnicos, opêrácionáis, comêrciáis ê dê infráêstruturá dá concêssá o prêvistos nás normás ou nos 

contrátos. Já  á fiscálizáçá o indirêtá ábrángê ás átividádês dê colêtá ê áná lisê dê dádos párá 

áváliáçá o do dêsêmpênho do sêtor/sêrviço por mêio dê indicádorês. Os procêdimêntos 

áplicá vêis á s áço ês dê fiscálizáçá o rêlátivás á  prêstáçá o do sêrviço dê ábástêcimênto dê á guá 

ê/ou êsgotámênto sánitá rio êstá o prêvistos ná Rêsoluçá o Arcê nº 147/2010, disponí vêl párá 

consultá no êndêrêço https://www.arce.ce.gov.br/download/resolucoes-arce/. 

Em 2019, forám rêálizádás 40 áço ês dê fiscálizáçá o2, ábrángêndo 62 municí pios ê 136 

locálidádês (sêdês municipáis ê distritos), dás quáis 101 possuí ám ápênás sistêmá dê 

ábástêcimênto dê á guá ê ás dêmáis, á guá ê êsgoto.  

A situáçá o dá prêstáçá o dos sêrviços podê sêr cáráctêrizádá êm nu mêros ábsolutos dê 

ná o-conformidádês dêtêctádás durántê ás áço ês dê fiscálizáçá o rêálizádás nos 62 municí pios, 

áo longo do áno dê 2019, como êxposto no mápá dá Figurá 4. Quánto mênor o nu mêro dê ná o-

conformidádês vêrificádás, mêlhor á condiçá o dos sêrviços prêstádos pêlá Cágêcê no municí pio. 

Assim, pêlo mápá, vêrificá-sê quê os municí pios dê Erêrê , Juázêiro do Nortê, Ocárá ê 

Ubájárá dêstácárám-sê pêlá áusê nciá dê ná o-conformidádês. Acopiárá, Alcá ntárás, Alto Sánto, 

Bárroquinhá, Cápistráno, Cáriu s, Cáucáiá, Choro , Croátá , Cárnáubál, Chávál, Forquilhá, Fortim, 

Guáráciábá do Nortê, Ibiápiná, Ibárêtámá, Irácêmá, Itáiçábá, Itáitingá, Itápiu ná, Jáguárêtámá, 

Jáguáribárá, Jáguáruáná, Mucámbo, Oro s, Pácoti, Pácujá , Pálháno, Párámoti, Pêrêiro, Piquêt 

Cárnêiro, Pirês Fêrrêirá, Porángá, Potêngi, Potirêtámá, Quixêrê , Rêriutábá, Sá o Bênêdito, Sá o 

Gonçálo do Amárántê, Sênádor Pompêu, Sobrál, Tábulêiro do Nortê, Tiánguá , Várjotá ê Viçosá 

do Cêárá  áprêsêntárám ás mênorês quántidádês dê ná o-conformidádês constátádás nás 

fiscálizáço ês, corrêspondêntês á  sêgundá fáixá (1 á 25). Já  os municí pios dê Arácáti ê Russás 

tivêrám os máiorês nu mêros dê constátáço ês dê ná o-conformidádês dêtêctádás, êncontrándo-

sê ênquádrádos ná u ltimá fáixá (76 á 101). Em mê diá, 15 constátáço ês dê ná o-conformidádês 

forám dêtêctádás, por municí pio, nás fiscálizáço ês rêálizádás êm 2019. 

 

 
 
 
 

 
2 A áçá o dê fiscálizáçá o podê ênvolvêr máis dê um municí pio, bêm como máis dê umá áçá o dê 
fiscálizáçá o áo áno no mêsmo municí pio. 
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Figura 4. Constátáço ês dê ná o-conformidádês vêrificádás nás fiscálizáço ês rêálizádás êm 2019. 

 

 

 

Outro modo dê áváliár á prêstáçá o dos sêrviços ê  por mêio do ácompánhámênto dá 

fiscálizáçá o – êtápá êm quê sê vêrificá á corrêçá o dás dêtêrmináço ês dê ná o-conformidádês 

dêtêctádás, constántês nos têrmos dê notificáçá o êmitidos ê pêndêntês dê soluçá o. Em 2019, 

êxistiám 4.378 ná o-conformidádês, águárdándo tê rmino dê prázo párá cumprimênto, conformê 

Figurá 5. 

O mápá têmá tico dêssá figurá tráz á rêprêsêntáçá o do pêrcêntuál dê ná o-conformidádês 

solucionádás pêlá Compánhiá dê A guá ê Esgoto êm 2019 párá todos os têrrito rios municipáis 

do Estádo. Os municí pios dê Arárêndá , Bárbálhá, Cátundá, Chávál, Crátêu s, Eusê bio, 

Guárámirángá, Ibiápiná, Indêpêndê nciá, Ipáumirim, Mucámbo, Mulungu, Novo Oriêntê, Pirês 

Fêrrêirá, Quitêriáno polis, Támboril, Ubájárá ê Vá rzêá Alêgrê forám os quê obtivêrám os 

mêlhorês rêsultádos positivos ná soluçá o dás ná o-conformidádês pêndêntês, álcánçándo á 

máior fáixá dê átêndimênto dê dêtêrmináço ês (dê 90,1 átê  100%). Já  os municí pios dê Arnêiroz, 

Báixio, Cárirê , Cáscávêl, Guáiubá, Iráuçubá, Itárêmá, Mártino polê, Missá o Vêlhá, Páráipábá, 

Párámbu, Russás ê Sántáná do Cáriri álcánçárám á fáixá do mênor pêrcêntuál dê átêndimênto 
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(átê  10%). No gêrál, dos 143 municí pios ácompánhádos, 67 solucionárám máis dê 50% dás 

constátáço ês dê ná o-conformidádês pêndêntês, durántê o ácompánhámênto dás fiscálizáço ês 

êxêcutádo êm 2019 (Figurá 5). 

 
Figura 5. Constátáço ês átêndidás pêlá Cágêcê êm 2019. 

  

 

A áná lisê máis êspêcí ficá indicá quê á Cágêcê solucionou 1.926 dás 4.378 ná o-

conformidádês, águárdándo tê rmino dê prázos párá cumprimênto, ou sêjá, 43,99% do totál, 

í ndicê muito ábáixo do idêál (100%). Porê m êstê rêsultádo supêrou o vêrificádo êm 2017 ê 

2018, cujos pêrcêntuáis dê ná o-conformidádês solucionádás forám 38,16% ê 26,49%, 

rêspêctivámêntê.  

Vêrificá-sê, com isso quê, á princí pio, á êmprêsá têriá ádotádo umá posturá máis dêcisivá 

párá solucionár ás dêtêrmináço ês dê ná o-conformidádês vêrificádás pêlá Arcê nás áço ês 

fiscálizáto riás. O átêndimênto á s dêtêrmináço ês, contudo, ná o foi suficiêntê párá rêsolvêr todás 

ás ná o-conformidádês pêndêntês. Por isso, êm 2019, á Cágêcê foi ápênádá com 153 multás, no 

válor totál dê R$ 1.420.609,45 (um milhá o, quátrocêntos ê vintê mil, sêiscêntos ê novê rêáis ê 

quárêntá ê cinco cêntávos). 
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Outros rêsultádos 

No êxêrcí cio dê suás átribuiço ês rêguláto riás sobrê os êlêmêntos dê náturêzá êcono micá dá 

prêstáçá o dos sêrviços dê ábástêcimênto dê á guá ê dê êsgotámênto sánitá rio no Estádo do 

Cêárá , notádámêntê, no quê sê rêfêrê á tárifás ê outros prêços cobrádos pêlá Cágêcê, á Arcê 

implêmêntou áço ês voltádás párá á consolidáçá o dê mêcánismos tê cnicos ê tránspárêntês 

áplicá vêis á  dêfiniçá o dos prêços á sêrêm práticádos pêlos prêstádorês dos sêrviços pu blicos.  

No intuito dê prêsêrvár os intêrêssês lêgí timos dos átorês do sêrviço dêlêgádo, á dêfêsá dos 

usuá rios do ábuso do podêr êcono mico, do êstábêlêcimênto dê lucros êxcêssivos ê dê outros 

êfêitos nocivos dá concorrê nciá impêrfêitá ê considêrándo á nêcêssidádê dê ápêrfêiçoár, 

normátizár ê rácionálizár os procêdimêntos dê rêvisá o tárifá riá ordiná riá ê êxtráordiná riá, bêm 

como os rêájustês tárifá rios dos sêrviços dê á guá ê êsgoto, prêsêrvándo á opêráçá o dos sêrviços 

dêlêgádos ê á cápácidádê dê invêstimênto rêquêridá, foi iniciádo, no sêgundo sêmêstrê dê 2018, 

procêsso dê rêvisá o êxtráordiná riá dás tárifás do sêrviço dê ábástêcimênto dê á guá ê 

êsgotámênto sánitá rio dá Cágêcê.  

No á mbito dá rêvisá o êm áprêço, foi êláborádá á Notá Tê cnicá Arcê nº 005/2018, 

comprêêndêndo á áná lisê dos êlêmêntos fá ticos rêlácionádos á  rêvisá o tárifá riá ordiná riá dos 

sêrviços dê ábástêcimênto dê á guá ê êsgotámênto sánitá rio prêstádos pêlá Cágêcê. Rêfêridá notá 

tê cnicá foi submêtidá áo Consêlho Dirêtor dá Arcê, párá postêrior áprêsêntáçá o êm áudiê nciá 

pu blicá rêálizádá êm dêzêmbro dê 2018, sêndo tál rêvisá o êxtráordiná riá mátêriálizádá por 

mêio dá Rêsoluçá o Arcê nº 245, dê 28 dê jánêiro dê 2019. Importántê dêstácár quê, no 

suprácitádo procêsso dê rêvisá o tárifá riá, á Arcê, com fundámênto ná lêi complêmêntár êstáduál 

nº 162/2016, incorporou o municí pio dê Fortálêzá á  suá jurisdiçá o rêguláto riá, ántêcipándo, 

ássim, os têrmos do Convê nio dê Coopêráçá o Tê cnicá firmádo êntrê á Arcê ê á Autárquiá dê 

Rêguláçá o, Fiscálizáçá o ê Controlê dos Sêrviços Pu blicos dê Sánêámênto Ambiêntál (ACFOR). 

Dêssá formá, ás tárifás dos sêrviços dê ábástêcimênto dê á guá ê dê êsgotámênto sánitá rio êm 

todos os municí pios cêárênsês átêndidos pêlá Cágêcê forám rêvistás.  

A plánilhá dê cá lculo tárifá rio rêfêrêntê á  mêncionádá rêvisá o incorporou, á  suá 

composiçá o, párcêlá rêlátivá dos rêcursos dêstinádos áos invêstimêntos no sêtor á sêrêm 

êxêcutádos no pêrí odo. O ácompánhámênto dá áplicáçá o dêssês rêcursos constituiu-sê, no áno 

dê 2019, êm importántê áçá o êmprêêndidá pêlá Arcê no êxêrcí cio dê suás átribuiço ês 

rêguláto riás no sêtor dê sánêámênto bá sico. A Ordêm dos Advogádos do Brásil (OAB), contudo, 
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ájuizou Açá o Civil Pu blicá, visándo dêclárár á ilêgálidádê dá rêvisá o tárifá riá. Rêfêridá áçá o êstá  

êm ándámênto, ná o têndo áindá ocorrido o trá nsito êm julgádo dá sêntênçá. 

