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03PALAVRA DO PRESIDENTE

Em 2011, a Arsal, vinculada a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico (Seplande) iniciou a licitação do Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado, nas categorias convencional e complementar. Trata-se da
primeira licitação do gênero emAlagoas e uma das primeiras do País, representando um
marco na área regulatória.

Uma exigência constitucional, o processo licitatório visa garantir a ordem do sistema,
trazendo benefícios para a população e segurança jurídica para as empresas e
transportadores. A Arsal reforçou a divulgação do certame com uma campanha de
esclarecimento contendo os principais pontos da licitação e respostas às principais
dúvidas dos interessados.

Também na área de Transporte, no final do ano realizamos uma Consulta Pública a
respeito do regulamento do Sistema de Fretamento Intermunicipal de Passageiros. A
partir de 2012, o serviço passará a ser regulamentado pela Agência, que amplia o seu
leque de atuação.

Em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária Veicular (BPRv), também
mantivemos e intensificamos a fiscalização com o objetivo de coibir o transporte
clandestino de passageiros em todo o Estado.

Na área de Energia Elétrica, mantivemos a fiscalização do setor, a atuação da Ouvidoria
para atender as solicitações, reclamações e registros dos usuários e participamos de
audiências públicas com o objetivo de ouvir a população acerca da área regulada.

Todas as ações da Arsal foram divulgadas, também, em nosso novo portal institucional
(www.arsal.al.gov.br). Lançado em 2011, o portal está mais interativo e dispõe de novas
ferramentas destinadas aos servidores e internautas em geral.

Neste relatório, apresentamos as principais ações de 2011 e registramos também as
perspectivas para 2012, entre elas as novas atribuições da Agência Reguladora na área
de Transporte Intermunicipal de Passageiros, com o convênio firmado com a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e a regulação do setor de Saneamento
Básico.

Waldo Wanderley
Presidente daArsal



04INTRODUÇÃO

Criada em 20 de setembro de 2001, por meio da Lei de nº 6267/01, a Agência
Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal completou dez anos de
atividades em 2011, procurando estar cada dia mais próxima do cidadão, sendo uma
ponte entre usuários, concessionárias e permissionários dos serviços públicos.

Atuando nas áreas de Energia Elétrica, Gás Natural Canalizado e Transporte
Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, a Arsal tem como principal missão
institucional ser um instrumento em favor dos direitos e interesses dos consumidores,
fiscalizando as concessionárias, garantindo a qualidade dos serviços públicos prestados
e zelando pelo equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e permissionários.

Cabe à Arsal ainda fornecer subsídios aos processos de reajustes, revisão e definição de
tarifas para os serviços.

Ricardo Fontes Braga
Diretor Conselheiro

Executivo
(Energia)

Leonardo Novaes Machado
Diretor Conselheiro

Executivo
(Gás Natural Canalizado)

Dalmo Sena Sampaio
Diretor Conselheiro

Executivo
(Administrativo)
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COORDENADORIA SETORIAL

DE GESTÃO

Completando dez anos desde sua fundação, a Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Alagoas (Arsal) vem se estruturando a cada dia para melhor cumprir sua
finalidade de regular os serviços públicos. A preocupação estatal reflete-se,
principalmente, na elaboração de políticas e de planos de ação para esses setores.

A Coordenadoria Setorial de Gestão tem a função de planejar, organizar, controlar e
supervisionar as atividades, com vistas a suprir de recursos financeiros, humanos,
tecnológicos e materiais todos os setores da autarquia.

Em virtude dessas funções multidisciplinares, a coordenadoria desenvolve, entre suas
atividades: a gestão e controle de patrimônio, onde foi feito o tombamento dos bens
móveis de 2011; operacionalização dos processos de compras; controle e guarda dos
materiais e utensílios do almoxarifado e manutenção dos serviços gerais.

* Licitação de Transporte Complementar
* Licitação de 01 motoboy

Tabela quantitativa de abertura de processos de 2011

Processos Licitatórios

ApoioAdministrativos

Durante o ano foram emitidos 1124 documentos:

Setor de Origem Processos abertos
Pelo sistema

Processos aberto
manualmente

Total

Protocolo 9680 03 9683

Documentos Quantitativos
Comunicação Interna 100
Despachos 476
Portarias 548
Total 1124



06RECURSOS HUMANOS

A Arsal mantém um quadro de colaboradores integrado por servidores comissionados,
cedidos de outros órgãos do Poder Executivo e terceirizados contratados junto a empresas
prestadoras de serviços e de cooperativa.

Em 2011, o Setor de RH continuou priorizando a agilidade nas solicitações e na
organização do setor de uma forma geral.

Buscando alternativas para melhorar a instituição, focamos na área de treinamento e
desenvolvimento das competências dos servidores, assegurando a sustentabilidade de seu
funcionamento e a qualificação dos seus técnicos. Dentro desse propósito, vários setores
da agência participaram de treinamentos e qualificações.

A Coordenadoria de Energia participou de seminários sobre Utilização de Cabos em
Redes Subterrâneas de Distribuição de Energia Elétrica; O Setor Administrativo
participou do curso de Gestão de Patrimônio; e a Coordenadoria de Gás participou do
Curso de Extensão de Gás Natural, assim como os demais setores da agência.

Em maio, em parceria com a Coordenadoria de Transporte, foi criado o Setor de Multas,
em virtude da demanda de multas do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros.

Em 2011, também tiveram prosseguimento as ações sobre educação ambiental, com a
reciclagem de todo nosso papel descartado. Tais ações colocam a Arsal como agente
participativo na questão do meio ambiente.

Para 2012, o foco é dar continuidade as ações iniciadas e a aplicação de programas que
tragam mais qualidade de trabalho e crescimento pessoal, estimulando os funcionários por
meio da Educação Continuada.
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COORDENADORIA DE GÁS

NATURAL CANALIZADO

Destaca-se em 2011, a publicação, pela Coordenadoria de Gás Canalizado, da Resolução
Arsal 104/2011, de 03/03/11, que dispõe sobre a segunda revisão das Normas Gerais de
Fornecimento de Gás Canalizado. A nova versão atualizou prazos e padrões de alguns
indicadores e incluiu novas ferramentas de controle, visando garantir um fornecimento de
gás natural canalizado com qualidade, segurança e confiabilidade.

Para garantir que a concessionária Gás de Alagoas S.A - Algás preste o serviço adequado
aos consumidores, os técnicos da coordenadoria fiscalizaram os atendimentos realizados
em usuários de gás natural; acompanharam os serviços de construção e montagem de
gasodutos e as manutenções preventivas realizadas em toda rede de distribuição. Também
auditaram, em laboratório, amostras de gás coletadas em unidades consumidoras
definidas pela Agência, com a finalidade de monitorar a qualidade do gás distribuído em
Alagoas.

O detalhamento e resultados das fiscalizações realizadas estão listados a seguir.

A fiscalização de indicadores é de caráter rotineiro e consiste na avaliação objetiva e
sistemática do desempenho do serviço prestado através da comparação dos padrões e
procedimentos estabelecidos nas Normas Gerais de Fornecimento de Gás Canalizado.

Atabela abaixo mostra os indicadores utilizados para aferição da qualidade do serviço, do
produto e do atendimento comercial.

Fiscalização de Indicadores
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COORDENADORIA DE GÁS

NATURAL CANALIZADO

Os gráficos e tabelas a seguir apresentam o desempenho dos principais indicadores, no
ano de 2011, e estão disponibilizados na página www.arsal.al.gov.br.

