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Apresentação

Ao assumirmos a presidência da Agência Reguladora de Serviços Públicos 
do Estado de Alagoas, em novembro passado, as atividades da Arsal no ano de 
2008 já estavam sendo concluídas. Procuramos, neste relatório, apresentar um 
breve retrospecto das ações desenvolvidas no período, tal qual nos foi 
apresentado na ocasião de nossa posse.

Destacamos em 2008, o início da elaboração do edital do que será a 
primeira licitação para o Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado. 
O assunto foi discutido em setembro em audiência pública que contou com a 
presença de centenas de pessoas.

Entre as perspectivas que destacamos para o ano de 2009, estão: o 
prosseguimento deste edital de licitação;  a abertura de concurso para a Agência 
Reguladora; a implantação de um Plano de Cargos e Salários para os servidores 
e a regulação da área de saneamento no Estado. 

Em 2008 a Arsal, a primeira agência reguladora do Estado, completou sete 
anos de atividades, tendo como base de sua atuação o investimento em uma 
estrutura moderna e uma equipe técnica qualificada. Para manter a qualidade 
dos serviços prestados, nosso desafio é fazer a Agência crescer e se fortalecer, o 
que refletirá diretamente na nossa relação com os usuários, cidadãos e 
consumidores de todas as áreas reguladas.

Neste relato, pretendemos não apenas registrar e prestar contas à sociedade 
das atividades  desenvolvidas pela Agência Reguladora do Estado, mas também 
agradecer a acolhida de cada um de nossos funcionários, colaboradores, 
gestores públicos e de toda a sociedade, sem os quais não conseguiríamos 
atingir nossas metas, realizar estas atividades e planejar um futuro mais sólido 
para a regulação em Alagoas.

Waldo Wanderley
Diretor-Presidente da Arsal
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Introdução

Criada em 20 de setembro de 2001, 
através da Lei de nº 6267/01, a 
Agência Reguladora de Serviços 
Públicos do Estado de Alagoas - Arsal 
completou sete anos de atividades em 
2008, procurando estar cada dia mais 
próxima do cidadão, sendo uma 
ponte entre usuários, concessionárias 
e permissionários dos serviços 
públicos no Estado de Alagoas.

Atuando nas áreas de Energia Elétrica, 
Gás Canalizado e Transporte 
Intermunicipal de Passageiros, a Arsal 
tem como missão institucional zelar 
pela qualidade dos serviços prestados, 
fiscalizando as concessionárias, 
garantindo os interesses dos usuários 
e zelando pelo equilíbrio econômico e 
financeiro das concessionárias e 
permissionárias. 

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

3Relatório 2008 - ARSAL



4 Relatório 2008 - ARSAL

A atividade de regulação exercida 
pela Arsal encerra aspectos de 
especificidade e singularidade, os quais 
só podem ser atingidos por uma equipe 
de profissionais competentes, com 
experiência e capacitação específicas. 
Essa é a razão principal que sempre 
motivou a Arsal a compor e manter 
uma equipe de colaboradores capaz de 
assegurar a continuidade das ativi-
dades conferidas por lei à Agência 
Reguladora.

Nestes sete anos de atividades 
vários investimentos foram feitos na 
capacitação e aperfeiçoamento dos 
servidores da Agência, que participa-
ram de cursos e treinamentos espe-
cíficos, simpósios, seminários e 
congressos, cujas atividades resulta-

Coordenadoria Setorial de Gestão

ram na expansão e consolidação das 
ações desenvolvidas pelo órgão.

Instalada no edifício Ipaseal, no 
Centro de Maceió, a Arsal manteve 
sempre excelentes acomodações, 
ocupando quatro dos pavimentos do 
imóvel, o que propicia uma distri-
buição harmônica e homogênea de 
suas coordenadorias e órgãos de apoio 
técnico e operacional.

Como fonte de recursos para arcar 
com suas despesas de manutenção e 
desenvolvimento das atividades do 
órgão, a Arsal utiliza as taxas de 
fiscalização do transporte intermu-
nicipal convencional e complementar 
de passageiros e do gás canalizado, o 
que legitima sua condição de autarquia 
especial, com autonomia adminis-

trativa e financeira. O convênio 
celebrado com a Aneel propicia 
recursos para manutenção das ativi-
dades de regulação na área de energia 
elétrica no Estado.

Desde a criação da Agência Regula-
dora, seu parque de informática 
sempre foi referência no âmbito dos 
órgãos públicos estaduais. O nível de 
informatização permite a interligação 
de todos os equipamentos de infor-
mática à Internet. 