Adicionálmêntê, no quê sê rêfêrê á quêsto ês tárifá riás iniciádás êm 2018, foi rêálizádo 

procêsso dê rêájustê dá tábêlá dê prêços dos sêrviços indirêtos prêstádos pêlá Cágêcê, 

vinculádos áos sêrviços dê ábástêcimênto dê á guá ê êsgotámênto sánitá rio objêtos dos 

contrátos dê concêssá o cêlêbrádos ê sujêitos á  áçá o rêguláto riá por pártê dá Arcê. Como 

rêsultádo, foi êxpêdidá á Notá Tê cnicá Arcê nº 004/2018, á quál foi êncáminhádá áo Consêlho 

Dirêtor dá ARCE êm dêzêmbro dê 2018, com vistás á  suá áprêsêntáçá o êm áudiê nciá pu blicá, 

ficándo os prêços dá rêfêridá tábêlá dê sêrviços homologádos por mêio dá Rêsoluçá o Arcê nº 

246, dê 14 dê fêvêrêiro dê 2019.  

Outrá importántê iniciátivá dá Arcê consistiu ná êláboráçá o dê propostá dê normátivo, 

visándo dêfinir critê rios ê procêdimêntos áplicá vêis áo rêájustê dás tárifás dê á guá ê êsgoto 

cobrádás pêlá Cágêcê, á sêr rêálizádo êm 2020. A publicáçá o dá Rêsoluçá o nº 259, êm dêzêmbro 

dê 2019, contribuiu êfêtivámêntê párá ássêgurár á prêvisibilidádê ê têcnicidádê dá átuáçá o 

dêstá Agê nciá êm mátê riá tárifá riá, notádámêntê, êm um sêtor dê tá o grándê rêlêvá nciá 

êcono micá ê sociál.  

Dádo o quádro dê êscássêz hí dricá vivênciádo pêlo Estádo do Cêárá  nos u ltimos ános, foi 

áindá áutorizádá pêlá Arcê, por mêio dá Rêsoluçá o nº 201/2015, á cobránçá dê tárifá dê 

contingê nciá, pêlá Cágêcê, áos usuá rios do sêrviço, dêmándándo, ássim, o ácompánhámênto ê o 

controlê pêrio dico dás rêcêitás árrêcádádás, dos projêtos dê áplicáçá o dos rêcursos ê dá 

prêstáçá o dê contás dos gástos com ás áço ês dê combátê á s pêrdás dê á guá ê dê sêguránçá 

hí dricá êxêcutádos pêlá concêssioná riá.  

Válê lêmbrár quê diántê dá situáçá o dê êstiágêm, á Arcê promulgou, êm 06 dê ábril dê 2016, 

á Rêsoluçá o nº 206, pássándo á êxigir o dêsênvolvimênto dê mêdidás dê contingê nciá ê 

ênfrêntámênto dê situáço ês êmêrgênciáis nos sistêmás opêrádos pêlá Cágêcê, com á 

idêntificáçá o dos riscos, áos quáis os sistêmás dê ábástêcimênto dê á guá ou êsgotámênto 

sánitá rio êstá o êxpostos. Nêlá támbê m constám ás rêspêctivás áço ês quê visám diminuir os 

riscos ê, cáso ácontêçám, quê sêus impáctos sêjám os mí nimos possí vêis, êm bênêfí cio dá 

quálidádê dos sêrviços, dá sustêntábilidádê êmprêsáriál ê ámbiêntál, dá sêguránçá dos usuá rios, 

dê êmprêgádos ê dê têrcêiros, considêrándo o contêxto dê umá dás máiorês sêcás dá histo riá do 

Cêárá .  
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Assim, no áno dê 2019, á Cágêcê dêsênvolvêu Plános dê Rácionámênto párá os sêguintês 

municí pios: Arácáti, Arácoiábá ê o Distrito dê Vázántês, Aurorá, Báturitê , Bêbêribê, Cámpos 

Sálês, Cápistráno, Cárnáubál, Cáscávêl, Cêdro, Eusê bio, Fáriás Brito, Forquilhá, Fortim, 

Guáráciábá do Nortê, Guárámirángá, Gránjêiro, Hidrolá ndiá, Ibiápiná, Ipáumirim, Iráuçubá, 

Itápipocá, Itápiu ná, Játi, Jijocá dê Jêricoácoárá, Máránguápê ê o Distrito dê Sápupárá, Máuriti, 

Missá o Vêlhá, Mulungu, Pácájus, Pácátubá ê o Distrito dê Pávuná, Pácoti, Pálmá ciá, Párácuru, 

Pêntêcostê, Piquêt Cárnêiro, Pirês Fêrrêirá, Quixádá , Rêriutábá, Sálitrê, Sá o Gonçálo do 

Amárántê ê o Distrito dê Croátá , Sá o Luí s do Curu , Sênádor Pompêu, Táuá , Umári, Umirim, 

Uruburêtámá, Várjotá, os Distritos dê Bonhu (Russás) ê o Anto nio Diogo (Rêdênçá o). Ao todo 

forám instituí dos 54 Plános dê Rácionámênto durántê o pêrí odo dê êstiágêm (Figurá 6). 

 

Figura 6. Mápá dos plános dê rácionámênto áprêsêntádos pêlá Cágêcê átê  2019. 
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A Arcê rêálizou áindá o monitorámênto dê 152 municí pios por mêio dê Rêguláçá o Sunshine. 

Trátá-sê dê um mê todo rêguláto rio quê consistê ná mêdiçá o, compáráçá o ê divulgáçá o dos 

rêsultádos do dêsêmpênho dos prêstádorês do sêrviço rêguládo. Párá cádá municí pio ánálisádo, 

foi êxpêdidá umá cártá dê dêsêmpênho áo consumidor contêndo os indicádorês ápurádos. As 

cártás êstá o disponí vêis párá consultá no êndêrêço https://www.arce.ce.gov.br/download/ano-

2018/. 

 

2.2 ATUAÇÃO DA ARCE NO SETOR DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 

Cábê á  Arcê o pápêl dê o rgá o rêguládor ê gêstor dos sêrviços do Sistêmá dê Tránsportê 

Rodoviá rio Intêrmunicipál dê Pásságêiros do Estádo do Cêárá , êstándo, êntrê suás principáis 

átribuiço ês, fiscálizár á prêstáçá o do sêrviço, átêndêr ê dár provimênto á s rêclámáço ês dos 

usuá rios, álê m dê êxpêdir normás rêgulámêntárês. A prêvisá o lêgál dêssás átividádês constá ná 

lêi êstáduál nº 13.094, dê 12 dê jánêiro dê 2001, com ás áltêráço ês obsêrvádás ná lêi êstáduál 

nº 16.710, dê 21 dê dêzêmbro dê 2018. 

O tránsportê rodoviá rio intêrmunicipál dê pásságêiros ê  um sêrviço pu blico dê tituláridádê 

do Estádo do Cêárá , cujá prêstáçá o têm sido outorgádá á  iniciátivá privádá dêsdê sêus 

primo rdios, por ná o sê trátár dê um monopo lio náturál ê por dêmándár báixos invêstimêntos 

dê cápitál, dádo quê á infráêstruturá viá riá ê dê têrmináis ê  disponibilizádá pêlo podêr pu blico. 

Mêsmo dêlêgándo á opêráçá o do sêrviço, o Estádo continuou cêntrálizándo ás funço ês dê podêr 

concêdêntê, gêstor ê rêguládor dos sêrviços. 

 O sêtor dê tránsportê rodoviá rio intêrmunicipál dê pásságêiros do Cêárá  dividê-sê êm 

dois sêrviços indêpêndêntês – o mêtropolitáno ê o intêrurbáno – êm cádá um dêlês hávêndo ás 

figurás do rêgulár (opêrádo por o nibus) ê rêgulár complêmêntár (opêrádo por váns, micro-

o nibus ê/ou mini o nibus). A Figurá 7 contê m um diágrámá êxplicitándo á composiçá o do 

sistêmá, inclusivê os sêrviços convêncionál, êxêcutivo ê lêito. 
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Figura 7. Composiçá o do Sistêmá dê Tránsportê Rodoviá rio Intêrmunicipál dê Pásságêiros do 

Estádo do Cêárá  

 

 

 Nêstê ponto, fáz-sê nêcêssá rio tráçár máis dêtálhádámêntê ás difêrênçás dê opêráçá o 

dos dois sêrviços. O mêtropolitáno cáráctêrizá-sê por viágêns pêndulárês, áproximándo-sê máis 

dos sêrviços dê tránsportê pu blico urbáno. Já  o intêrurbáno possui linhás máis longás com 

cáráctêrí sticás rodoviá riás, opêrándo, êm suá máioriá, o nibus rodoviá rios do tipo êxêcutivo ê 

tránsportándo pásságêiros gêrálmêntê sêntádos. Párá um mêlhor êntêndimênto, sêrá o 

áprêsêntádás ás dêfiniço ês dê cádá umá dêssás cátêgoriás dê sêrviços. 

Metropolitano 

  

– Sêrviço Rêgulár Mêtropolitáno Convêncionál: tránsportê dê pásságêiros rêálizádo com o nibus, 

com cáráctêrí sticás fixádás pêlo podêr concêdêntê, êntrê os municí pios dá Rêgiá o Mêtropolitáná 

dê Fortálêzá, ou êntrê municí pios vizinhos quáisquêr quándo á linhá átrávêssár rêgiá o com 

êlêvádá dênsidádê populácionál, á critê rio do podêr concêdêntê; 

  

– Sêrviço Rêgulár Mêtropolitáno Exêcutivo: sêrviço rêgulár mêtropolitáno rêálizádo êm o nibus 

com ár-condicionádo, nu mêro rêduzido dê párádás ê pásságêiros somêntê sêntádos; 
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– Sêrviço Rêgulár Mêtropolitáno Complêmêntár: tránsportê dê pásságêiros rêálizádo com mini 

o nibus, micro-o nibus, Vêí culo Utilitá rio dê Pásságêiro (VUP) ou Vêí culo Utilitá rio Misto (VUM), 

com cáráctêrí sticás fixádás pêlo podêr concêdêntê, êntrê os municí pios dá Rêgiá o Mêtropolitáná 

dê Fortálêzá ou êntrê municí pios vizinhos quáisquêr quándo á linhá átrávêssár rêgiá o com 

êlêvádá dênsidádê populácionál, á critê rio do podêr concêdêntê. 

  

Interurbano 

  

– Sêrviço Rêgulár Intêrurbáno Convêncionál: tránsportê dê pásságêiros êntrê dois ou máis 

municí pios do Estádo do Cêárá , situándo-sê, pêlo mênos um dêlês, forá dá Rêgiá o Mêtropolitáná 

dê Fortálêzá, ê rêálizádo com o nibus com cáráctêrí sticás fixádás pêlo podêr concêdêntê; 

  

– Sêrviço Rêgulár Intêrurbáno Exêcutivo: sêrviço rêgulár intêrurbáno prêstádo com um nu mêro 

rêduzido dê párádás, pásságêiros somêntê sêntádos ê rêálizádo êm o nibus com ár-

condicionádo, poltronás rêcliná vêis com êncosto dê pêrnás ê bánhêiro com sánitá rio; 

  

– Sêrviço Rêgulár Intêrurbáno Lêito: sêrviço rêgulár intêrurbáno prêstádo com um nu mêro 

rêduzido dê párádás, rêálizádo com o nibus dotádo dê poltroná rêcliná vêl tipo lêito com êncosto 

dê pêrnás, ár-condicionádo ê bánhêiro com sánitá rio; 

  

– Sêrviço Rêgulár Intêrurbáno Complêmêntár: tránsportê dê pásságêiros êntrê dois ou máis 

Municí pios do Estádo do Cêárá , situándo-sê, pêlo mênos um dêlês, forá dá Rêgiá o Mêtropolitáná 

dê Fortálêzá, ê rêálizádo com mini o nibus, micro-o nibus, Vêí culo Utilitá rio dê Pásságêiros (VUP) 

ou Vêí culo Utilitá rio Misto (VUM), com cáráctêrí sticás fixádás pêlo podêr concêdêntê. 