Tabela 1: Indicadores monitorados

Segurança

Concentração de odorante no gás - COG
Índice de vazamentos no sistema de distribuição - IVAZ
Tempo de atendimento de emergência - TAE
Frequência de manutenção preditiva
Frequência de manutenção preventiva

Qualidade
Pressão
Poder calorífico superior - PCS
Porcentagem de perdas totais de gás - PPTG

Comerciais

Aviso
Atendimento telefônico - FONE
Tempo médio de execução de ramal - TER
Tempo médio de elaboração de estudos e orçamentos de serviços - TMEO
Tempo médio de construção de extensões de rede - TMCE
Prazo máximo de ligação
Prazo máximo de religação
Prazo máximo de religação por corte indevido
Tempo máximo de interrupção de fornecimento
Prazo máximo para devolução de valores
Prazo máximo para troca de medidor
Prazo mínimo para entrega da fatura em relação à data de vencimento
Prazo máximo para verificação de pressão
Prazo máximo para verificação de PCS
Prazo máximo para verificação de COG
Prazo máximo para envio de 2ª via da fatura
Prazo máximo para suspensão e desligamento do fornecimento
Prazo máximo de inspeção de medidor para alteração de titularidade
Prazo máximo para verificação de leitura e consumo
Prazo máximo para recalibração de medidor
Prazo mínimo para envio de notif icação de corte
Prazo mínimo para envio de aviso de corte

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE USUÁRIOS POR SEGMENTO

MÊS
ATIVIDADE

INDUSTRIAL AUTOMOTIVO RESIDENCIAL COMERCIAL TOTAL
janeiro 20 32 3828 380 4260

fevereiro 23 32 3875 380 4310
março 25 33 3976 382 4416
abril 24 33 4060 384 4501
maio 24 36 4135 385 4580
junho 24 36 4212 385 4657
julho 24 36 4300 384 4744

agosto 23 36 4375 391 4825
setembro 23 36 4411 411 4881
outubro 24 36 4510 418 4988

novembro 24 36 4606 419 5085
dezembro 24 36 4707 423 5190
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COORDENADORIA DE GÁS

NATURAL CANALIZADO

Tabela 3: Evolução do consumo diário por segmento (mil m³/dia)

MÊS INDUSTRIAL AUTOMOTIVO RESIDENCIAL COMERCIAL TOTAL

janeiro 311,26 95,39 4,83 7,37 418,85
fevereiro 198,96 93,59 5,82 8,73 307,10
março 400,91 107,94 4,84 6,79 520,48
abril 278,10 98,31 5,74 7,90 390,06
maio 322,62 97,59 5,37 6,70 432,28
junho 314,18 97,65 5,78 7,52 425,13
julho 366,01 95,25 5,58 7,64 474,48

agosto 370,32 94,56 5,90 7,46 478,23
setembro 335,30 104,03 5,81 7,54 452,68
outubro 373,64 98,54 5,53 7,32 485,03

novembro 365,65 106,43 6,17 8,28 438,43
dezembro 369,64 102,49 5,85 7,80 461,73

MÉDIA 333,88 99,31 5,60 7,59 440,37

0,00

180,20

0,00
8,07

0,00 0,00 0,00 0,00 1,94
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COORDENADORIA DE GÁS

NATURAL CANALIZADO
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COORDENADORIA DE GÁS

NATURAL CANALIZADO
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COORDENADORIA DE GÁS

NATURAL CANALIZADO

PCS - PODER CALORÍFICO SUPERIOR

MÊS

LOCAL / USUÁRIO

DATA

VALOR LIMITE PCS ( 8.360 kcal/m³ a 10.270 kcal/m³)

1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 5ª SEMANA

janeiro
POSTO PG SORIANO ERP AEROPORTO ERM SOCÔCO POSTO AL 101 NORTE -

4/1/2011 11/1/2011 18/1/2011 25/1/2011 -
9.185,70 9.245,95 9.177,95 9.107,49 -

fevereiro
ERM POSTO MILLENIUM ERP ATALAIA ERP PONTAL ERP DMLC -

1/2/2011 8/2/2011 15/2/2011 22/2/2011 -

9.168,66 9.087,63 9.131,15 9.330,08 -

março
ERP TM 02 POSTO PICHILAU POSTO STELLA MARIS POSTO JACINTINHO ERP TM 02

1/3/2011 10/3/2011 15/3/2011 22/3/2011 30/3/2011
9.269,87 9.162,77 9.095,06 9.232,06 9.149,56

abril
ERP POLO POSTO MAXI POSTO QUATRO RODAS POSTO SÃO CRISTAVÃO -

5/4/2011 12/4/2011 19/4/2011 27/4/2011 -

9.168,95 9.129,27 9.105,71 9.168,95 -

maio
ERM-POSTO SANTA LÚCIA ERP - CAMBONA ERM-POSTO PRAIA MAR

ERM-POSTO LESTE
OESTE

-

4/5/2011 11/5/2011 18/5/2011 25/5/2011 -
9.007,64 9.007,37 9.151,03 9.116,62 -

junho
ERM POSTO OK ERM DONA BENTA ERM POSTO CHÃ DO

PILAR
ERM POSTO FAROL ERM POSTO OK

1/6/2011 7/6/2011 15/6/2011 21/6/2011 28/6/2011
9.246,76 9.100,98 9.152,21 9.193,82 9.079,08

julho
POSTO SÃO CRISTOVÃO ERM TIMAC AGRO ERP POLO POSTO MILLENIUM -

5/7/2011 12/7/2011 19/7/2011 26/7/2011 -

9.168,49 9.218,70 9.152,64 9.152,87 -

agosto
ERM SOCÔCO ERP PONTAL POSTO COMENDADOR ERP DMLC ERM SOCÔCO

2/8/2011 9/8/2011 16/8/2011 23/8/2011 30/8/2011
9.089,04 9.233,16 9.059,81 9.173,14 9.215,50

setembro
POSTO JACINTINHO POSTO PG SORIANO ERM POSTO ATALAIA ERM AL 101 NORTE -

6/9/2011 13/9/2011 20/9/2011 27/9/2011 -

9.049,19 9.110,04 9.074,43 9.073,64 -

outubro
ERM POSTO PICHILAU ERM POSTO PRAIA MAR ERM POSTO SANTA LÚCIA

ERM POSTO LESTE
OESTE

-

5/10/2011 11/10/2011 18/10/2011 25/10/2011 -
9.063,15 9.087,41 9.055,86 9.097,65 -

novembro
ERP AEROPORTO POSTO QUARTO DE

MILHA
ERP POLO MULTIFABRIL ERP CAMBONA ERP

AEROPORTO

1/11/2011 8/11/2011 15/11/2011 22/11/2011 29/11/2011

9.089,63 9.162,94 9.127,99 9.106,98 9.135,60

dezembro
ERP DMLC ERM SOCÔCO ERP JANGADEIROS POSTO MATA DO ROLO -

6/12/2011 13/12/2011 20/12/2011 27/12/2011 -
9.076,39 9.125,18 9.091,92 9.102,31 -
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-0,50%

0,00%
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NATURAL CANALIZADO
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COORDENADORIA DE GÁS

NATURAL CANALIZADO

Além dos indicadores apresentados, no procedimento de fiscalização, verifica-se:

a) Tempo de atendimento a solicitações de usuários;
b) Leitura de medidores e faturamento;
c) Inspeções realizadas nas unidades consumidoras;
d) Troca de equipamentos de medição;
e) Pressão no ponto de entrega;
f) Teleatendimento;
g) Suspensão do fornecimento e religação;
h) Formulários e laudos técnicos apresentados pela concessionária;
i) Satisfação do usuário com o serviço prestado.
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NATURAL CANALIZADO

Fiscalização
no polo

Industrial

Em 2011 foram fiscalizados 47 usuários comerciais, 11 postos automotivos, 59 usuários
residenciais e 01 indústria.

Em 08 (oito) anos de atuação da Agência Reguladora, foram fiscalizados 206 usuários
comerciais, 13 industriais, 33 postos automotivos e 259 usuários residenciais, totalizando
511 usuários de gás canalizado fiscalizados em todo Estado deAlagoas.

Fiscalizações em Obras e Manutenções do Sistema de Distribuição

No decorrer de 2011, a Algás implantou 204,0 km de rede de PEAD (polietileno de alta
densidade). Os serviços de construção e montagem foram monitorados pelos técnicos da
Coordenadoria de Gás Canalizado, que avaliaram o cumprimento dos prazos e padrões de
qualidade estabelecidos nas Normas Gerais de Fornecimento de Gás Canalizado, o tempo
de execução de cada trecho, o material utilizado e procedimentos de segurança adotados
pelos técnicos da concessionária durante a execução das obras.



16
COORDENADORIA DE GÁS

NATURAL CANALIZADO

Também houve acompanhamento das manutenções preventivas realizadas pela Algás e da
execução do programa anual de rastreamento e eliminação de vazamento efetuado em todo
o sistema de distribuição.

Para o controle da concentração de odorante no gás natural distribuído em Alagoas são
auditadas, diariamente, as análises laboratoriais realizadas em amostras de gás coletas em
pontos previamente determinados pela Arsal. No ano, os pontos monitorados foram as
ERPs :Aeroporto, Pólo, Jangadeiros, Cambona, Pontal,AL101 Norte e TM II.

Além disso, os técnicos acompanharam, semanalmente, análises cromatográficas
realizadas para averiguar se as propriedades físico-químicas do gás natural atendem as
especificações da PortariaANPNº 16 de 17/06/08.