Continua mantida a relação de um 
computador por funcionário da Agên-
cia, assegurando a preservação da 
qualidade da ação reguladora dos 
serviços públicos no Estado.

Informática
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No tocante a regulação do serviço 
público de distribuição de gás 
canalizado, as atividades da Arsal no 
ano de 2008 envolveram a realização 
de fiscalizações de campo para monito-
ramento dos padrões estabelecidos nas 
Normas Gerais de Fornecimento e 
realização de auditorias nas análises 
realizadas nos níveis de odorante e nos 
ensaios das características físico-
químicas do gás natural. Além disso, a 
coordenadoria acompanhou a reali-
zação das manutenções preventivas e 
obras de expansão do sistema de 
distribuição, realizadas pela Algás.

Ainda em 2008, a Coordenadoria 
de Gás Canalizado recebeu a visita de 
outras agências reguladoras estaduais 
com o objetivo da troca de conheci-
mento e experiência nesta atividade. 
Vale ressaltar que esse intercâmbio é 
fundamental para o aprimoramento da 
regulação do setor.

As atividades realizadas por esta 
Coordenadoria visam garantir a 
prestação adequada dos serviços de 
distribuição de gás canalizado no 
Estado. Para isso são realizadas 
fiscalizações rotineiras, fiscalizações 
programadas ao longo do ano e 
eventualmente, fiscalizações para 
esclarecimentos de fatos isolados.

No ano de 2008, a Coordenadoria 
realizou 15 (quinze) fiscalizações de 
campo, monitorando os indicadores 
que apresentaram atendimento 
operacional realizado pela conces-
sionária, assim como inspeções de 
manutenções preventivas e auditoria 
das análises de PCS (Poder Calorífico 
Superior) e COG (Concentração de 
Odorante no Gás). No ano foram 
realizadas fiscalizações em: 50 
(cinquenta) usuários comercias, 09 
(nove) automotivos e 51 (cinquenta e 
um) residenciais.

Foram também realizadas reuniões 
e visitas técnicas, de caráter educativo e 
informativo, com vistas a reforçar e 
rever, junto a concessionária, concei-

Coordenadoria de Gás Canalizado

tos teóricos e metodológicos das 
atividades de fiscalização, assim como 
divulgar as diversas normas regu-
latórias.

Troca de Experiências

Fiscalizações

Representantes de outras agências visitam Coordenadoria de Gás da Arsal
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Os indicadores analisados durante as fiscalizações de campo estão detalhados na tabela abaixo:
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Em 2008, foram analisados e expedidos os seguintes documentos:
Documentos analisados e expedidos

2
0

0
8

Planilhas Técnicas Analisadas
 

660

RTGÁS -  Relatório Técnico de Fiscalização do Gás
 

12

Consultas/Reclamações Oriundas da Ouvidoria/Site da 
Arsal

 06

Ofícios Externos
 

20

Descrição (documentos) Quant.

As análises referentes aos indicadores são de caráter permanente e rotineiro. O objetivo principal é a verificação da 
evolução da qualidade dos serviços prestados pela concessionária, por meio do monitoramento mensal desses dados.

São analisados os seguintes indicadores:

Indicadores Comerciais:

• 01 - AVISO - Antecedência mínima de aviso aos usuários;
• 02 - FONE - Atendimento telefônico;
• 03 - TER - Tempo médio de execução de ramal;
• 04 - TMEO - Tempo médio de elaboração de estudos e orçamentos;
• 05 - TMCE - Tempo médio construções de extensões;
• 06 - Prazo máximo de ligação;
• 07 - Prazo máximo de religação;
• 08 - Prazo máximo de religação por corte indevido;
• 09 - Tempo máximo de interrupção de fornecimento;
• 10 - Tempo máximo de devolução de valores;
• 11 - Prazo máximo para troca de medidores;
• 12 - Prazo máximo para verificação de Pressão, PCS e COG;
• 13 - Prazo máximo para o envio de segunda via da fatura a pedido do usuário;
• 14 - Prazo máximo para corte de ligação existente a pedido do usuário;
• 15 - Prazo máximo para verificação de leitura e consumo a pedido do usuário;
• 16 - Prazo máximo para aferição e emissão de laudo de medidor

suspeito em decorrência de verificação de consumo;
• 17 - Prazo mínimo de antecedência para entrega de fatura em relação à data do vencimento.

Análise Mensal de Indicadores
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• 01 - PRESSÃO;
• 02 - PCS - Poder Calorífico Superior;
• 03 - PPTG - Porcentagem de Perdas Totais de Gás.  