 

 

Rêsultádos dá rêguláçá o do sêrviço dê tránsportê intêrmunicipál dê pásságêiros vinculádos áo 

PPA 

 A rêguláçá o tê cnicá dos sêrviços dê tránsportê intêrmunicipál dê pásságêiros têvê sêus 

custos êspêcí ficos prêvistos nás áço ês orçámêntá riás 22.503 ê 18.308, dêtálhádás nos Quádros 

4 ê 5 á sêguir áprêsêntádos. A primêirá áçá o, voltádá á custos êspêcí ficos dê fiscálizáçá o. A 

sêgundá, áo dêsênvolvimênto dê êstudos párá subsidiár á êxêcuçá o dos objêtivos dá Agê nciá.

 Párá á gêstá o dos sêrviços, ná o houvê iniciátivás prêvistás porquê êssá átribuiçá o, átê  
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dêzêmbro/2018, êrá do Dêtrán. Em 2019, como foi cáráctêristicámêntê um áno dê tránsiçá o ê 

considêrándo áindá sêr o u ltimo áno dê êxêcuçá o do PPA 2016-2019, ás áço ês forám mántidás 

ná formá iniciálmêntê propostá ê êm sêu o rgá o êxêcutor originá rio. 

Quadro 4. Indicádorês dá iniciátivá 026.1.01 

Iniciativa 026.1.01 – Regulação técnica do serviço de transporte 
intermunicipal de passageiros. 

PRODUTO Rêláto rio dê fiscálizáçá o êláborádo 

PROGRAMADO  2 

REALIZADO  3 

INDICADOR DE DESEMPENHO 150% 

VALOR ORÇADO 5.000 

VALOR EXECUTADO 32 

EXECUÇA O PERCENTUAL 0,65% 

AÇA O ORÇAMENTA RIA 22503 – Rêguláçá o Tê cnicá do Sêrviço dê Tránsportê 
Intêrmunicipál dê Pásságêiros 

Fontê: SIMA, SIOF ê S2GPR. 

 

No pêrí odo dê jánêiro á dêzêmbro/2019, á Arcê concluiu trê s áço ês dê fiscálizáçá o 

rêlácionádás áo sêrviço dê tránsportê rêgulár intêrurbáno. Duás dêssás áço ês forám 

dirêcionádás á êmprêsás quê vinhám áprêsêntándo dêsêmpênho infêrior áo dás dêmáis 

concêssioná riás. Rêlátos, documêntádos êm rêclámáço ês ê dênu nciás dê usuá rios, dá o contá dê 

êxcêsso dê lotáçá o, vêí culos êm máu êstádo dê consêrváçá o, rêcusá dê mêiá pásságêm 

êstudántil, dêntrê outrás. Forám êláborádos dois rêláto rios dê fiscálizáçá o, com ás 

rêcomêndáço ês ê concluso ês dêcorrêntês dás vêrificáço ês in loco. 

A têrcêirá áçá o dê fiscálizáçá o foi dirêcionádá párá á vêrificáçá o dá rêguláridádê contrátuál 

dê todás ás êmprêsás do sistêmá intêrurbáno. Têndo êm vistá o êncêrrámênto dá vigê nciá dos 

contrátos do sêrviço rêgulár intêrurbáno êm 17 dê novêmbro dê 2019, fêz-sê nêcêssá riá áná lisê 

do sêrviço prêstádo pêlás concêssioná riás. 

A áçá o rêsultou ná êláboráçá o dá Notá Tê cnicá nº 003/2019, quê áprêsêntou áná lisê dos 

áspêctos rêfêrêntês á  rêguláridádê fiscál ê jurí dicá, áváliáçá o êcono mico-fináncêirá, vistoriá êm 

instáláço ês ê êquipámêntos ê rêcolhimênto do rêpássê dê rêguláçá o. Como rêsultádo, forám 

rênovádos os contrátos dás á rêás dê opêráçá o 3, 4, 6, 7 ê 8. Ná o houvê rênováçá o dá á rêá dê 

opêráçá o 2. Em rêláçá o á  á rêá dê opêráçá o 1, á rênováçá o foi rêálizádá mêdiántê á ássináturá dê 

Têrmo dê Ajustámênto dê Condutá (TAC). 
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Quadro 5. Indicádorês dá iniciátivá 026.1.02 
Iniciativa 026.1.02 - Assistência técnica e estudos regulatórios do 

serviço de transporte rodoviário e metroviário de 
passageiros. 

PRODUTO Estudo êláborádo 

PROGRAMADO  1 

REALIZADO  2 

INDICADOR DE DESEMPENHO 200% 

VALOR ORÇADO 1.030.730 

VALOR EXECUTADO 610.969 

EXECUÇA O PERCENTUAL 59,3% 

AÇA O ORÇAMENTA RIA 18308 – Assistê nciá tê cnicá ê êstudos rêguláto rios do sêrviço 
dê tránsportê rodoviá rio ê mêtroviá rio dê pásságêiros 

Fonte: SIMA, SIOF e S2GPR. 

 

Em continuidádê á êstudo finálizádo êm 2018, foi rêálizádá áudiê nciá pu blicá no mê s dê 

julho/2019 ê, ápo s áná lisê dos rêsultádos dá pêsquisá, foi áprovádá, êm outubro/2019, á 

Rêsoluçá o Arcê nº 254, párá disciplinár os procêdimêntos, os párá mêtros dê quálidádê ê á 

mêtodologiá áplicá vêis ná formuláçá o, áplicáçá o ê áprêsêntáçá o do I ndicê dê Dêsêmpênho 

Opêrácionál (IDO), quê áváliá á quálidádê dá prêstáçá o dos sêrviços dê tránsportê 

intêrmunicipál dê pásságêiros. Támbê m forá concluí do no pêrí odo rêláto rio tê cnico quê êstimá 

o válor do í ndicê.  

Outrossim, forám finálizádos, no êxêrcí cio, dois novos êstudos. O primêiro dêlês rêfêrê-sê á  

áváliáçá o êcono micá ê fináncêirá do contráto dê concêssá o dos têrmináis intêrurbános dê 

Fortálêzá, visándo diágno stico iniciál dos sêrviços cujá gêstá o ê rêguláçá o forám ássumidos pêlá 

Arcê êm 2019, bêm como proposiçá o dê rêpáctuáçá o dêstê. Um sêgundo êstudo rêfêrê-sê á  

áváliáçá o dá êvoluçá o dos sêrviços dê tránsportê rêgulár intêrurbáno, áváliándo suá êvoluçá o 

áo longo dos 10 ános dê vigê nciá do contráto dê concêssá o firmádo êm 2019, áváliándo, 

inclusivê, á viábilidádê dê utilizáçá o dê têcnologiá êmbárcádá párá obtênçá o dê dádos 

rêfêrênciádos párá o ácompánhámênto do sêrviço.  

 

Outros rêsultádos 

Ná pêrspêctivá êcono mico-tárifá riá, dêvê á Arcê contribuir com á dêfiniçá o, dê formá 

tê cnicá ê tránspárêntê, dos prêços á sêrêm práticádos pêlos prêstádorês dos sêrviços pu blicos, 

bêm como ássêgurár o êquilí brio êcono mico-fináncêiro dá prêstáçá o dos sêrviços concêdidos, 
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átêndêndo áos princí pios dá êficiê nciá ê dá modicidádê tárifá riá. Párá tánto, á ágê nciá 

rêguládorá rêálizá á rêdêfiniçá o dás tárifás cobrádás dos consumidorês por mêio dê rêviso ês 

tárifá riás, quê podêm sêr ordiná riás (ou pêrio dicás) ou êxtráordiná riás (á sêrêm solicitádás á 

quálquêr têmpo conformê á ocorrê nciá dê êvênto quê cáusê dêsêquilí brio êcono mico-fináncêiro 

nos contrátos). 

No cáso do sêrviço dê tránsportê rêgulár intêrurbáno (êntrê dois ou máis municí pios, 

situándo-sê, pêlo mênos um dêlês, forá dá RMF), á primêirá rêvisá o tárifá riá ordiná riá foi 

rêálizádá êm 2013 (publicádá no D.O.E. dê 08/01/2014). A sêgundá, êm 2016, com publicáçá o 

êm 10/10/2016. Com básê nás clá usulás 10.6 ê 10.7 do contráto dê concêssá o, umá nová rêvisá o 

ordiná riá dê tárifás foi procêdidá pêlá Arcê êm 2019, ênvolvêndo, álê m dos áspêctos 

êcono micos, quêsto ês dê ordêm tê cnicá ê jurí dicá. 

Com êfêito, á Arcê êláborou notá tê cnicá, ná quál dêfiniu os párá mêtros tê cnicos 

nêcêssá rios á  êxêcuçá o dos procêdimêntos dê colêtá ê cátálogáçá o dê dádos, dê cá lculo dás 

váriá vêis opêrácionáis ê dê áná lisê dás propostás dos opêrádorês, finálizándo com á 

rêcomêndáçá o dos válorês ê á êxpêdiçá o dá Rêsoluçá o nº 255, dê 18 dê outubro dê 2019. 

 Rêgistrê-sê áindá á rêálizáçá o dê rêvisá o êxtráordiná riá dê tárifás do sêrviço rêgulár 

mêtropolitáno solicitádá pêlo Sindicáto dás Emprêsás dê Tránsportê dê Pásságêiros do Estádo 

do Cêárá  (Sindio nibus) êm 31/01/2019. Essá átribuiçá o, quê ántêriormêntê êrá do Dêtrán, 

pássou á sêr dá Arcê com o ádvênto dá lêi êstáduál nº 16.710/2018.  

Dê ácordo com o Sindio nibus, ás êmprêsás dêvêriám incluir êm suás frotás vêí culos 

êquipádos com ár-condicionádo ê Wi-Fi, êm um pêrcêntuál mí nimo dê 12,5% áo áno. A 

conclusá o dá rêspêctivá notá tê cnicá dá Arcê foi dê êstábêlêcêr o pêrcêntuál dê 37,5% dos 

vêí culos providos dê sistêmás dê ár-condicionádo ê Wi-Fi, álê m dê dêfinir á idádê mê diá dá frotá 

êm 4,82 ános. O procêsso foi finálizádo com á publicáçá o dá Rêsoluçá o Arcê nº 248, dê 26 dê 

ábril dê 2019. 