Fiscalizações de Análises Laboratoriais em Amostras de Gás Natural

Fiscalização em
obras de

implantação de
rede

e

Acompanhamento
de inspeção de

vazamentos

Fiscalização das
análise físico-

químicas
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NATURAL CANALIZADO

Constatações

·

As ações fiscalizadoras identificaram não conformidades para os indicadores Concentração
de Odorante no Gás, Prazo Máximo para Verificação de Leitura, Prazo Máximo para
Religação e Tempo Máximo de Execução de Ramal; as irregularidades constatadas
resultaram em determinações e recomendações.

Constatação:Acerca da dosagem de odorante no gás natural distribuído, 4,93% das amostras
de gás apresentaram resultados abaixo do padrão mínimo do indicador 10 mg/m3 (dez
miligramas por metro cúbico de gás).Ainda sobre o controle da concentração de odorante no
gás natural, foram detectadas irregularidades quanto a não realização de análises
laboratoriais de contra prova, procedimento obrigatório para amostras de gás que
apresentaram resultados fora dos limites do indicador.

Concentração de Odorante no Gás

Recomendação: AAlgás deve utilizar ou adotar equipamentos que garantam maior controle
na injeção de odorante; corrigir irregularidades nos métodos de coleta de amostras de gás
para análises de contra prova e acompanhar, mais ativamente, as análises laboratoriais e os
resultados obtidos.

Constatação: Para as solicitações de verificação de leitura e consumo não foram observado
erros no procedimento operacional ou laudo técnico emitido aos usuários solicitantes.As não
conformidades do indicador ocorreram devido à transgressão do prazo máximo determinado
(3 dias úteis) em 33,33 % das solicitações.

Recomendação: Rever os procedimentos adotados nas solicitações, a fim de tornar o
atendimento mais célere.

Constatação: Os pedidos de religação gerados pelos consumidores, ou automaticamente
gerados pelo sistema comercial da concessionária ao detectar adimplemento de débitos,
foram detectadas não conformidades motivadas pela transgressão do prazo de (1 dia útil) em
24,8 % das solicitações.

Recomendação: Adotar métodos operacionais que garantam níveis de eficiência no
atendimento.

Constatação: Durante o ano a construção de alguns ramais ultrapassou o tempo máximo
determinado de (4 dias úteis).As transgressões ocorreram porque aAlgás computou o tempo
de construção de rede de distribuição interna, de grandes condomínios, como ramal.

Determinação: Para padronizar as ferramentas utilizadas no cálculo do indicador, a
concessionária somente deve considerar como ramal o trecho de tubulação que interliga a
rede de distribuição ao ramal interno dos usuários.

·

·

·

Prazo Máximo para Verificação de Leitura

Prazo Máximo para Religação

Tempo Médio de Execução de Ramal
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NATURAL CANALIZADO

Outras Ações Desenvolvidas Durante o Ano de 2011

· Análise técnica dos projetos de adensamento e expansão do sistema de
distribuição, contidos no Plano de Investimento 2011 daAlgás;

· Fiscalização dos incidentes ocorridos no sistema de distribuição e avaliação das
medidas mitigadoras adotadas pela concessionária. Em 2011, houve 08 incidentes na rede
de PEAD e 01 na rede de aço carbono ocasionados por obras da própria empresa e de
terceiros. Os sinistros causaram interrupção de fornecimento de gás, sem danos a pessoas
ou ao patrimônio público;

· Apresentação do trabalho técnico “Resultados Efetivos da Fiscalização da
Agência Reguladora na Melhoria do Serviço de Distribuição de Gás Canalizado em
Alagoas”, no VII Congresso Brasileiro de Regulação, realizado em Brasília/DF no mês de
setembro de 2011;
· Capacitação dos técnicos da coordenação por meio da participação no “Curso de
Extensão em Gás Natural”, realizado pelo CTEC/UFAL. O curso abordou conceitos e
possibilidades de uso do gás natural; projeto e montagem da rede interna de gás;
instalações industriais e comerciais, eficiência energética, geração e co-geração.
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Por meio da descentralização, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) delega a
agências reguladoras estaduais conveniadas, das quais a Arsal faz parte através do
Convênio nº 002/2007 Aneel/Arsal, atividades como fiscalização dos serviços de
eletricidade, fiscalização de geração e mediação de conflitos (ouvidoria).

No ano de 2012, aAneel inicia nova etapa em seus processos de descentralização. Todos os
convênios com Agências Estaduais foram rescindidos em 31 de dezembro de 2011 e os
novos convênios de cooperação, com uma metodologia atualizada de gestão, vigorarão a
partir de 1º de janeiro de 2012. Em 29 de novembro de 2011 foi assinado o novo convênio nº
020/2011Aneel/Arsal.

Vale salientar que, desde o primeiro convênio de descentralização em 2002, com nº
005/2002 seguido o segundo instrumento com nº 002/2007, essaAgência desenvolveu suas
atribuições a contento, cumprindo fielmente todas as exigências da Aneel. Os novos
convênios a serem assinados para vigorar a partir de 2012 seguem as premissas da
Resolução Normativa nº 417/2010, cujo texto estabelece parâmetros atualizados para o
planejamento e execução de atividades complementares de regulação, controle e
fiscalização de serviços públicos de energia elétrica, segundo a gestão associada de
serviços públicos.

A partir de 2012, as demandas às Agências Estaduais por serviços específicos terão
cronograma de horas delimitado pela Aneel, que receberá os resultados e repassará os
recursos previstos. Essa metodologia estimula a eficiência e também o controle dos
serviços públicos, além de diminuir a necessidade de auditorias frequentes do órgão nas
Agências Estaduais.

Após a celebração dos novos convênios, foram iniciadas as negociações para a assinatura
dos Contratos de Metas. Esses instrumentos delimitarão as atividades a serem executadas
no âmbito de cada Convênio, com o respectivo repasse de recursos. Dentro da Aneel a
gestão do processo de Descentralização cabe à Superintendência de Relações
Institucionais (SRI), mas a assinatura dos Contratos de Metas fica a cargo da
Superintendência de Licitações e Controle de Contratos e Convênios (SLC).

No ano de 2011, a Coordenadoria de Regulação de Energia compunha na sua estrutura os
setores: 1) Ouvidoria de Energia (Canal de Acesso); 2) Fiscalização dos Serviços de
Eletricidade; 3) Fiscalização dos Serviços de Geração; 4) Relações
institucionais/Coordenação do Convênio – CC.
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Fiscalização dos Serviços de Eletricidade

Consumidor será compensado por interrupção de serviço que superar limites

Uma das ações mais importantes da Coordenadoria de Regulação de Energia da Arsal, a
fiscalização, tem como finalidade garantir o cumprimento dos dispositivos legais e
estimular a melhoria da qualidade dos serviços prestados de energia elétrica. Para tanto, a
Agência acompanha de perto a atuação da Companhia Energética de Alagoas (Eletrobras
Distribuição Alagoas), privilegiando um trabalho educativo e preventivo ao invés de
punitivo.

A equipe técnica da FE da Arsal recebe anualmente treinamento inerente ao
aperfeiçoamento técnico e de processos de trabalhos no setor de eletricidade.

Aatividade de fiscalização dos serviços compreende ações de diversos tipos, programadas
e eventuais, como a checagem dos ativos da empresa para fins de revisão tarifária; a
apuração das causas e responsabilidades relativas aos desligamentos ocorridos; o
atendimento às demandas da Ouvidoria; fiscalização Técnica e Comercial da Qualidade do
Fornecimento e Comercialização de Energia Elétrica; fiscalização da Apuração dos
Indicadores de Continuidade Individuais e do Pagamento da Compensação pela violação
dos limites; fiscalização do Monitoramento dos Indicadores da Qualidade doAtendimento
Telefônico; fiscalização do Monitoramento dos Indicadores Individuais de Conformidade
dos Níveis de Tensão; monitoramento dos índices de qualidade do serviço; fiscalização dos
Programas de Eficiência Energética; fiscalização dos Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D); fiscalização da subvenção econômica destinada às unidades
consumidoras da subclasse residencial baixa renda; fiscalização das metas do Programa de
Universalização (Luz Para Todos); fiscalização dos níveis de perdas técnicas e não-
técnicas; fiscalizações eventuais; fiscalização do andamento das obras de usinas e linhas de
transmissão, entre outras.

É importante ressaltar o aprimoramento da regulamentação relativa ao ressarcimento de
danos elétricos em equipamentos, bem como a revisão dos Procedimentos de Distribuição
de Energia Elétrica (Prodist).Aprovada em 2009, a revisão definiu limites menores para as
interrupções no fornecimento de energia elétrica cuja aplicação seria a partir de janeiro de
2010.