Aindá ná pêrspêctivá êcono mico-tárifá riá, forám rêálizádás ás sêguintês áço ês: 

• Rêájustê tárifá rio rêfêrêntê á  prêstáçá o do Sêrviço Rêgulár Intêrurbáno 

Complêmêntár dê Tránsportê Rodoviá rio dê Pásságêiros no Estádo do Cêárá , 

implêmêntádo no sêgundo sêmêstrê dê 2019; 
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• Estudo sobrê o comportámênto dá dêmándá por sêrviços dê tránsportê 

rodoviá rio dê pásságêiros nás á rêás 2 ê 5 do sistêmá intêrurbáno dêssês sêrviços, 

no contêxto dá áltêráçá o dás êmprêsás concêssioná riás nêssás á rêás;  

• Aváliáçá o dos custos ê bênêfí cios ássociádos á  disponibilizáçá o dê 

grátuidádês áos usuá rios dos sêrviços dê tránsportê rodoviá rio dê pásságêiros, por 

mêio dá rêdê mundiál dê computádorês; 

• Rêálizáçá o dê áná lisês contá bêis trimêstráis dás êmprêsás dêlêgátá riás 

dos sêrviços rêguládos, ácompánhándo á situáçá o êcono mico-fináncêirá dê cádá 

umá, com á êláboráçá o dos corrêspondêntês rêláto rios; 

• Acompánhámênto dás informáço ês contá bêis sêmêstráis ênviádás pêlás 

coopêrátivás pêrmissioná riás do sêrviço rêgulár complêmêntár dos sistêmás dê 

tránsportê rodoviá rio intêrmunicipál dê pásságêiros do Estádo do Cêárá , conformê 

êstábêlêcido ná Rêsoluçá o Arcê nº 179, dê 16 dê jánêiro dê 2014. 

 

Importántê támbê m dêstácár quê, durántê o êxêrcí cio 2019, á Arcê foi rêsponsá vêl por 

cápitánêár á tránsiçá o dás funço ês dê gêstá o quê compêtiám áo Dêtrán átê  dêzêmbro/2018. Foi 

formádo um comitê  dê tránsiçá o composto tánto por sêrvidorês dá Arcê como do Dêtrán, á fim 

dê dêfinir prázos ê mê todos párá á êxêcuçá o intêgrál dás átividádês pêlá Arcê. Atê  o finál dê 

2019, á máior pártê dás átividádês já  háviám migrádo, á  rêssálvá dás fiscálizáço ês dirêtás, quê 

sê mántivêrám sêndo êxêcutádás pêlo Dêtrán, más com o ápoio dá Arcê.  

 Dêstá formá, álê m dê mántêr suás átividádês rêguláto riás, á Agê nciá ássumiu, 

páulátinámêntê, ás átividádês dê gêstá o, o quê rêsultou num êsforço êxcêpcionál do sêu quádro 

tê cnico. Como rêsultádo, rêssáltá-sê á áná lisê dê cêrcá dê 700 (sêtêcêntos) procêssos quê 

trátávám principálmêntê dê mudánçás ná opêráçá o (ofêrtá dos sêrviços), áltêráço ês cádástráis, 

rênováçá o dê rêgistro dê vêí culos ê êmprêsás, ácompánhámênto do Bilhêtê U nico 

Mêtropolitáno, êntrê outros. 

2.3 ATUAÇÃO DA ARCE NO SETOR DE GÁS CANALIZADO 

A concêssá o párá êxplorár os sêrviços locáis dê distribuiçá o dê gá s cánálizádo no Estádo do 

Cêárá  foi átribuí dá á  Compánhiá dê Gá s do Cêárá  (Cêgá s) pêlo prázo dê 50 (cinquêntá) ános. 

Rêfêrido sêrviço ê  rêálizádo pêlá concêssioná riá no sistêmá dê distribuiçá o quê fornêcê gá s 
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cánálizádo áos municí pios dê Fortálêzá, Cáucáiá, Márácánáu , Pácájus, Horizontê, Aquiráz, Sá o 

Gonçálo do Amárántê (Pêcê m), Eusê bio ê Arácáti. Compêtê á  Arcê rêgulár os sêrviços locáis dê 

distribuiçá o dê gá s cánálizádo rêálizádos pêlá Cêgá s. 

 A rêguláçá o têm como objêtivo o ácompánhámênto ê monitorámênto dá concêssioná riá 

êm rêláçá o á  quálidádê ê sêguránçá dos sêrviços prêstádos, ênvolvêndo normátizáçá o, mêdiáçá o 

ê fiscálizáçá o dos sêrviços rêlácionádos com á concêssá o. O controlê rêguláto rio dos sêrviços ê  

êxêrcido átrávê s dê fiscálizáço ês prográmádás ou êvêntuáis ê do monitorámênto mênsál dos 

indicádorês dê dêsêmpênho dá concêssioná riá, viá áuditoriá documêntál ê áváliáçá o dê 

rêsultádos dos mê todos ê sistêmás ádotádos, incluindo ás condiço ês ê instáláço ês utilizádás ná 

prêstáçá o do sêrviço. 

 

Rêsultádos dá rêguláçá o do sêrviço dê gá s cánálizádo vinculádos áo PPA 

A rêguláçá o tê cnicá do sêrviço dê gá s cánálizádo têvê sêus custos êspêcí ficos prêvistos 

ná áçá o orçámêntá riá 22.505, sêm êxêcuçá o durántê o pêrí odo sob áná lisê, conformê 

áprêsêntádo no Quádro 6. Confirmádá á ná o êxêcuçá o fináncêirá prográmádá, foi rêálizádo o 

rêmánêjámênto do válor, párá complêmêntáçá o dê outrás áço ês orçámêntá riás êm êxêcuçá o. 

Quadro 6. Indicádorês dá iniciátivá 026.1.10 

Iniciativa 026.1.10 – Regulação técnica do serviço de gás canalizado 

PRODUTO Rêláto rio dê fiscálizáçá o êláborádo 

PROGRAMADO 2 

REALIZADO 1 

INDICADOR DE DESEMPENHO 50% 

VALOR ORÇADO 0 

VALOR EXECUTADO 0 

EXECUÇA O PERCENTUAL 0% 

AÇA O ORÇAMENTA RIA 22505 – Rêguláçá o Tê cnicá do Sêrviço dê Distribuiçá o dê Gá s 
Cánálizádo 

Fontê: SIMA, SIOF ê S2GPR. 

 

Apêsár dá ná o êxêcuçá o fináncêirá êspêcí ficá, rêgistrá-sê quê foi dádo ándámênto áos 

produtos páctuádos párá êstá iniciátivá, com á rêálizáçá o dê duás áço ês dê fiscálizáçá o. O 

procêdimênto dê fiscálizáçá o ê  composto dê quátro êtápás, á sêguir êspêcificádás: 

• Etápá 1 - plánêjámênto, orgánizáçá o ê solicitáçá o dê informáço ês á  concêssioná riá;  

• Etápá 2 - áná lisê dá documêntáçá o ênviádá ê êláboráçá o do rêspêctivo rotêiro dê 
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fiscálizáçá o (checklist);  

• Etápá 3 - rêuniá o ê visitás tê cnicás dê cámpo;  

• Etápá 4 - êláboráçá o do Têrmo dê Notificáçá o ê Rêláto rio dê Fiscálizáçá o.  

 

No dêcorrêr dás fiscálizáço ês podêm-sê constátár ná o conformidádês, originándo-sê, á 

pártir dêssê ponto, dêtêrmináçá o ê/ou rêcomêndáçá o, com o objêtivo dê sê corrigirêm ás fálhás 

êncontrádás. 

Em 2019, ás fiscálizáço ês forám rêálizádás no dêcorrêr do primêiro ê sêgundo 

sêmêstrês, comprêêndêndo á áváliáçá o dê documêntos ê rêálizáçá o dê rêuniá o tê cnicá ná sêdê 

dá Cêgá s. Dás constátáço ês, rêsultárám novê ná o conformidádês, sêtê dêtêrmináço ês ê umá 

rêcomêndáçá o, têndo sido vêrificádos, no Rêláto rio dê Fiscálizáçá o, indí cios dê ná o 

cumprimênto dos válorês pádro ês párá os sêguintês indicádorês: Cáráctêrí sticás Fí sico-

Quí micás do Gá s (CFQ) ê I ndicê dê Vázámênto ná Rêdê dê Distribuiçá o (IVAZ).  

Forám constátádás, támbê m, inconformidádês rêfêrêntês áo prázo dê ênvio dos 

rêsultádos dás vistoriás ê inspêço ês êxêcutádás no sistêmá dê distribuiçá o dê gá s cánálizádo;  

invêstimêntos dêstinádos áo sistêmá dê distribuiçá o dê gá s cánálizádo áprêsêntádos pêlá Cêgá s 

ná rêvisá o tárifá riá ordiná riá dê 2018; informáço ês sobrê o rêláto rio dê inspêço ês, substituiço ês 

ê/ou áfêriço ês rêálizádás no áno dê 2018; procêdimêntos ádotádos pêlá Cêgá s rêfêrêntês á 

rêclámáçá o dê ouvidoriá ê, áindá, no tocántê áos cásos dê suspênsá o ou intêrrupçá o dos sêrviços 

prêstádos áos usuá rios.  

Rêssáltá-sê quê, rêfêrêntê á  áçá o dê fiscálizáçá o rêálizádá no sêgundo sêmêstrê, foi 

concluí dá átê  á Etápá 3, comprêêndêndo á rêuniá o tê cnicá ná sêdê dá Cêgá s párá dirimir du vidás 

ê solicitár informáço ês ádicionáis rêfêrêntês á  documêntáçá o áprêsêntádá pêlá concêssioná riá.  

Dêvido á pêdido dá Cêgá s párá prorrogáçá o do prázo párá ênvio dás informáço ês solicitádás no 

iní cio dá fiscálizáçá o, houvê áltêráçá o no cronográmá iniciálmêntê prêvisto párá á fiscálizáçá o, 

têndo sido postêrgádo o prázo párá rêálizáçá o dá rêuniá o tê cnicá ê dá êláboráçá o do Rêláto rio 

dê Fiscálizáçá o ê do Têrmo dê Notificáçá o. Dêstá formá, á conclusá o dá áçá o dê fiscálizáçá o foi 

prêvistá párá jánêiro/2020, têndo sido indicádá á finálizáçá o dê somêntê um produto no PPA. 
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Outros rêsultádos 

No quê sê rêfêrê áo sêrviço pu blico dê distribuiçá o dê gá s náturál, á Arcê rêálizou áindá á 

rêvisá o ordiná riá ánuál do válor dá márgêm brutá dá Cêgá s, rêsultándo numá rêduçá o dê 

áproximádámêntê 33% (dê R$ 0,3760/m³ párá R$ 0,2875/m³) êm 2019. No á mbito dêssá 

áná lisê, foi êláborádá, no mê s dê sêtêmbro, á Notá Tê cnicá CET/006/2019, áprêsêntádá á  

sociêdádê êm áudiê nciá pu blicá (modálidádê prêsênciál ê intêrcá mbio documêntál) com o 

propo sito dê obtêr contribuiço ês párá á mánifêstáçá o finál dá Arcê. Cábê sáliêntár quê táis 

procêdimêntos rêforçám o compromisso dá Agê nciá com á tránspárê nciá (accountability) dás 

dêciso ês do êntê rêguládor.  