A mudança diz respeito à compensação direta aos consumidores pela interrupção dos
serviços que superar limites individuais de Duração de Interrupção por Unidade
Consumidora (DIC), Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
(FIC) e Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora (DMIC).
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Com a revisão dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional (Prodist), que normatizam o relacionamento entre as distribuidoras e
consumidores e geradores conectados aos sistemas de distribuição, as concessionárias
deixarão de pagar multa por descumprimento dos índices coletivos de continuidade (DEC
e FEC) e passarão a compensar diretamente os consumidores pela interrupção dos
serviços que superar limites individuais de Duração de Interrupção por Unidade
Consumidora (FIC) e Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade
Consumidora (DMIC). A compensação será feita em forma de desconto na fatura do mês
seguinte ao período de apuração das ocorrências.

As novas regras incluídas na Resolução nº 395/2009, que entrou em vigor em 1º de janeiro
de 2010, estão previstas no Módulo 8 do Prodist. O objetivo da Aneel foi aumentar o
incentivo à distribuidora para melhoria da qualidade da prestação do serviço por meio da
definição de limites mais exigentes para os indicadores individuais.

Reunião de
abertura da
fiscalização
Técnica e

Comercial na
Eletrobras

Sala da
Equipe do
Sistema de
Gestão da
Qualidade
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Fiscalização dos Serviços de Eletricidade

QUADRO DAS FISCALIZAÇÕES

Ao longo de 2011, foram realizadas 4 fiscalizações dos serviços de eletricidade. O quadro a
seguir abrange informações inerentes as fiscalizações.

Fiscalização
dos Serviços

de Eletricidade,
área técnica,
na SE – São

Braz

Fiscalização
dos Serviços

de Eletricidade,
área técnica,

em subestação

Fiscalizações dos Serviços de Eletricidade Ano de 2011

Fiscalizações Quantidades

- Fiscalização Técnica e Comercial da qualidade do fornecimento e
comercialização de energia elétrica.

01

- Fiscalização do Monitoramento dos Indicadores de Qualidade do
Atendimento Telefônico.

01

- Fiscalização do Monitoramento dos Indicadores Individuais de
Conformidade dos Níveis de Tensão.

01

- Fiscalização da Apuração dos Indicadores de Continuidade
Individuais e do Pagamento da Compensação pela violação dos
limites.

01

Total 04
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Durante o ano de 2011, a Arsal conforme fiscalizações realizadas na Companhia
Energética de Alagoas (Eletrobras Distribuição Alagoas) abrangeu suas fiscalizações em
64 (sessenta e quatro) municípios do Estado, correspondendo aproximadamente a 63%
(sessenta e três) do total de todos os municípios alagoanos fiscalizados. Das fiscalizações,
resultaram-se: 03 TN (Termo de Notificação) e 02AI (Autos de Infração), ambos lavrados
contra a concessionária, totalizando o montante de penalidade de multas no valor de R$
3.851.894,51 ( três milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e cinqüenta e um centavos).

Sobre os indicadores de qualidade da antiga Ceal, em 2000, cada unidade consumidora
permanecia, em média, 35 horas por ano sem energia elétrica. A freqüência das
interrupções no fornecimento de energia elétrica era alta, uma média de 25 vezes por ano.
Quando aArsal foi criada, em 20 de setembro de 2001, estes números começaram a baixar.
Hoje, dados disponibilizados de 2010, os números reduziram em média, de 35 horas para
23,45 e de 25 horas para 17,95 interrupções anuais.
A redução, além de estar ligada à obrigatoriedade contratual da Eletrobras de aprimorar a
qualidade dos serviços prestados ao consumidor, pode ser creditada, sobremaneira, ao
trabalho de fiscalização desenvolvido pelaArsal.

Indicadores de Continuidade
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Fiscalização dos Serviços de Geração

A fiscalização dos serviços de geração trabalha, principalmente, com as usinas
termelétricas (UTE's) e pequenas centrais de hidrelétricas (PCH's), fazendo a verificação
das obrigações constituídas nos atos de outorga e regulamentares, com ênfase, inclusive,
nos padrões de qualidade, validade das licenças ambientais, adequação e finalidade dos
serviços de geração de energia elétrica.

A equipe técnica da FG da Arsal recebe anualmente treinamento inerente ao
aperfeiçoamento técnico e de processos de trabalhos no setor de eletricidade.

Fiscalização dos
Serviços de

Geração - UTE
CORURIPE

e

UTE SERESTA
- Turbina do G2

de 5.000 kW

Para cumprimento das metas estabelecidas para a área de fiscalização dos serviços de
geração, além dos relatórios e tabelas de acompanhamento, foram realizadas as seguintes
fiscalizações em 2011:
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Quadro das fiscalizações de Geração

N úm ero Tip o
No m e da Usin a

Fiscalizada

P otênc ia
Fiscalizada

(k W )
Prop rie tá rio M unic íp io

1 UTE
JITITUB A

S ANT O
ANT ONIO

2 7.4 00
C en tral

E ne rg ética
J ititu ba Ltda .

São Luiz do
Qu itu nd e

2 UTE SE RES TA 9 .5 00
C en tral

E ne rg ética
S eres ta Ltd a.

T eotô nio
Vilela

3 UTE M ARITUBA 2 0.5 00 Usina Caeté S .A . Igre ja No va

4 UTE GUAXUM A 1 4.3 12
Laginh a

Ag ro ins trial S /A
Co ru ripe

5 UTE CAM A RAGIBE 4 .6 00
C en tral

Açucareira S an to
Anton io

M atriz d e
Cam aragibe

6 UTE SA LI 9 .9 00 S/A Leão Irm ãos Rio Larg o

7 UTE POR TO R ICO 1 5.0 00
Ind ustrial P orto

R ico
C am p o
Alegre

8 UTE UR UBA 1 0.0 00
Laginh a

Ag ro ins trial S /A
Ata la ia

9 UTE C AET É 3 1.8 00 Usina Cae té S /A
São M igu el

do s
Cam po s

10 UTE COR URIPE 3 2.0 00
S .A . Usin a

Co ru ripe Açucar
e Alco ol

Co ru ripe

11 UTE TR IUN FO 1 4.0 00
T riu nfo A gro
Ind ustrial

Bo ca d a
M ata

12 UTE SÃO M IG UEL 1 3.2 00
Central Gerado ra
d e E nerg ia Ltd a.

São M igu el
do s

Legenda: UTE = Usina Termelétrica

PCH = Pequena Central Hidrelétrica

CGH =Central Geradora Hidrelétrica
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Relações Institucionais Coordenação do Convênio -CC

O setor de Relações Institucionais, cuja coordenação de convênio está ligado, consiste em
acompanhar toda a execução do convênio, adotando as medidas administrativas
necessárias ao fiel cumprimento de suas disposições. Também é responsável por realizar a
prestação de contas trimestralmente e ao final do convênio.

Em caso de não cumprimento dessas atribuições, fica o convênio sujeito às penalidades
previstas no instrumento legal, como - por exemplo – a suspensão de recursos financeiros
a serem liberados para a execução das suas atividades.

Durante o ano de 2011, tudo o que foi previsto no TAD 2011- SRI/CC - Termo Anual de
Descentralização da Superintendência de Relações Institucionais – Coordenação de
Convênio, foi executado 100%.

Algumas ações executadas em 2011 de competência da Coordenação de Convênio:
Formalização de assinatura de Contrato de Fornecimento de Combustível - Posto J
Aquino; Formalização de assinatura de Contrato de Locação de Notebook e Máquina
Fotográfica Digita - LOGON; Reuniões com o setor financeiro daAgência; Reuniões com
coordenação de Energia; Elaboração de Relatórios de prestação de contas; Visitas técnicas
a diversas secretarias estaduais; Apresentação de informações sobre as atividades da
energia na concessionária para Assembleia Legislativa de Alagoas; Participação na
elaboração dos Relatórios Físicos e Financeiros; Reuniões com a Diretoria da Agência;
Participação em reuniões com técnicos da Aneel na Arasl; Viagem a Brasília para ultimar
informações sobre a nova modalidade de descentralização; Contatos assíduos com as
diversas superintendências da Aneel; Arquivo e manutenção de correspondências do
convênio, entre outras.