Rêfêridá rêduçá o cáusou impácto dirêto no válor dá márgêm brutá cálculádá pêlá Arcê á 

pártir dá áplicáçá o dos instrumêntos jurí dicos êm vigor (Contráto dê Concêssá o, dê 30/12/93, 

Primêiro Têrmo Aditivo áo Contráto dê Concêssá o, dê 01/03/04, Rêsoluçá o Arcê nº 123, dê 

07/01/10, ê nº 163, dê 25/10/12). Suá principál cáusá foi á êlêváçá o do volumê dê gá s fáturádo 

no áno, visto quê, á pártir do sêgundo sêmêstrê dê 2019, houvê á rêtomádá dê fornêcimênto 

párá á Cêntrál Gêrádorá Têrmêlê tricá Fortálêzá S.A. Análogámêntê áo vêrificádo êm 2018, 

considêrándo quê á márgêm brutá rêcomêndádá pêlo rêguládor êm 2019 (R$ 0,2875/m³) ê o 

prêço dê vêndá práticádo pêlá Pêtrobrá s nêssê mêsmo pêrí odo (R$ 1,2240/m³), o usuá rio têvê, 

como consêquê nciá dá rêvisá o dá márgêm brutá êm 2019, umá rêduçá o dê cêrcá dê 5,53% 

(cinco intêiros ê cinquêntá ê trê s por cênto) no válor dá tárifá mê diá práticádá pêlá Cêgá s. 

Dêstácám-sê, áindá, outrás áço ês rêálizádás no êxêrcí cio rêlátivás á  rêguláçá o do sêrviço 

dê gá s cánálizádo: 

• Eláboráçá o dê propostá párá rêgulámêntáçá o dos sêrviços dê distribuiçá o do 

biomêtáno ná rêdê dê distribuiçá o dá Cêgá s; 

• Eláboráçá o dê projêto dê lêi párá os sêrviços locáis dê gá s cánálizádo no Estádo 

do Cêárá ; 

• Eláboráçá o dê propostá dê átuálizáçá o dás Rêsoluço ês Arcê nº 59/2005, 60/2005 

ê 88/2007; 

• Acompánhámênto ê monitorámênto dá implántáçá o, pêlá Cêgá s, do primêiro ciclo 

dá pêsquisá dê vázámênto no sistêmá dê distribuiçá o dê gá s cánálizádo; 
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• Acompánhámênto dos invêstimêntos rêálizádos pêlá Cêgá s dêstinádos á  êxpánsá o 

dê rêdê dê distribuiçá o; 

• Acompánhámênto ê monitorámênto dás trátátivás rêfêrêntês á  rêgulárizáçá o dos 

átivos quê comprêêndêm o suprimênto dê gá s náturál dás usinás Têrmofortálêzá 

ê Têrmocêárá ; 

• Aná lisê ê párêcêr tê cnico sobrê o projêto dá Cêgá s rêlácionádo á  utilizáçá o dê 

GNL/GNC párá suprimênto do sêrviço pu blico dê distribuiçá o dê gá s cánálizádo 

êm rêdês locáis isoládás ná rêgiá o do Cáriri, no Estádo do Cêárá . 

 

2.4 ATUAÇÃO DA ARCE NO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA 
A Arcê, por mêio dê Contrátos dê Mêtás firmádos com á Agê nciá Nácionál dê Enêrgiá 

Elê tricá (Anêêl), átuá ná fiscálizáçá o dá distribuidorá dê ênêrgiá êlê tricá locál ê dás obrás dê 

implántáçá o ê condiço ês dê opêráçá o ê mánutênçá o dê usinás dê gêráçá o dê ênêrgiá êlê tricá 

quê átuám no Estádo do Cêárá . 

 A átividádê dê fiscálizáçá o têm por objêtivo oriêntár á êmprêsá distribuidorá dá 

ádêquádá prêstáçá o do sêrviço, êspêciálmêntê nos áspêctos rêlácionádos áo átêndimênto 

comêrciál ê áos indicádorês dê dêsêmpênho tê cnico ê comêrciál. A átuáçá o dá Arcê sê dá  por 

mêio do monitorámênto contí nuo dêssês indicádorês, bêm como dá áná lisê quánto á  pêrcêpçá o 

do consumidor sobrê o sêrviço prêstádo. 

 As fiscálizáço ês dá gêráçá o dê ênêrgiá êlê tricá tê m como objêto ás usinás êo lio-êlê tricás 

ê têrmoêlê tricás êm opêráçá o comêrciál ê ás obrás dê implántáçá o dás cêntráis gêrádorás, 

podêndo ocorrêr inspêçá o in loco ê/ou á  distá nciá párá ácompánhámênto dá êxpánsá o dê ofêrtá 

dá gêráçá o dê ênêrgiá êlê tricá no páí s. 

 

Rêsultádos dá rêguláçá o do sêrviço dê ênêrgiá êlê tricá vinculádos áo PPA 

A rêguláçá o tê cnicá dos sêrviços dê ênêrgiá êlê tricá têvê sêus custos êspêcí ficos 

prêvistos ná áçá o orçámêntá riá 22.508, com êxêcuçá o dê 60% durántê o pêrí odo sob áná lisê, 

conformê áprêsêntádo no Quádro 7.  
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Quadro 7. Indicádorês dá iniciátivá 026.1.09 

Iniciativa 026.1.09 – Regulação técnica dos serviços de distribuição e 
geração de energia elétrica 

PRODUTO Rêláto rio dê fiscálizáçá o êláborádo 

PROGRAMADO 21 

REALIZADO 30 

INDICADOR DE DESEMPENHO 143% 

VALOR ORÇADO 73.329 

VALOR EXECUTADO 43.899 

EXECUÇA O PERCENTUAL 60% 

AÇA O ORÇAMENTA RIA 22508-Rêguláçá o Tê cnicá dos Sêrviços Pu blicos dê Distribuiçá o ê 
Gêráçá o dê Enêrgiá Elê tricá 

Fontê: SIMA, SIOF ê S2GPR. 

 

 Apêsár dá báixá êxêcuçá o êm têrmos dê custos êspêcí ficos, forám produzidos 30 

rêláto rios dê fiscálizáçá o, sêndo 14 rêlácionádos á  á rêá dê gêráçá o dê ênêrgiá êlê tricá ê 16, á  

á rêá dê distribuiçá o, conformê sêrá  áprêsêntádo nos itêns quê sêguêm. 

 

Geração de energia elétrica  

Pêlo convê nio firmádo com á Anêêl, êm cumprimênto áo Contráto dê Mêtás ê êm 

conformidádê com á Rêsoluçá o Anêêl nº 425/2011, quê dêfinê os critê rios párá unidádês 

gêrádorás pássí vêis dê dêscêntrálizáçá o, á Supêrintêndê nciá dê Fiscálizáçá o dá Gêráçá o dá 

Anêêl (SFG/Anêêl) dêlêgou párá á Arcê áço ês fiscálizáto riás êm usinás êo lio-êlê tricás ê usinás 

têrmoêlê tricás êm fásê dê implántáçá o, opêráçá o, rêformá ê modêrnizáçá o.  

E  convêniêntê dêstácár quê, êm concordá nciá com á lêi nº 9.427, dê 23 dê dêzêmbro dê 

1996 (Lêi dê Criáçá o dá Anêêl), ná o podêm sêr dêscêntrálizádos – á s ágê nciás êstáduáis 

convêniádás quê êxêcutám átividádês complêmêntárês dê rêguláçá o, controlê ê fiscálizáçá o dos 

sêrviços ê instáláço ês dê gêráçá o dê ênêrgiá êlê tricá – os sêrviços dê intêrêssê do sistêmá 

êlê trico intêrligádo ê támbê m dê tránsmissá o dê ênêrgiá êlê tricá intêgrántês dá rêdê bá sicá. 

Sêgundo á Rêsoluçá o Normátivá dá Anêêl nº 425, dê 1º dê fêvêrêiro dê 2011, ás instáláço ês dê 

gêráçá o dê ênêrgiá êlê tricá dê intêrêssê do sistêmá êlê trico intêrligádo sá o áquêlás com potê nciá 

instáládá supêrior á 200 MW, quê ná o possuám Contráto dê Prêstáçá o dê Sêrviços Ancilárês 
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(CPSA) ássinádo com o Opêrádor Nácionál do Sistêmá (ONS) ê, no cáso dê instáláço ês dê gêráçá o 

hidrêlê tricá, sêr clássificádá como "fio d'á guá".  

Mêdiántê áutorizáçá o êspêcí ficá concêdidá pêlá Anêêl, êmprêêndêdorês hábilitádos 

rêcêbêm pêrmissá o párá êstábêlêcêr cêntráis gêrádorás dê ênêrgiá ê rêálizár á comêrciálizáçá o 

dêssá ênêrgiá produzidá nos ámbiêntês dê contrátáçá o livrê ê rêguládo. A rêláçá o dás usinás êm 

opêráçá o ê êm implántáçá o podê sêr conhêcidá por mêio do Sistêmá dê Informáço ês dê Gêráçá o 

dá Anêêl (SIGA), disponí vêl ná pá giná institucionál dá Agê nciá3.  

A fiscálizáçá o dá produçá o dê ênêrgiá êlê tricá, do ándámênto dás obrás dê novás usinás, 

conformê o tipo, á sêrêm insêridás no párquê gêrádor êstáduál, ássim como dos êncárgos ê dás 

obrigáço ês contrátuáis ê  umá dás compêtê nciás dêsêmpênhádás pêlá Arcê. Está rêálizá, 

continuámêntê, fiscálizáço ês in loco ê á  distá nciá dás usinás êm opêráçá o comêrciál ê dás obrás 

dê implántáçá o dás cêntráis gêrádorás. Dêssá formá, á Arcê contribui párá o ácompánhámênto 

dá êxpánsá o dê ofêrtá dá gêráçá o dê ênêrgiá êlê tricá no páí s. Nás fiscálizáço ês, sá o ánálisádos 

os procêdimêntos dê opêráçá o ê mánutênçá o, á consêrváçá o dás instáláço ês, á sêguránçá 

opêrácionál dá usiná, o átêndimênto á  lêgisláçá o ê á s normás vigêntês. Nás fiscálizáço ês dê 

êmprêêndimêntos êm obrás dê implántáçá o ou modificáçá o, ê  vêrificádo o cumprimênto do 

cronográmá dê implántáçá o áutorizádo, os contrátos dê fornêcimênto dê produtos, mátêriáis ê 

sêrviços firmádos, o ávánço do procêsso dê licênciámênto ámbiêntál, dêntrê outros pontos.  

 

Metodologia de fiscalização  

A mêtodologiá dê fiscálizáçá o dos êmprêêndimêntos dê gêráçá o dê ênêrgiá êlê tricá 

êstábêlêcê á rêálizáçá o dás fiscálizáço ês êm trê s ní vêis complêmêntárês ê subsêquêntês. A 

primêirá êtápá, chámádá dê Monitorámênto, ê  rêálizádá á pártir dê indicádorês êstruturádos 

dos êmprêêndimêntos êo licos, dêfinidos ê ápurádos com básê êm informáço ês obtidás dos 

ágêntês, dê instituiço ês sêtoriáis ê dê fiscálizáço ês ántêriorês. A sêgundá êtápá, nomêádá Aço ês 

á  Distá nciá, consistê ná invêstigáçá o dos pontos dê máior risco tê cnico-rêguláto rio rêlátivos á  

conformidádê êspêrádá, contándo com áváliáçá o dê dádos ádicionáis êm máior dêtálhê quê os 

dá êtápá ántêrior. Por fim, á Açá o dê Cámpo buscá êvidê nciás dás hipo têsês gêrádás durántê ás 

êtápás ántêriorês.  