O ano de 2011 foi bastante atípico, pois, trabalhamos assiduamente na elaboração das
mudanças que ocorrerão em 2012 com a nova forma de contratação de serviços proposta
pela Aneel, celebrando um Convênio de Cooperação entre a União e o Estado de Alagoas
com o objetivo de delegar competências para a execução de atividades descentralizadas
em regime de gestão associada de serviços públicos. Em seguida firmando Contratos de
Metas entre Aneel e Arsal, com objetivo de autorizar a execução das atividades
descentralizadas para operacionalização da gestão associada de serviços públicos. De
acordo com cada atividade individualmente descentralizada com aAneel.

Apresentação
das atividades

de
fiscalização

de energia da
Arsal, na CPI
da Eletrobras
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Ouvidoria Canal de Acesso

O Canal de Acesso é uma ferramenta para que os consumidores de energia elétrica
registrem na Arsal desde reclamações, denúncias e críticas a sugestões em relação a
prestação de serviços da distribuidora aos consumidores de energia elétrica no Estado.

No primeiro semestre de 2011 foram realizadas 02 (duas) ações educativas do Programa
Arsal vai à comunidade, levando informações sobre direitos e deveres do consumidor de
energia elétrica. Nos meses de abril e maio tais ações foram realizadas junto aos
funcionários das Secretarias de Estado da Educação e do Desenvolvimento Social.

Os técnicos da Coordenadoria de Energia participaram, também em maio, de uma
audiência pública no município de Pão de Açúcar, constatando o quanto a população
estava envolvida no processo para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia.

No mês de setembro aconteceu em Brasília “A busca do Entendimento VI”, evento
realizado todo ano e que tem como principal objetivo o nivelamento das informações e
apresentações das novidades que estão acontecendo na área de ouvidoria do setor elétrico.
Em novembro houve a II Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Ouvidores do Setor
Elétrico, na sede da Cemar, em São Luís/MA. Tal reunião foi de suma importância para
alinhar as propostas para o Encontro Nacional dos Ouvidores do Setor Elétrico, que
acontece em maio de 2012 na cidade de Maceió.

Entre os meses de março e dezembro de 2011, os técnicos participaram das reuniões do
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, realizadas na sede da Eletrobras. Nesses
encontros foram discutidas com os representantes da sociedade civil, associações de
bairros, poder público, federação das indústrias, federação do comércio e da classe rural,
assuntos inerentes aos serviços prestados pela distribuidora.

A Arsal tem procurado estimular o funcionamento do Conselho de Consumidores da
Eletrobras e procurado estreitar as relações com esses organismos, participando de suas
reuniões e prestando informações pertinentes à regulamentação e fiscalização do setor.

Por fim, foram registrados 25 atendimentos, dos quais 7 (sete) foram finalizados por script
e 18 foram encaminhados para aAneel para posterior tratamento junto aos consumidores.

Coordenadora
participa de
audiência
pública em

Pão de
Açúcar
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ESTATÍSTICA DOS AUTOS DE INFRAÇÕES ANO 2011

DESCRIÇÃO N° MULTAS

CONVENCIONAL 384

COMPLEMENTAR 2029
CLANDESTINO 6181

TOTAL 8594

O Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros é um serviço público de
competência do Estado, explorado pela iniciativa privada através de concessão, permissão
ou autorização. Cabe à Arsal trabalhar para que a regulação das atividades dos autorizados
e permissionários tragam benefícios diretos para a população e para manter o equilíbrio
econômico-financeiro destas.

No tocante a regulação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, em
2011 a Arsal intensificou a fiscalização nas rodovias, com o objetivo de regular o sistema
autorizado e de coibir o transporte intermunicipal irregular de passageiros. As
fiscalizações, rotineiras e volantes, foram reforçadas com as parcerias da Polícia Militar,
com o policiamento do Batalhão de Polícia Rodoviária Veicular (BPRv), e da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), tendo um resultado eficaz no desempenho da atividade,
gerando um total de 8594 autos de infrações durante o ano de 2011, sendo estes
descriminados abaixo:

Total de 8594 notificações de multa emitidas no ano, sendo:
- 384 notificações de multa do Serviço Convencional;
- 2029 notificações de multa do Serviço Complementar;
- 6181 notificações de multas do transporte clandestino.

N° de Notificações no Ano de 2011:
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ESTATISTÍCA DE MULTAS POR TIPO DE SERVIÇO ANO 2011

384

2029

6181

CONVENCIONAL

COMPLEMENTAR

CLANDESTINO

JAN
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QUANTIDADE

ESTATÍSTICA DAS NOTIFICAÇÕES DE TRANSPORTE ANO 2011
QUANTIDADE / MÊS

QUANT. 721 759 677 697 749 743 766 1058 705 620 402 697

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

Visando o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados aos autorizados,
permissionárias e aos usuários do sistema de transporte, a Coordenadoria de Transporte
vem expandindo e intensificando suas ações no desenvolvimento de suas atividades. Em
2011, além das atividades diárias da Coordenadoria, como análise de requerimentos
processuais, fiscalização, emissão de notificações, entre outras, foram implementadas as
seguintes ações:
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Processos Administrativos

Análise de 2.760 processos no ano de 2011:

Liberação de documentos DETRAN/AL;
Transferência de veículo;
Mudança de veículo novo;
Cartão de motorista;
Assinatura de contratos;
Requerimento de defesa de multas;
Requerimento de mudança de linhas;
Requerimento de mudança de horários;
Requerimento de certidões de experiência;
Desativação de linha;
Desativação de horários.

· Realização de vistorias nos veículos do Serviço Complementar e Convencional,
pelo Senai/AL e pela empresa DNA, ambas empresas credenciadas pelo Inmetro pra
realização de vistorias nos veículos que compõe o Sistema de Transporte Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros deAlagoas;

· Visitas técnicas aos municípios definidos pelo Estudo técnico da licitação como
pólos geradores de viagens, com o objetivo de verificar as estruturas de terminais
rodoviários e realizar levantamento de áreas que possuam viabilidade técnica para
construção de terminais de transporte. Entre os municípios que foram visitados estão
Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, União dos Palmares, Olho D'água das Flores,
Viçosa e outros;

CT - ANÁLISE DE PROCESSOS 2011

785

529

288

168

251

120

243

377

2760

OUTROS

CERTIDÕES DE EXPERIENCIA

MOTORISTA SUBSTITUTO

LIMINAR JUDICIAL

LIBERAÇÃO DE DOCUMENTO

INCLUSÃO DE VEÍCULO

DIÁRIAS

BAIXA E INCLUSÃO

TOTAL GERAL
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·

·

·

·

·

·

·

Realização de pesquisas de contagem de transportadores (clandestinos) e pesquisa
de or igem/des t ino em alguns munic íp ios do Es tado de Alagoas ;

Atualização do estudo técnico para a licitação do Sistema de Transporte Público
Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado de Alagoas, objetivando o
desenvolvimento técnico, operacional e tecnológico do sistema, através da melhoria da
qualidade dos serviços prestados aos usuários, aumentando a mobilidade da população,
principalmente a de baixa renda, e garantindo a sustentabilidade econômico-financeira do
sistema;

Visita técnica de técnicos da coordenadoria de transporte a Agência Goiana de
Regulação – AGR no período de 19 a 21 de abril de 2011, com o objetivo de adquirir
maiores subsídios referentes ao transporte de fretamento e turismo;

Participação de técnicos da Coordenadoria de Transporte no 18º Congresso
Brasileiro de Transporte e Trânsito, realizado de 18 a 21 de outubro de 2011 na cidade de
Rio de Janeiro – RJ, com o objetivo de obter maiores conhecimentos sobre os assuntos
relacionados à área de transporte de passageiros;

Realização de Consulta pública da licitação do Sistema de Transporte Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Alagoas, nas modalidades Complementar e
Convencional, durante o período de 25 de fevereiro a 17 de março de 2011;

Realização de Consulta pública do Regulamento do Serviço Especial de
Transporte Público, nas modalidades Fretamento eventual, fretamento continuo, turismo e
escolar, durante o período de 06 de dezembro de 2011 a 30 de janeiro de 2012;

Assinatura do Convênio dentre a Arsal e o Detran/AL, para utilização dos
Depósitos de veículos e guinchos, e acesso ao banco de dados do Detran/AL para consulta
de veículos e motoristas, período de validade do convênio 31/08//2011 a 30/08/2013.

Terminal
Rodoviário

João Paulo II
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Relação das empresas permissionárias que compõe o Serviço Convencional de
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Alagoas.

Razão Social N° de veículos N° de linhas

AUTO VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA 6 4
EXPRESSO PALMEIRENSE LTDA 8 2
L PEREIRA LIRA VIAÇÃO 10 1
R.M. VIAÇÃO LTDA 12 3
REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA 104 23
REAL ARAPIRACA DE VIAÇÃO LTDA 12 5
S.J.T. TURISMO LTDA 6 1
TRANSPORTE & TURISMO IGREJANOVENCE LTDA 3 1
TRANSPORTE TROPICAL LTDA 36 5
TRANSPORTE TURISMO LTDA 6 2
VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA 20 6
VIAÇÃO GIRAUENSE LTDA 6 2

229 55

QUANTIDADE DE VEÍCULOS POR EMPRESA

6 8 10
12

10412
63

36
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Número de 708 autorizações do Serviço de Transporte Complementar executando o
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado deAlagoas.

Todo o estudo técnico realizado pela Coordenadoria de Transporte em relação ao Plano
Diretor de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Alagoas
tem como base a pesquisa Origem/Destino dos usuários do sistema de transporte
intermunicipal, como também o interesse das viagens dos usuários, que gerou o mapa de
linhas de desejo, evidenciando claramente que o maior percentual de deslocamento de
passageiros é para a capital do Estado, Maceió. Foram identificados também outros polos
geradores de viagens, os municípios de Arapiraca, União dos Palmares, Palmeira dos
Índios, Penedo, São Miguel dos Campos, entre outros.

Em 2011, a Agência Reguladora, por meio dos técnicos da Coordenação de Transporte
realizou consulta pública da minuta de Licitação do Sistema de Transporte Intermunicipal
de Passageiros, com o objetivo de adquirir mais subsídios referentes a licitação, como
também as criticas e sugestões, onde foram analisadas e resultaram no aperfeiçoamento do
Edital de Licitação do Sistema de Transporte Intermunicipal.

Diante do estudo técnico realizado pela Arsal para elaborar o Plano Diretor do Transporte
Rodoviário Intermunicipal para o Estado de Alagoas, a Coordenação de Transporte da
Arsal elaborou os editais de licitação do Sistema com base no projeto básico do Sistema de
Transporte Intermunicipal, conforme descrito abaixo:

Licitação do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do
Estado de Alagoas

Centenas de transportadores interessados em participar da primeira Licitação do
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Alagoas, na categoria
Complementar (vans), lotaram o Espaço Multieventos do Ginásio do Sesi. A licitação do
Serviço Complementar apresentou 1069 propostas para as 167 linhas da rede de transporte
intermunicipal do Estado deAlagoas.

Apresentação
dos

documentos de
credenciamento

dos licitantes

Em 14 de dezembro de 2011, foi publicado o Edital de licitação do Serviço de Transporte
Rodoviário Convencional Intermunicipal de Passageiros do Estado deAlagoas.
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Uma das primeiras implantadas no País, a Coordenadoria de Tarifas daArsal foi criada em
junho de 2003, com o objetivo de dotar aAgência de subsídios necessários à compreensão
da situação econômica e financeira das concessionárias, dos permissionários e
autorizatários, de forma a regulá-las dentro dos princípios que norteiam as atividades de
uma agência reguladora. A Coordenadoria atua também no sentido de preservar o
equilíbrio econômico-financeiro das empresas garantindo, ainda, a adoção de tarifas
módicas.

· Recebimento do pleito de revisão tarifária 2011;
· Análise do pleito: custos, despesas, mercado e plano de investimentos;
· Acompanhamento da Estrutura Tarifária e da Tarifa Média ex-impostos;
· Acompanhamento e análise mensal do Mercado de Gás;
· Acompanhamento e análise mensal dos Custos de Capital e Operacional;
· Acompanhamento e análise mensal das Despesas da concessionária;
· Acompanhamento dosAtivos Imobilizados da concessionária;
· Divulgação do estudo de revisão tarifária em consulta pública, por meio do site da
Arsal;
· Recebimento, análise, tratamento e resposta das contribuições à Nota Técnica;
· Publicação da Resolução n° 101, de 19 de janeiro de 2011, que dispõe sobre as
tabelas que compõem a estrutura tarifária da Gás de Alagoas S.A. – Algás e estabelece
novo preço da commodity;
· Resolução Arsal nº 106, de 29 de julho de 2011, que dispõe sobre as tabelas que
compõem a estrutura tarifária da Gás de Alagoas S.A. – Algás e estabelece novo preço da
commodity;
· Publicação da Resolução nº 107, de 14 de setembro de 2011, que dispõe sobre a
Tarifa Média e a Margem Bruta, ambas ex-impostos, a serem praticadas pela Gás de
Alagoas S.A. –Algás no ciclo 2011/2012;
· Publicação da que estabelece o preço
da commodity e fíxa novas tabelas que compõem a estrutura tarifária da Gás de Alagoas
S.A.-Algás.;
· Elaboração da minuta de Resolução Nº 112, de 24 de outubro de 2011, que dispõe
sobre os procedimentos a serem adotados para envio de informações e documentos
necessários a definição da Revisão Tarifária do Serviço Público de Distribuição de Gás

Atividades realizadas em 2011

Gás Canalizado

Resolução nº 109, de 03 de outubro de 2011,
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Canalizado no Estado deAlagoas;
· Publicação da estabelece o preço da
commodity e fixa novas tabelas que compõem a estrutura tarifária da Gás de Alagoas
S.A.-Algás;
· Visita Técnica aARCE com o objetivo de conhecer os procedimentos Técnicos da
Revisão Tarifária do Gás.

Quadros e Gráficos

Resolução nº 113, de 26 de outubro de 2011–

Evolução no Consumo de Gás Natural - GN (m³ por segmento)

SEGMENTOS Jan - out 2009 Jan - out 2010 Jan - out 2011

Residencial 1.468.944 1.513.796 1.676.804
Média Diária 4.816 4.980 5.498

% - 3 % 10%

Comercial 2.072.039 2.152.112 2.274.426
Média Diária 6.794 7.079 7.457

% - 4% 5%

Veicular 31.575.267 29.830.284 29.563.786
Média Diária 103.525 98.126 96.930

% - (5%) (0,08%)

Industrial 101.940.102 113.128.237 98.683.113
Média Diária 334.230 372.132 323.551

% - 11% (12%)

TOTAL 137.056.352 146.624.429 132.198.129
Média Diária 449.365 482.317 433.436

% - 7% (9%)
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Evolução  Consumo de Gás

Jan – Nov.2011

Evolução da Margem de Comercialização em 2011.
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Transporte Intermunicipal de Passageiros

· Visita Técnica as empresas permissionárias;

· Análise dos dados operacionais informados pelas ermpresas que operam no
Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado deAlagoas;

· Cálculo do Coeficiente Tarifário do Sistema de Transporte Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado deAlagoas;

· Acompanhamento diário das atividades relacionadas ao Transporte Intermunicipal;

· Participação do 18° Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito realizado no Rio
de Janeiro;

· Publicação da
aplicada no Sistema Convencional e Complementar de

Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado deAlagoas.

Resolução nº 108, de 15 de setembro de 2011 que institui a Tarifa
mínima de quilometragem a ser
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A Assessoria de Comunicação (Ascom) da Arsal trabalha visando o aprimoramento
constante da comunicação com a sociedade, com os servidores da Agência, órgãos
públicos, entes regulados e as demais agências reguladoras do País. Levar cidadania e
informação a todos os usuários dos serviços públicos regulados pela Arsal é uma das
metas destaAssessoria.

Em 2011, a Arsal estreou seu novo portal institucional ( ), mais
interativo e com novas ferramentas destinadas aos servidores e internautas em geral. O
portal, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia em Informática e Informação do Estado
de Alagoas (Itec), se manteve com ferramenta fundamental para estreitar a relação com a
sociedade e os funcionários da Agência, facilitando o acesso a todas as informações sobre
aArsal.