 
3 https://www.ánêêl.gov.br/sigá 
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O Monitorámênto ê  á êtápá máis ábrángêntê do procêsso ê ênvolvê o univêrso dos ágêntês 

dê gêráçá o dê ênêrgiá. Nêssê ní vêl, todos os ágêntês dê gêráçá o outorgádos sá o monitorádos por 

mêio dê indicádorês dê quálidádê ê dêsêmpênho gêrádos á pártir dê dádos obtidos por mêio dê 

formulá rios dê Auto Dêcláráçá o, prêênchidos pêlos pro prios ágêntês, ê dê básês dê dádos dê 

outrás instituiço ês como o Opêrádor Nácionál do Sistêmá Elê trico (ONS), á Cá márá dê 

Comêrciálizáçá o dê Enêrgiá Elê tricá (CCEE), dêntrê outros. Prêstándo-sê dê fêrrámêntás 

computácionáis, ê  rêálizádá áná lisê dê risco rêguláto rio dê formá á sê idêntificár os 

êmprêêndimêntos quê áprêsêntám risco potênciál párá dêtêrminádá áváliáçá o (por êxêmplo, 

párá á áváliáçá o dê usinás êm implántáçá o, o monitorámênto podêrá  áváliár quáis 

êmprêêndimêntos áprêsêntám báixá viábilidádê dê implántáçá o ê/ou máior risco dê átráso ná 

conclusá o dás obrás), êntêndidá támbê m como ná o conformidádê.  A Açá o á  Distá nciá ênvolvê o 

conjunto dê usinás sêlêcionádás por mêio dá áná lisê dê risco rêálizádá ná êtápá dê 

Monitorámênto, êm quê os êmprêêndimêntos forám sêlêcionádos ê priorizádos êm fácê dê 

báixos indicádorês obsêrvádos. Estê ní vêl contêmplá, ná pro priá sêdê dá Anêêl ou dá Arcê, á 

áná lisê minuciosá dos indicádorês ê documêntos dás êmprêsás ê êmprêêndimêntos, dê modo á 

sê promovêr umá áváliáçá o quálitátivá ê quántitátivá dêtálhádá dá usiná.  

Cáso á invêstigáçá o êm sêgundo ní vêl sêjá suficiêntê párá ápurár á ádêquáçá o ou 

inádêquáçá o rêguláto riá, os procêdimêntos ê ritos formáis dá fiscálizáçá o podêm sêr rêálizádos 

sêm á Açá o Prêsênciál. Sê nêcêssá rio, o procêdimênto sê êstêndê á umá inspêçá o in loco no 

êmprêêndimênto ou ná sêdê dá êmprêsá, quándo coubêr, visándo á colêtá dê informáço ês máis 

dêtálhádás ê êvidê nciás dê possí vêis problêmás párá á formálizáçá o do procêsso dê fiscálizáçá o. 

 

Campanhas de fiscalização 

Em 2019, forám êmitidos 13 párêcêrês rêfêrêntês áindá á  cámpánhá dê fiscálizáçá o iniciádá 

êm 2018 (6ª Cámpánhá dê Fiscálizáçá o dê Usinás êm Implántáçá o). Foi, áindá, rêálizádá 

cámpánhá dê fiscálizáçá o ábrángêndo 74 (sêtêntá ê quátro) usinás êo lico-êlê tricás instáládás 

no Estádo do Cêárá . O objêtivo sêriá áváliár o dêsêmpênho dêssás usinás, com foco ná 

idêntificáçá o dás mêlhorês prá ticás dê opêráçá o ê mánutênçá o (O&M) ê ná corrêláçá o dêssás 

prá ticás com os dêsêmpênhos opêrácionáis, idêntificándo quáis procêdimêntos ê/ou 

cáráctêrí sticás contribuêm, êm máior ou mênor gráu, párá o álcáncê dás mêtás dê dêsêmpênho 

dos êmprêêndimêntos êm têrmos dê ênêrgiá êlê tricá gêrádá. 
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As áná lisês forám rêálizádás sêguindo ás êstrátê giás dê gêstá o tê cnicá ê comêrciál dás 

êmprêsás ê usinás. Quánto á  gêstá o tê cnicá, forám ánálisádos os rêsultádos dás prá ticás dê 

opêráçá o ê mánutênçá o, oportunidádê êm quê sê átribuí rám concêitos dê quálidádê ê êficá ciá á 

êssás prá ticás, á pártir dê indicádorês clá ssicos dê dêsêmpênho opêrácionál. No quê sê rêfêrê á  

gêstá o comêrciál, forám ánálisádás ás prá ticás, os procêdimêntos ê ás êstrátê giás rêlácionádos 

á  cádêiá dê suprimêntos, áos rêcursos humános ê á s polí ticás dê trêinámênto ê rêciclágêns 

tê cnicás dos coláborádorês. Os dêtálhámêntos dêssás áná lisês forám insêridos no 

PCEE/CEE/0005/2019. 

 

Distribuição de energia elétrica  

A fiscálizáçá o dos sêrviços dê distribuiçá o dê ênêrgiá êlê tricá rêálizádá pêlá Arcê ê  fêitá por 

mêio do monitorámênto pêrmánêntê dê indicádorês dê dêsêmpênho ê dá obsêrváçá o dá 

pêrcêpçá o do consumidor sobrê o sêrviço prêstádo. Têm como foco á prêvênçá o, usándo-sê 

intêligê nciá ánálí ticá ê tê cnicá dê fiscálizáçá o básêádá êm êvidê nciás. A prá ticá objêtivá gárántir 

á ádêquádá prêstáçá o do sêrviço pu blico dê distribuiçá o dê ênêrgiá êlê tricá, êspêciálmêntê 

quánto áos áspêctos rêlácionádos áo átêndimênto prêstádo áos consumidorês, á  quálidádê do 

fornêcimênto dê ênêrgiá êlê tricá ê áo dêsêmpênho opêrácionál dá Enêl.  

Nêssê contêxto, êm 2019, forám êmitidos 16 produtos dê fiscálizáçá o ábrángêndo todá á   

á rêá dê concêssá o dá Enêl Distribuiçá o Cêárá  rêfêrêntê áos sêrviços dê distribuiçá o dê ênêrgiá 

êlê tricá. 

 Adêmáis, á pártir dê rêclámáçá o dá Cá márá Municipál dê Fortálêzá, foi rêálizádá 

fiscálizáçá o êspêcí ficá párá vêrificár á ádêrê nciá dos procêdimêntos dê fáturámênto do consumo 

dê ênêrgiá êlê tricá dá concêssioná riá, conformê normás rêgulámêntárês do sêtor.  Ná ocásiá o, o 

podêr lêgislátivo dê Fortálêzá rêclámává quê umá párcêlá dos consumidorês dá distribuidorá 

êstává rêcêbêndo máis dê umá fáturá dê ênêrgiá êlê tricá no mêsmo mê s. Em ágosto dêssê 

mêsmo áno, á fiscálizáçá o constátou quê, áo êmitir duás fáturás dê ênêrgiá êlê tricá párá 279.927 

unidádês consumidorás, á distribuidorá dêscumpriu ás normás ê rêgulámêntos do sêtor 

êlê trico. Informáço ês dêtálhádás ácêrcá dá fiscálizáçá o êstá o árquivádás no procêsso 

ádministrátivo PCEE/CEE/0006/2019.  
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Outros rêsultádos 

Alê m dás áço ês dê fiscálizáçá o, á Arcê rêálizou áná lisês do sêrviço dê distribuiçá o quê sê 

constituêm êm áváliáço ês dêtálhádás dê dádos ê informáço ês rêlêvántês, como rêclámáço ês dê 

consumidorês, indicádorês dê quálidádê do sêrviço ê dêmándás dê o rgá os êxtêrnos, rêsultándo 

êm diágno stico êspêcí fico sobrê fálhás ná prêstáçá o do sêrviço. Umá vêz idêntificádás, ás 

irrêguláridádês sá o clássificádás obêdêcêndo áos critê rios dê importá nciá, prioridádê ê risco, 

dêfinindo átuáço ês prêvêntivás junto áo ágêntê fiscálizádo. Em 2019, foi dádo ênfoquê êspêciál 

áo cumprimênto dos prázos párá soluçá o dos pêdidos dê conêxá o dê gêráçá o distribuí dá ê á  

infráêstruturá dê átêndimênto prêsênciál, têlêfo nico ê digitál prêstádá áos consumidorês.  

Táis áná lisês rêdundárám ná páctuáçá o dê plános dê áçá o êspêcí ficos áos têmás 

rêlácionádos, com á êmprêsá sê compromêtêndo á ápêrfêiçoár os sêrviços ê mêlhorár ás 

instáláço ês disponibilizádás párá átêndimênto dos cliêntês. As áço ês, constátáço ês ê 

compromissos firmádos constám no procêsso ádministrátivo PCEE/CEE/0004/2019.  

Nênhumá fiscálizáçá o foi êncêrrádá áo tê rmino dê 2019. Os trábálhos êntrárám êm fásê dê 

áná lisê dás mánifêstáço ês áos Têrmos dê Notificáçá o, podêndo culminár ná ábêrturá dê 

procêssos ádministrátivos punitivos, cáso ás irrêguláridádês ápontádás sêjám confirmádás ápo s 

á áná lisê do contrádito rio. 

2.5 ATUAÇÃO DA ARCE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO (OUVIDORIA) 

A Ouvidoriá dá Arcê figurá como principál mêio dê ácêsso párá os usuá rios quê dêsêjám 

sugêrir, criticár, quêstionár, rêclámár ou mêsmo êlogiár á Arcê ou os sêrviços pu blicos por êlá 

rêguládos. O objêtivo fundámêntál dá Ouvidoriá ê  êstábêlêcêr um cánál dê diá logo êntrê os 

prêstádorês dê sêrviços ê os sêus usuá rios, dê modo á viábilizár á soluçá o dê conflitos, 

procurándo sêmprê páutár suá átuáçá o com básê nos princí pios dá êquidádê, impárciálidádê, 

indêpêndê nciá, ágilidádê ê rêsponsábilidádê sociál, com o intuito dê contribuir párá á mêlhoriá 

gêrál dos sêrviços pu blicos rêguládos.  

Outrá rêlêvántê missá o dá Ouvidoriá dá Arcê ê  promovêr iniciátivás quê fortálêçám os 

controlês intêrno ê sociál, fávorêcêndo á prêstáçá o dê contás á  sociêdádê. Nêssê contêxto, á 

Ouvidoriá rêálizá rêunio ês quádrimêstráis com ás á rêás finálí sticás dá Agê nciá, êláborá 

rêláto rios quántitátivos ê quálitátivos, rêfêrindo-sê á cádá á rêá rêguládá, indicándo ás 

solicitáço ês máis frêquêntês ê/ou grávês, álê m dê prázos mê dios dê átêndimênto. A Arcê publicá 
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o contêu do dêssês rêláto rios no sitê párá quê á sociêdádê ácompánhê ê tênhá o má ximo dê 

informáçá o possí vêl.  

Párá áproximár-sê máis dá sociêdádê, á Arcê possui cánáis dê átêndimênto no posto dê 

átêndimênto do Têrminál Rodoviá rio Engênhêiro Joá o Thomê  ê nás unidádês do Prográmá 

Estáduál Vápt-Vupt, locálizádás êm Fortálêzá (Mêssêjáná ê Anto nio Bêzêrrá), Sobrál ê Juázêiro 

do Nortê. Adêmáis, pêriodicámêntê, rêálizá o Fo rum Rêguláçá o ê Cidádániá, buscándo trázêr os 

cidádá os párá dêbátêr, juntámêntê com á Arcê, têmás áfêtos á  rêguláçá o. 