· A participação efetiva desta Assessoria de Comunicação na divulgação e
acompanhamento da primeira licitação para o Sistema de Transporte Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado deAlagoas nas categorias convencional (ônibus)
e complementar (vans). A Ascom participou com a divulgação de matérias acerca do
assunto, organização de eventos e entrevistas e produção de campanha publicitária;

· Suporte para a estreia e manutenção do novo portal institucional da Agência
Reguladora, que conta, entre outras inovações, com ferramenta de busca referente aos
processos abertos naAgência e Sistema de Ouvidoria Online;

· Divulgação e acompanhamento de audiências públicas, entre elas a sobre energia
elétrica, realizada no município de Pão de Açúcar (abril); e audiência pública na
Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE) acerca da Licitação do Transporte
Intermunicipal (agosto);

· Divulgação e acompanhamento de Consulta Pública para licitação do Transporte
Intermunicipal, realizada entre fevereiro e março;

· Redação, edição, organização e divulgação de campanha de esclarecimento sobre
Licitação do Transporte, realizada em outubro. Durante uma semana, folders contendo os

Entre as ações desenvolvidas em 2011, destacam-se:

www.arsal.al.gov.br
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principais pontos do certame e respostas às principais dúvidas dos transportadores
interessados em participar da licitação foram distribuídos em todo o Estado;

· Divulgação e acompanhamento da consulta pública sobre o regulamento do
Sistema de Fretamento Intermunicipal de Passageiros (dezembro);

· Divulgação e acompanhamento de consulta pública, entre julho e agosto, a respeito
do Gás Canalizado, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para
estabelecer a margem bruta a ser praticada pela concessionária Gás deAlagoas S.A(Algás)
no período 2011/2012;

· Suporte e acompanhamento na participação da Arsal na CPI da Eletrobrás,
realizada na Assembleia Legislativa de Alagoas. Na ocasião, a Agência Reguladora
apresentou os números acerca de suas fiscalizações (novembro);

· Realização, nos meses de abril e maio, do Projeto “Arsal vai à comunidade”,
voltado para os órgãos do Governo, com o objetivo de esclarecer aos servidores públicos
seus direitos e deveres a respeito das áreas reguladas: energia elétrica, transporte
intermunicipal e gás canalizado;

· Manutenção do Jornal interno online (Newsletter) “Notícias Arsal”, onde são
divulgados os acontecimentos da Agência e mantido um espaço interativo destinado à
colaboração dos funcionários com artigos, crônicas, entre outros;

· Manutenção do site daArsal, onde são disponibilizadas informações a respeito das
atividades desenvolvidas pela Agência, além de assuntos de interesse dos usuários e
consumidores.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Campanha
para licitação
do transporte
intermunicipal
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Em 2011, a Coordenadoria Executiva de Ouvidoria passou por um processo de articulação
e sistematização de suas atividades, visando melhorar o atendimento em qualidade e
agilidade, com o encaminhamento correto das demandas para as áreas técnicas.

Apresentamos, a seguir, as principais ações realizadas em dois eixos temáticos
(Comunicação com o cidadão e Capacitação técnica), além dos dados estatísticos e
análises das demandas recebidas pela Ouvidoria. Em relação a 2012, as perspectivas
concentram-se na busca pela ampliação da participação do cidadão e em estimular o
conhecimento sobre as ações daArsal.

A Arsal, por meio da Ouvidoria, dispõe de diversos meios de comunicação com o
cidadão/usuário para receber e apurar denúncias, reclamações, sugestões e informações.
São eles:

A) - Formulário Eletrônico: http//www.arsal.al.gov.br / ouvidoria;
B) - E-mail: ;
C) - Call Center: 0800 – 284 – 0429;
D) - Correspondências e/ou presencial: Endereço: Rua Cincinato Pinto, 226 – 2.º andar –
Edifício Ipaseal – Centro. CEP: 57020-050. Maceió/AL.

Cada demanda recebida é qualificada por área de acordo com o tipo, prioridade, natureza e
a competência, encaminhada para área técnica e acompanhada até a resposta final.
Abaixo, as principais ações realizadas de qualificação técnica e demandas apresentadas.

Do total das demandas recebidas, foram denúncias e/ou reclamações. Os pedidos de
informações diversas representaram as manifestações mais frequentes, correspondendo a

casos das demandas recebidas pela Ouvidoria.

1. Natureza das demandas

227

533

ouvidoria@arsal.al.gov.br

COORDENADORIA EXECUTIVA
DE OUVIDORIA
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1.1 Denúncias encaminhadas

1.2 Origem das demandas

As denúncias encaminhadas foram finalizadas ou finalizadas com desdobramentos -
significa que tiveram uma primeira resposta e necessitam de um tempo maior para análise
e investigação, havendo, posteriormente, uma resposta complementar ao demandante.

A) - Demandas Encaminhadas aos Setores técnicos ;
B) Reclamações/Denúncias não respondidas pelos Setores Técnicos ;
C) Reclamações/Denúncias respondidas à Ouvidoria .

Aprincipal forma de se comunicar com a Ouvidoria daArsal tem sido por meio telefônico,
o 0800-284-0429, representando cerca de 80% do total das demandas apresentadas.
Conforme se vê no gráfico abaixo. Informamos, ainda, que os outros meios convencionais
também registraram demandas.
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COORDENADORIA EXECUTIVA
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1.3 Competência das demandas

Algumas das atividades desenvolvidas:

Grande parte das demandas apresentadas à Ouvidoria é inerente ao Transporte Coletivo de
Passageiros, com estimativa de 85% do total.As demandas são respondidas diretamente ou
encaminhadas à Coordenadoria de Transportes. Dentre as questões pertinentes a área
técnica as que mais se destacam em demandas são:

a) - Descumprimento de horário 28%;
b) - Maus tratos 17%;
c) - Fiscalização ineficaz 25%;
d) - Clandestinos 18%;
e) - Lotação de veículo 12%.

Na busca de garantir um canal aberto e permanente de comunicação com o cidadão, temos
alcançado uma maior credibilidade junto ao usuário/cidadão e consequentemente,
contribuindo para a melhoria da gestão institucional.

· Reuniões internas de avaliações operacionais e institucionais;

· Atividades práticas diárias de interlocução direta com os cidadão/usuários dos
serviços regulados pela instituição;

· Participação no Colegiado da Diretoria Executiva daAutarquia;

· Contribuições no Conselho Estadual dos Consumidores da Eletrobras emAlagoas;

· Capacitações técnicas, congressos e seminários:

· 7º. Seminário Nacional de Ouvidores e Ouvidorias, realizado em Curitiba/PR, nos
dias 24, 25 e 26 de agosto de 2011;

· VI – Curso A busca do Entendimento – em Brasília/DF, nos dias 01 e 02 de
setembro de 2011;

· VII – Congresso Brasileiro de Regulação – em Brasília/DF, de 20 a 23 de setembro
de 2011.

2 Ouvidoria em Ação
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· Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria, realizado em Vitória/ES, nos
dias 25,26 e 27 de outubro de 2011.

A Coordenadoria Executiva de Ouvidoria tem buscado não apenas responder ao cidadão,
mas dar maior agilidade e qualidade às respostas.

A excelência da Ouvidoria também pode ser alcançada quando uma queixa individual
pode ser transformada numa demanda coletiva para defesa dos direito do cidadão. É
também dever da Ouvidoria trabalhar na defesa dos direitos do cidadão, desempenhando
o papel de mediador e facilitador da comunicação, diálogo e resolução de conflitos entre
concessionários e usuários de serviços regulados por estaAgência.
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Cabe à Assessoria Jurídica da Arsal a emissão de pareceres, elaboração de contratos e
convênios, exames de legalidade dos atos e documentos da Arsal, dentre outras
prerrogativas inerentes à sua função.

Com o intuito de prestar a melhor assessoria jurídica possível, o setor vem legalmente
cumprindo com suas atribuições e disponibilizando serviços adequados, gerando uma
produção de trabalho satisfatória, atingindo metas e objetivos daAgência Reguladora.

Desta forma, foram publicadas Portarias, Resoluções e Decretos com o intuito de
disciplinar as atividades desenvolvidas pela Arsal de acordo com sua Lei instituidora nº
6267, de 20 de setembro de 2001 e as alterações constantes na Lei nº 7.151 de 05 de maio
de 2010.

· Processos tramitados: 396;

· Pareceres elaborados: 179;

· Pareceres elaborados peloAssessor Jurídico: 83;

· Publicações no Diário Oficial do Estado: 100;

· Despachos proferidos: 283.

Foram feitas visitas à Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao Ministério Público
Estadual, ao Ministério Público do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas.

Seguem abaixo as atividades destaAssessoria Jurídica no ano de 2011:

Visitas ao Judiciário

ASSESSORIA JURÍDICA
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS NORMAS ARSAL/2011

RESOLUÇÕES/2011

RESOLUÇÃO Nº. 101, DE 19 DE JANEIRO DE 2011

Dispõe Sobre as Tabelas que Compõem a Estrutura Tarifária da Gás de
Alagoas S.A – Algás.

RESOLUÇÃO Nº. 102, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011

Institui os Termos do Auto de Infração a ser Adotado no Sistema de
Transportes Rodoviários Intermunicipal de Passageiros do Estado de
Alagoas.

RESOLUÇÃO ARSAL Nº 104, DE 03 MARÇO DE 2011

Dispõe sobre a Segunda Revisão das Normas Gerais de Fornecimento de
Gás Canalizado no Estado de Alagoas.

RESOLUÇÃO ARSAL Nº. 103, DE 22 DE FEVEREIRO DE
2011

Dispõe sobre a Prorrogação do Tempo de Vida Útil dos Veículos com
Idade Superior a 7 (Sete) Anos, Ressalvando a Necessidade de
Realização de Vistoria a Cada 3 (Três) Meses de Utilização no Serviço
Complementar de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros
do Estado de Alagoas.

RESOLUÇÃO ARSAL Nº. 105, DE 10 DE MAIO DE 2011

Revoga a Resolução Arsal nº. 93, de 26 de Novembro de 2009.

RESOLUÇÃO Nº106, DE 29 DE JULHO DE 2011

Dispõe Sobre As Tabelas Que Compõem A Estrutura Tarifária Da Gás
De Alagoas S.A.– Algás.

RESOLUÇÃO Nº. 107, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011

Dispõe sobre a Tarifa Média e a Margem Bruta, ambas Ex-Impostos, a
Serem Praticadas pela Gás de Alagoas S.A.– Algás, no Ciclo
2011/2012.

RESOLUÇÃO Nº. 108, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

Institui a Tarifa Mínima de quilometragem a Ser Aplicada no Sistema
Convencional e Complementar de Transporte Rodoviário Intermunicipal
de Passageiros do Estado de Alagoas.

RESOLUÇÃO Nº 109, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

Dispõe sobre as Tabelas que Compõem a Estrutura Tarifária da Gás de
Alagoas S.A.– Algás.

RESOLUÇÃO Nº. 110, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011

Revoga o Art. 5º da Resolução Arsal Nº. 108 de 15 de Setembro de
2011.

ASSESSORIA JURÍDICA
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PORTARIAS/2011

RESOLUÇÃO Nº. 111, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011

Revoga a Resolução Arsal Nº. 110 de 13 de Outubro de 2011.

RESOLUÇÃO Nº. 112, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para envio de
informações e documentos necessários a definição da Revisão Tarifária
do Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado no Estado de
Alagoas.

RESOLUÇÃO Nº 113, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

Dispõe sobre as Tabelas que Compõem a Estrutura Tarifaria da Gás de
Alagoas S/A-Algás.

RESOLUÇÃO Nº. 114, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011.

Altera o Art. 4º e Acrescenta o Inciso III ao Art. 21, do Regulamento do
Serviço Complementar de Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado de Alagoas e dá outras providências.

PORTARIA Nº. 001, DE 18 DE JANEIRO DE 2011

Torna sem efeito a portaria Arsal nº. 014, de 30 de dezembro de
2008, que designou servidor para o exercício de função gratificada
fg-2.

PORTARIA Nº. 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2011

Revoga a portaria arsal nº. 016, de 30 de dezembro de 2008, que
designou servidora para o exercício de função gratificada fg-2

PORTARIA Nº. 003, DE 01 DE ABRIL 2011

Dispõe sobre a integração de fiscal ao quadro das atividades
fiscalizatórias exercidas pela Arsal.

PORTARIA Nº. 004, DE 01 DE ABRIL DE 2011

Institui a comissão permanente de licitação da Arsal.

PORTARIA Nº. 005, DE 23 DE MAIO DE 2011

Designa servidora para o exercício de função gratificada fg-1.

PORTARIA Nº. 006, DE 07 DE JUNHO DE 2011

Dispõe sobre a integração de fiscais ao quadro das atividades
fiscalizatórias exercidas pela agência reguladora de serviços
públicos do estado de alagoas – Arsal

PORTARIA ARSAL Nº 007, de 01 de Julho de 2011.

Dispõe sobre o cálculo, a cobrança e o recolhimento da Taxa de
Fiscalização de Serviços de Gás Canalizado, relativa ao segundo
semestre de 2011.

PORTARIA Nº. 008, DE 21 DE JULHO DE 2011

Dispõe sobre a integração de fiscal ao quadro das atividades
fiscalizatórias exercidas pela Arsal.
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PORTARIA Nº. 009, 05 DE AGOSTO DE 2011.

Designa servidora para o exercício de função gratificada fg-1.

PORTARIA ARSAL Nº 010, de 19 de dezembro de 2011.

Dispõe sobre o cálculo, a cobrança e o recolhimento da Taxa de
Fiscalização de Serviços de Gás Canalizado, relativa ao exercício
de 2012.

CONTRATO Nº 001/2011

CONTRATO PARA ALUGUEL DE 30 COMPUTADORES,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS E
A EMPRESA MARLIN INDUSTRIAL LTDA, EM
CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINSTRATIVO
Nº49070-06072/2010.

TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO Nº. 001/2011

TERMO ADITIVO Nº. 001 RELATIVO AO ACRÉSCIMO
DE MAIS 07 (SETE) COMPUTADORES AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA
MARLIN INDUSTRIAL LTDA, EM CONFORMIDADE
COM O PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº49070-
8481/2011.

CONTRATOS/CONVÊNIO/ TERMOS ADITIVOS 2011:

Termo Aditivo Nº 001/2011 ao Contrato nº 01/2010

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO
DE ALAGOAS - ARSAL EMPRESA MEYER COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Termo Aditivo Nº 007/2011 ao Convênio nº 002/2005

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO
DE ALAGOAS - ARSAL E A POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE ALAGOAS.

Termo Aditivo de Prazo Nº 004/2011 ao Convênio nº
003/2005

Contrato que entre si celebram a Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal e o
SOPROBEM.

Termo Aditivo de Nº 001/2011 ao Contrato nº 9912254026

Convênio que entre si celebram a Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal e a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Termo Aditivo de Prazo Nº 002/2011 ao Contrato nº
003/2009

Contrato que entre si celebram a Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal e EMPRESA
LOGON COM E SERV LTDA ME.
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AVISOS DE LICITAÇÃO/CONSULTA PÚBLICA – 2011

Termo Aditivo de Prazo Nº 008/2011 ao Contrato nº
014/2004

Contrato que entre si celebram a Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal e
MULTICOOP – Cooperativa Mista de Prestação de Serviços
Ltda.

Termo Aditivo de Prazo Nº 002/2011 ao Contrato nº
006/2009

Contrato que entre si celebram a Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal e EMPRESA
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.

Termo Aditivo de Prazo Nº 003/2011 ao Contrato nº
003/2009

Contrato que entre si celebram a Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal e EMPRESA J.
AQUINO POSTO PAJUÇARA.

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA - ARSAL Nº 001/2011

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas – ARSAL, no uso de suas
atribuições regimentais previstas na Lei n° 6.267, de 20 de
setembro de 2001, alterada pela Lei n º 7.151, de 05 de maio
de 2010, comunica que realizará Consulta Pública com o
objetivo de colher sugestões referentes à Licitação do Sistema
de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do
Estado de Alagoas.

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA - ARSAL Nº 002/2011

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas – ARSAL, no uso de suas
atribuições regimentais previstas na Lei n° 6.267, de 20 de
setembro de 2001, alterada pela Lei n º 7.151, de 05 de maio de
2010, comunica que realizará Consulta Pública do Gás
Canalizado, com o objetivo de obter subsídios e informações
adicionais para estabelecer a Margem Bruta a ser praticada pela
concessionária Gás de Alagoas S.A (ALGÁS) no período
2011/2012

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA - ARSAL Nº 003/2011

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas – ARSAL, no uso de suas
atribuições regimentais previstas na Lei n° 6.267, de 20 de
setembro de 2001, alterada pela Lei n º 7.151, de 06 de
dezembro 2011, comunica que realizará Consulta Pública, com
o objetivo de obter subsídios e informações adicionais acerca
do Regulamento do Serviço de Transporte Especial do Estado
de Alagoas.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL ARSAL
Nº 002/2011 (3ª CONVOCAÇÃO)

Objeto: Contratação de empresa especializada, para prestação
de serviços de moto-boy destinados à Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Alagoas, de acordo com o
Projeto Básico constante no anexo I do edital.
Tipo: Menor Preço Global.



0800 284 0429
Rua Cincinato Pinto, 226, 4.º Andar Edf. Ipaseal - Centro

Maceió-Alagoas-Brasil - CEP: 57.020-050

Ouvidoria
0800 284-0429

www.arsal.al.gov.br

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico,

Energia e Logística