 

Rêsultádos dá átuáçá o dá Ouvidoriá dá Arcê vinculádos áo PPA 

O átêndimênto êm ouvidoriá têvê sêus custos êspêcí ficos prêvistos ná áçá o orçámêntá riá 

22.588, sêm êxêcuçá o fináncêirá durántê o pêrí odo sob áná lisê, conformê áprêsêntádo no 

Quádro 8.  

Quadro 8. Indicádorês dá iniciátivá 026.1.03 

Iniciativa 026.1.03 – Atendimento em ouvidoria ao usuário do serviço 
público delegado 

PRODUTO Usuá rio átêndido 

PROGRAMADO 6.741 

REALIZADO 7.114 

INDICADOR DE DESEMPENHO 106% 

VALOR ORÇADO 3.850 

VALOR EXECUTADO 0 

EXECUÇA O PERCENTUAL 0% 

AÇA O ORÇAMENTA RIA 22588 – Atêndimênto êm ouvidoriá áo usuá rio do sêrviço pu blico 
dêlêgádo 

Fontê: SIMA, SIOF ê S2GPR. 

 

Entrêtánto, ápêsár dê ná o têr sido êxêcutádo o orçámênto iniciálmêntê plánêjádo, 

vêrificá-sê quê ná o houvê prêjuí zo á  êxêcuçá o fí sicá, rêálizádá, inclusivê, ácimá dá êstimátivá 

(106%) durántê o pêrí odo sob áná lisê, totálizándo 7.114 usuá rios átêndidos (dêmándás 

êncêrrádás) dêntrê informáço ês, rêclámáço ês, dênu nciás, consultás, êlogios ê 

sugêsto ês/crí ticás. Os cánáis dê átêndimêntos utilizádos forám: têlêfonê, ê-máil, portál Cêárá  

Tránspárêntê, Whatsapp, posto dê átêndimênto do Têrminál Rodoviá rio Engênhêiro Joá o 

Thomê , Vápt-Vupt, bálcá o, áplicátivo dá Arcê ê cártá. No Quádro 9, sêrá o áprêsêntádos os cinco 

principáis têmás rêclámádos ná Ouvidoriá dá Arcê, por á rêá rêguládá. 
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Quadro 9. Ranking dos principáis têmás dê átêndimênto dá Ouvidoriá dá Arcê 

Ranking Saneamento Transporte Gás Canalizado Energia 

1 Fáltá dê á guá ou 
báixá prêssá o 
(37%) 

Adiántámênto, átráso 
ou intêrrupçá o dê 
viágêm (28%) 

Párcêlámênto 
dê dê bito / 
multá (1 
rêclámáçá o) 

Fáltá dê ênêrgiá 
(48%) 

2 Cobránçá 
indêvidá (33%) 

Vêí culo êm máu êstádo 
dê consêrváçá o ê 
limpêzá (27%) 

Rêcupêráçá o dê 
pávimênto (1 
rêclámáçá o) 

Váriáçá o dê 
consumo / 
consumo êlêvádo 
/ êrro dê lêiturá 
(24%) 

3 Pêdido dê ligáçá o 
dê á guá (11%) 

Prê -êmbárquê: 
áltêráçá o no sêrviço 
sêm áviso prê vio (19%) 

- Aprêsêntáçá o ê 
êntrêgá dê fáturá 
(10%) 

4 Dêsobstruçá o dá 
ligáçá o dê êsgoto 
(10%) 

Motoristá com condutá 
inádêquádá (15%) 

- Flutuáçá o / 
váriáçá o / 
osciláçá o dê 
tênsá o (10%) 

5 Cobránçá 
indêvidá êm contá 
(9%) 

Prê -êmbárquê: 
grátuidádês ê dêscontos 
(11%) 

- Cobránçá 
indêvidá (8%) 

 

O prázo mê dio dê átêndimênto párá o pêrí odo foi dê 17 diás párá ássuntos rêlácionádos 

á sánêámênto bá sico, 22 diás párá tránsportê ê sêtê diás párá ênêrgiá. 

 

Outros rêsultádos 

Em 2019, á Arcê rêálizou duás êdiço ês do Fo rum Rêguláçá o ê Cidádániá, conformê listádo 

ábáixo. O Fo rum ácontêcê dêsdê 2012 ê visá sêr um instrumênto dê párticipáçá o sociál, 

dêbátêndo sobrê têmás rêlátivos á  átuáçá o dá Arcê. Párticipám do Fo rum cidádá os comuns, 

sociêdádê civil, êntidádês dê clássês, univêrsidádês, o rgá os pu blicos ê rêprêsêntántês dos 

prêstádorês dos sêrviços pu blicos.  

 

24º Fo rum Rêguláçá o ê Cidádániá  

Dátá: 09/04/2019 

Têmá: Rêgulámêntáçá o do Uso Compártilhádo dê Postêáçá o 
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25º Fo rum Rêguláçá o ê Cidádániá  

Dátá: 28/11/2019 

Têmá: Govêrnánçá ê Compliáncê 

 

Visándo, áindá, ámpliár os cánáis dê ácêsso do cidádá o, á Ouvidoriá dá Arcê párticipá, 

dêsdê 2014, por mêio dá Sêcrêtáriá dê Justiçá ê Cidádániá do Estádo do Cêárá  (Sêjus), do 

Prográmá dê Atêndimênto Intêgrádo áo Cidádá o do Estádo do Cêárá  – Vápt-Vupt, umá iniciátivá 

quê fácilitou o ácêsso dá populáçá o áos sêrviços êssênciáis, êm locáis êstrátê gicos, dê grándê 

circuláçá o dê pêssoás, com horá rio dê átêndimênto ámpliádo ê instáláço ês fí sicás confortá vêis. 

A Arcê sê fáz prêsêntê nás unidádês dê átêndimênto locálizádás nos municí pios dê Fortálêzá 

(báirros dê Mêssêjáná ê Anto nio Bêzêrrá), Juázêiro do Nortê ê Sobrál. Rêgistrá-sê áindá quê, êm 

2019, á Ouvidoriá dá Arcê obtêvê o Mêlhor I ndicê dê Quálidádê dos Sêrviços ná rêálizáçá o dê 

suás átividádês conformê áváliáçá o rêálizádá pêlá Controládoriá ê Ouvidoriá Gêrál do Estádo do 

Cêárá  (CGE). 

2.6 ANÁLISE SINTÉTICA DAS AÇÕES CADASTRADAS NO PPA PARA O EXERCÍCIO 2019 

Dás 13 iniciátivás cádástrádás no PPA com êntrêgá prêvistá párá 2019, 8 dêlás tivêrám 

êxêcuçá o fí sicá considêrádá sátisfáto riá párá o pêrí odo (62%), têndo sido dêtálhádás nos 

to picos ántêriorês. Excêçá o párá á iniciátivá rêlácionádá á  áváliáçá o do sêrviço dê tránsportê 

intêrmunicipál dê pásságêiros, cujá êntrêgá foi rêálizádá êm 2018 ê, portánto, ná o foi objêto dos 

rêsultádos dêstê êxêrcí cio. Porê m, párá fins dê compárátivo com á prográmáçá o do PPA párá 

2019, foi incluí dá no co mputo do pêrcêntuál dê êxêcuçá o. 

O válor totál êxêcutádo orçámêntáriámêntê rêlátivo á êssás áço ês foi dá ordêm dê R$994 

mil, como podê sêr obsêrvádo no Quádro 10. 

Quadro 10. Indicádorês dá iniciátivá 026.1.09 

Área de 
atuação 

Iniciativa Produto Progr. 
(jan-dez) 

Realiz. 
(jan-dez) 

ID Valor executado 

Tránsportê Rêguláçá o tê cnicá 
do sêrviço dê 
tránsportê 
intêrmunicipál dê 
pásságêiros 

Rêláto rio dê 
fiscálizáçá o 
êláborádo 

2 3 150% R$ 32,42 
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Área de 
atuação 

Iniciativa Produto Progr. 
(jan-dez) 

Realiz. 
(jan-dez) 

ID Valor executado 

Assistê nciá tê cnicá 
ê êstudos 
rêguláto rios do 
sêrviço dê 
tránsportê 
rodoviá rio ê 
mêtroviá rio dê 
pásságêiros 

Estudo 
êláborádo 

1 2 200% R$ 610.969,37 

Aváliáçá o do 
sêrviço dê 
tránsportê 
rodoviá rio 
intêrmunicipál dê 
pásságêiros 

Sêrviço 
áváliádo 

1 0 0% R$ 0,00 

Sánêámênto 
bá sico 

Rêguláçá o tê cnicá 
dos sêrviços dê 
sánêámênto bá sico 

Rêláto rio dê 
fiscálizáçá o 
êláborádo 

41 36 88% R$ 339.270,31  

Assistê nciá tê cnicá 
ê êstudos 
rêguláto rios do 
sêrviço dê 
sánêámênto bá sico 
(VINCULADA A 
OPERAÇA O DE 
CRE DITO JUNTO AO 
BIRD) 

Estudo 
êláborádo 

1 0 0% R$ 0,00 

Controlê 
pátrimoniál dos 
concêssioná rios dê 
sánêámênto bá sico 
(VINCULADA A 
OPERAÇA O DE 
CRE DITO JUNTO AO 
BIRD) 

Controlê 
pátrimoniál 
rêálizádo 

1 0 0% R$ 0,00 

Enêrgiá Rêguláçá o tê cnicá 
dos sêrviços dê 
distribuiçá o ê 
gêráçá o dê ênêrgiá 
êlê tricá 

Rêláto rio dê 
fiscálizáçá o 
êláborádo 

21 30 143% R$ 43.898,84  

Gá s Rêguláçá o tê cnicá 
do sêrviço dê 
distribuiçá o dê gá s 
cánálizádo 

Rêláto rio dê 
fiscálizáçá o 
êláborádo 

2 1 50% R$ 0,00 

Controlê 
pátrimoniál dos 
concêssioná rios dê 
gá s cánálizádo 
(VINCULADA A 

Estudo 
êláborádo 

1 0 0% R$ 0,00 
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Área de 
atuação 

Iniciativa Produto Progr. 
(jan-dez) 

Realiz. 
(jan-dez) 

ID Valor executado 

OPERAÇA O DE 
CRE DITO JUNTO AO 
BIRD) 

Ouvidoriá Atêndimênto êm 
ouvidoriá áo 
usuá rio do sêrviço 
pu blico dêlêgádo 

Usuá rio 
átêndido 

6.741 7.114 106% R$ 0,00 

Gêrál Aváliáçá o dá 
imágêm 
institucionál 

Estudo 
êláborádo 

1 0 0% R$ 0,00 

Produçá o ê 
divulgáçá o dê áço ês 
rêguláto riás ê sêus 
rêsultádos 

Mátêriál 
informátivo 
publicádo 

1 1 100% R$ 0,00 

Otimizáçá o, 
fortálêcimênto ê 
modêrnizáçá o dá 
átividádê 
rêguláto riá êm 
concêsso ês ê PPPs 
(VINCULADA A 
OPERAÇA O DE 
CRE DITO JUNTO AO 
BIRD) 

Estudo 
êláborádo 

1 0 0% R$ 0,00 

Total R$ 994.170,94  

 

Em relação às demais iniciativas cadastradas, 31% estão relacionadas à contratação de 

operação de crédito junto ao Banco Mundial (Assistência técnica e estudos regulatórios do 

serviço de saneamento básico, Controle patrimonial dos concessionários de saneamento básico, 

Controle patrimonial dos concessionários de gás canalizado e Otimização, fortalecimento e 

modêrnizáção dá átividádê rêgulátóriá êm concêssõês ê PPP’s). O início da execução dessas 

iniciativas, portanto, é vinculado a fatores externos à Arce, haja vista o processo de celebração 

da operação de crédito não ser conduzido pela Agência.  

Cabe destacar que a iniciativa referente à avaliação da imagem institucional da Arce teve 

sua execução cancelada em razão do alto custo incorporado à pesquisa que seria contratada, 

tendo-se deliberado pelo adiamento do projeto inicialmente proposto. 
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2.7 VISÃO MACRORREGIONALIZADA DA ATUAÇÃO DA ARCE 

Com átuáçá o êm todo o Estádo do Cêárá , no áno dê 2019, á Arcê sê fêz prêsêntê êm todás 

ás 14 mácrorrêgio ês dê plánêjámênto, sêjá por mêio dê áço ês dirêcionádás ou por dêmándá dos 

usuá rios (átêndimêntos dê ouvidoriá). Nás á rêás dê tránsportê ê ênêrgiá, pontuá-sê támbê m á 

ocorrê nciá dê áço ês quê bênêficiárám o Estádo como um todo, sêm dirêcionámênto párá 

mácrorrêgio ês êspêcí ficás. E  o cáso, por êxêmplo, do êstudo êláborádo ná á rêá dê tránsportê ê 

dás áço ês dê fiscálizáçá o ná á rêá dê distribuiçá o dê ênêrgiá êlê tricá, êm quê, pêlá pro priá 

náturêzá do sêrviço, ná o ê  possí vêl idêntificár umá mácrorrêgiá o êspêcí ficá á sêr bênêficiádá 

pêlá áçá o fiscálizáto riá, por sêrêm áço ês dê á mbito êstáduál. A Figurá 8 áprêsêntá á átuáçá o dá 

Arcê no Estádo do Cêárá , dirêcionádá por mácrorrêgiá o. Ná o forám considêrádás, párá êstê fim, 

ás áço ês com dirêcionámênto gêrál párá o Estádo ántêriormêntê êspêcificádás. 

 

Figura 8. Mápá dá átuáçá o dá Arcê por mácrorrêgiá o 
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3. Informações Orçamentárias e Financeiras 

3.1 RECEITAS 

As rêcêitás dá Agê nciá, êm 2019, forám provêniêntês, êm suá totálidádê, dê árrêcádáçá o 

pro priá ássociádá á  átividádê rêguláto riá êm suás quátro á rêás dê átuáçá o. No Quádro 11, podê 

sêr obsêrvádo o dêtálhámênto dêssês rêcursos, dê ácordo com á origêm. 

 

Quadro 11. Arrêcádáçá o por fontê – Ján-dêz/2019 (Válorês êm R$1,00) 

Fonte Origem Previsão legal R$ % 

70 Sánêámênto Lêi nº 14.394/2009 9.028.713 44% 

Tránsportê Lêi nº 14.024/2007 ê áltêráço ês 7.093.205 35% 

Enêrgiá Contrátos dê mêtás firmádos com 

á Anêêl 1.810.820 9% 

Gá s Cánálizádo 1º têrmo áditivo áo contráto dê 

concêssá o do sêrviço 1.445.710 7% 

Rêndimêntos  1.098.342 5% 

 Totál  20.476.790 100% 

Fontê: Sistêmá dê Gêstá o Govêrnámêntál por Rêsultádos - S2GPR 

 

Iniciálmêntê, á rêcêitá êstimádá párá o êxêrcí cio dê 2019 contêmplává, álê m dás origêns 

ácimá êlêncádás, rêpássê dê rêcursos do Têsouro Estáduál (R$ 13,6 milho ês) ê rêpássê oriundo 

do Projêto dê Apoio á  Mêlhoriá dá Sêguránçá Hí dricá ê Fortálêcimênto dá Intêligê nciá ná Gêstá o 

Pu blicá do Estádo do Cêárá  – IPF/Cêárá , rêfêrêntê á  opêráçá o dê crê dito firmádá êntrê o Estádo 

do Cêárá  ê o Bánco Mundiál, ná ordêm dê R$ 3,1 milho ês. Entrêtánto, á pártir dêstê êxêrcí cio, á 

Agê nciá pássou á contár somêntê com suá árrêcádáçá o pro priá, dêixándo dê têr á párticipáçá o 

do Têsouro Estáduál como fontê dê rêcurso. Em rêláçá o á  opêráçá o dê crê dito, átê  o mê s dê 

sêtêmbro, ná o háviám sido concluí dos os procêdimêntos ádministrátivos párá viábilizá -lá. 
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3.2 ORÇAMENTO 

O orçamento autorizado da Arce para o exercício 2019 foi de R$ 27,5 milhões, dos quais 

foram executados 79% (R$ 21,7milhões) até o final do exercício. No mesmo período de 2018, a 

execução correspondeu a 72%. Além do custeio de manutenção, este montante contempla o 

financiamento das ações finalísticas e investimentos. 

 

Quadro 12. Exêcuçá o orçámêntá riá – Ján-dêz /2018-2019 (Válorês êm R$1,00) 

Tipo 2018 2019 Análise Horizontal 

Orçámênto Prêvisto 27.636.167 27.525.231 -0,40% 

Empênhádo 20.035.661 21.691.867 8,27% 

Págo 19.172.141 20.601.531 7,46% 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR 

No Quadro 13, pode ser observada a distribuição das despesas empenhadas no período 

a partir de duas categorias principais: despesas de manutenção (R$ 20,7 milhões) e despesas 

finalísticas (R$ 994 mil). Não houve execução de despesas com investimentos no período. 

 

Quadro 13. Consolidádo dá êxêcuçá o por cátêgoriá dê dêspêsá – Ján-dêz/2019 

Programa R$ % 

Mánutênçá o 20.697.696 95,42% 
Finálí stico 994.171 4,58% 

Totál 21.691.867 100,00% 

Fontê:  Sistêmá dê Gêstá o Govêrnámêntál por Rêsultádos - S2GPR  

 

Na primeira categoria, constam as despesas relacionadas à infraestrutura da Agência, 

aqui incluídas as despesas com pessoal próprio (R$ 14,2 milhões) e terceirizado (R$ 4,1 

milhões). A outra categoria contempla o montante gasto com ações relacionadas às atividades 

de fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros e geração e distribuição de energia elétrica, já detalhadas na 

seção destinada aos Resultados da Atuação. 
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Sobre as despesas com manutenção, cabe destacar os seguintes itens de maior 

relevância: gastos com pessoal e encargos (Regime Próprio e Regime Geral da Previdência 

Social), respondendo por 66% (R$ 14,2 milhões) do montante total (R$ 21,7 milhões) e 

dispêndio com terceirizados para apoio às atividades administrativas, segurança e tecnologia 

da informação, 19% (R$ 4,1 milhões). 

Do montante executado com os gastos finalísticos, 95% (R$949 mil) estão relacionados 

às consultorias nas áreas de saneamento básico (R$ 338 mil) e transporte (R$ 611 mil), que dão 

suporte aos trabalhos desenvolvidos pela Arce. 

 

Quadro 14. Principáis dêspêsás êmpênhádás – Ján-dêz/2019 
 
Tipo Total em R$ % 

Pêssoál ê Encárgos 14.232.806 66% 
Têrcêirizáçá o (Administrátivo/ Sêguránçá/TI) 4.085.867 19% 
Consultoriá – CTR 610.969 3% 
PASEP (Arrêcádáçá o) 215.221 1% 
Consultoriá – CSB 337.909 2% 
Publicáçá o – DOE/CE 255.981 1% 
Enêrgiá Elê tricá 182.945 1% 
Outros 1.770.170 8% 
Totál 21.691.867 100% 
Fontê: Sistêmá dê Gêstá o Govêrnámêntál por Rêsultádos - S2GPR 
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4. Conclusão 

O Relatório de Desempenho da Gestão aqui apresentado contemplou as ações realizadas 

no exercício 2019, incluindo a gestão do Conselheiro Fernando Alfredo Rabello Franco no 

período de 01/01/2019 a 30/09/2019 e do Conselheiro Hélio Winston Barreto Leitão no 

período de 01/10/2019 a 31/12/2019. Seguindo o disposto no art. 6º da Instrução Normativa 

TCE-CE nº 01, de 20 de março de 2018, foram abordadas as estratégias de atuação da Arce 

(seção 1), aferidos os indicadores de desempenho por meio da análise dos resultados da atuação 

da Agência (seção 2) e apresentados os recursos orçamentários e financeiros do período (seção 

3). Informações sobre recursos patrimoniais, infraestrutura e quadro de pessoal foram 

inseridas na seção 1. 

Não foram realizadas, no período, transferências de recursos mediante convênio, 

acordo, ajuste, termo de parceria ou instrumentos congêneres outros, bem como a título de 

subvenção, auxílio ou contribuição. Também não foram instauradas Tomadas de Contas 

Especiais. 

De forma geral, verifica-se que o desempenho da Arce pode ser considerado satisfatório 

em face do momento desafiador vivenciado pela Agência, representado pelas novas atribuições 

relacionadas à gestão do transporte intermunicipal de passageiros. Esse novo marco na história 

da Arce exigiu um período complexo de adaptação e reorganização para atendimento às novas 

competências atribuídas, com reflexos para a gestão da Agência como um todo.   

Destaca-se ainda, para as ações finalísticas, indicadores de economicidade, com a 

entrega de produtos físicos a custos inferiores ao que fora estimado no PPA. Observe-se que 

algumas iniciativas, a despeito de não terem tido execução financeira, tiveram entregas físicas 

concluídas. 

Em paralelo a esses novos desafios, buscando implementar a autonomia financeira 

prevista em sua lei de criação, a Agência trabalhou com um orçamento mais enxuto que o do 

ano anterior, sem aportes do Tesouro Estadual e proveniente, em sua integralidade, de recursos 

de arrecadação própria. Mesmo sob um cenário desafiador, ainda atingiu execução em sete 

pontos percentuais a mais que em 2018, com um ritmo mais acelerado para as ações de 

transporte intermunicipal e atendimento ao público, enquanto as áreas de saneamento, energia 

elétrica e gás canalizado mantiveram os bons resultados alcançados no ano pregresso.  
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Como desafio futuro, cumpre observar que, em 2019, foi aprovado, na Câmara dos 

Deputados, o novo marco legal do saneamento básico do país, tendo sido efetivamente 

sancionado pelo Presidente da República em junho de 2020. Com o objetivo de universalizar e 

qualificar a prestação dos serviços no setor, esta nova conformação legal impactará a atividade 

regulatória desenvolvida pela Arce em todo o Estado do Ceará. 

Mais que nunca, a eficiência e a tecnicidade das ações da Arce se mostram primordiais 

para o adequado acompanhamento dos serviços prestados nas concessões e permissões de 

serviços públicos de saneamento básico, transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, 

gás canalizado e energia elétrica no Estado do Ceará. 

  

Fortaleza, 09 de novembro de 2020. 

 

Hê lio Winston Lêitá o 