• 01 - COG - Concentração de odorante no gás;
• 02 - IVAZ - Índice de vazamento no sistema de distribuição;
• 03 - TAE - Tempo de atendimento de emergência;
• 04 - FME - Frequência média de emergência;
• 05 - FMPP - Frequência de manutenção preditiva e preventiva.

Indicadores de Qualidade

Indicadores de Segurança

INDICADORES COMERCIAIS COLETIVOS

FONE

FONE - ATENDIMENTO TELEFÔNICO
(% CHAMADAS ATENDIDAS EM ATÉ 15 SEGUNDOS)
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INDICADORES COMERCIAIS INDIVIDUAIS
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NÚMERO DE ESTAÇÕES DE CONTROLE DE PRESSÃO MONITORADAS

MÊS
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1 
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14 

14 

14 

14 

INDICADORES DE QUALIDADE

PRESSÃO

PCS

PODER CALORÍFICO SUPERIOR - PCS - ANO 2008

A Arsal monitora mensalmente a pressão no City Gate Pilar, 07 usuários industriais e 07  
automotivos.  

VALOR PCS (Kcal/m³ a 20º C e 1 ATM)

CITY GATE PILARMÊS

Jan
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Set

Out

Nov

Dez

Valor Mínimo

8977  
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9094  
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9041  
9033  

Valor  Máximo

9087 
9089 
9085 
9500 
9363 
9182 
9312 
9251 
9207 
9511 
9177 
9322 
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PPTG - Porcentagem de Perdas Totais de Gás
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Obs: O Padrão ( +/- 2%) corresponde a perda máxima de gás permitida no Sistema de Distribuição.
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INDICADORES DE SEGURANÇA

COG - CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS
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COG ACIMA DO LIMITE SUPERIOR: COG > 25 mg/m³  
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FREQUÊNCIA MÉDIA DE EMERGÊNCIA
VAZAMENTO  
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MERCADO - EXTENSÃO DE REDE POR MUNICÍPIO

EXTENSÃO TOTAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR MUNICÍPIO 
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE USUÁRIOS POR SEGMENTO
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Coordenadoria de Energia
Desde 17 de abril de 2002, a 

Agência Reguladora de Serviços 
Públicos do Estado de Alagoas - Arsal 
tem firmado com a Agência Nacional 
de Energia Elétrica - Aneel um 
Convênio de Descentralização de 
Atividades. Em 17 de abril de 2007, 
este convênio, de aproximadamente 
R$ 5 milhões, foi renovado por mais 
cinco anos. Isto quer dizer que as 
atividades de regulação e fiscalização 
do setor elétrico continuarão, até 2012, 
a trazer benefícios à sociedade ala-
goana de uma forma mais próxima e 
constante.

Além da descentralização das 
atividades e da cooperação técnica, 
consolidadas anualmente pelas agên-
cias por  meio de Planos de Atividades 
e Metas - PAM's, a Arsal sempre tem 
buscado nortear suas ações conforme a 
missão da Aneel de proporcionar 
condições favoráveis para que o 
mercado de energia elétrica se 
desenvolva com equilíbrio entre os 
agentes e em benefício da sociedade.

Para executar as atividades dele-
gadas pela Aneel, a Arsal recebe 
recursos da Agência Nacional pro-
venientes da Taxa de Fiscalização, 
recolhida pelos concessionários que 
atuam no setor de energia elétrica no 
Estado de Alagoas, tratando o erário de 
forma ética e buscando atender todas 

as normas federais e estaduais per-
tinentes.

No ano de 2008 as atividades de 
descentralização prestadas pelo setor 
de energia da Arsal foram suspensas 
pela Aneel, todavia, ainda em 2008  foi 
efetivada a assinatura do TAC - Termo 
de Compromisso de Ajuste de Con-
duta, firmado entre a concessionária e 
a Aneel, referente às metas dos 
indicadores de continuidade do 
serviço de distribuição na área de 
concessão.

Com a aprovação do TAC cele-
brado com a Aneel, por meio de 
intervenção da Arsal, a Companhia 
Energética de Alagoas - Ceal res-
ponsabilizou-se pelo investimento de 
recursos próprios na ordem de R$ 6,2 
milhões de reais, destinados para 
aplicação em obras e ações na 
adequação dos indicadores de 
qualidade (DEC - FEC) e melhorias da 
prestação no fornecimento dos 
serviços de distribuição de energia 
elétrica no Estado de Alagoas. A 
assinatura beneficiará diretamente aos 
consumidores alagoanos, compro-
metendo ainda mais a concessionária a 
prestar um serviço de qualidade.
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Cabe à Ouvidoria de Energia a atribuição de receber, registrar, analisar, esclarecer dúvidas e 
encaminhar a solução às solicitações dos consumidores. Existem vários canais de comunicação para 
contatar com a Arsal, tais como:

• Correio: Rua Cincinato Pinto, 226, Centro, Edf.  Ipaseal, 3º andar, 57.020-050, Maceió-AL.
• Pessoalmente: contato na sede da Agência ou nos postos de atendimento (Já Mangabeiras e 

Terminal Rodoviário).
• Internet: www.arsal.al.gov.br e arsal@arsal.al.gov.br
• Telefone de discagem grátis: 0800-284-0429
• FAX: (82) 3315-2501

No Plano de Atividades e Metas da Mediação Administrativa da Arsal, o indicador de desempenho foi definido para 
finalização de 75% das ligações no atendimento (0800) da Agência. Em 2007 a Arsal conseguiu superar a meta estabelecida, 
finalizando, de imediato, 96,4% das ligações no atendimento; já para o período de 2008, por ter ocorrido a suspensão das 
atividades, a Arsal ainda permaneceu com sua média mensal superior ao indicador estabelecido, atingindo 95,42% das 
finalizações de ligações no seu atendimento.
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Número de Atendimentos Registrados no 0800
da ARSAL 2008

Registrados na Arsal Finalizadas na Mediação Encaminhadas à área Técnica da Arsal

Mediação Administrativa Setorial 
Ouvidoria de Energia

O gráfico abaixo mostra os números dos atendimentos registrados na Arsal em 2008 na área de energia elétrica, 
identificando os casos de solução imediata e os casos que foram registrados, para tratamento, como solicitação de Ouvidoria 
na Agência.
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Do gráfico a seguir infere-se o conhecimento do consumidor sobre o papel da Arsal ao longo dos anos. Em março de 2008 
as fiscalizações foram suspensas.

Registrados na ARSAL Atendimento da ARSAL Solicitações de Ouvidoria

Dentre as atribuições que estão sob sua responsabilidade, a Arsal pode dar andamento a um processo de mediação, nos 
casos onde não há regulamento específico, quando há dificuldades na interpretação de dispositivos da legislação ou onde 
existe a impossibilidade de obtenção de dados comprobatórios sobre alegações das partes. Uma das vantagens dessa ação de 
solução de conflitos é evitar que os mesmos evoluam para demandas judiciais.

Segue as maiores demandas de reclamações dos consumidores, em relação aos serviços prestados pela concessionária, no 
transcorrer do ano de 2008, merecendo destaque as reclamações abaixo:

• COBRANÇA POR IRREGULARIDADE;
•  LIGAÇÃO;
• QUALIDADE DO ATENDIMENTO DA CONCESSIONÁRIA;
• INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO;
• FLUTUAÇÃO/VARIAÇÃO/OSCILAÇÃO DE TENSÃO.

Histórico das Solicitações de Ouvidoria Atendidas pela ARSAL
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Visando o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados pela Ceal, a Coordenadoria de Regulação de Energia da 
Arsal vem expandindo e intensificando suas ações com o fim de que sejam obedecidos os dispositivos legais. Com 
fiscalizações programadas, eventuais e por demanda a Agência acompanha de perto a atuação da concessionária, e traz para a 
população alagoana a garantia da legitimidade na prestação dos serviços.

Em 2008 a Arsal realizou as seguintes atividades (desenvolvidas no decorrer dos meses de janeiro e fevereiro, pela equipe 
de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade).

Fiscalização dos Serviços de Eletricidade

Fiscalização Técnica e Comercial

• Elaboração do Relatório da Fiscalização T&C;
• Envio do Relatório da Fiscalização Técnica e Comercial  RF-CEAL -02/2008-ARSAL.

Fiscalização da Subvenção Econômica Baixa Renda

• Elaboração do Relatório da Fiscalização do Baixa Renda;
• Envio do Relatório da Fiscalização do Baixa Renda RF-CEAL-04/2008-ARSAL.

Fiscalização das Metas dos Programas de Universalização e Luz para Todos

• Envio do Ofício ARSAL nº 035/2008 - DG, em 17/01/2008  para a   Superintendência de Regulação da Comercialização 
da Eletricidade - SRC solicitando esclarecimento sobre metas da universalização, para posteriormente elaborarmos o 
parecer técnico.

Fiscalização do Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica
(Eficiência Energética)

• Elaboração e envio do Relatório da Fiscalização do PCDEE .

Fiscalização do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&d)

• Elaboração e envio do Relatório RF-CEAL-01/2008 - ARSAL.
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Ao longo de sete anos de existência, a Arsal comprova com números a importância das ações realizadas pela equipe de 
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade. Os resultados destes trabalhos podem ser percebidos com a melhoria do serviço 
prestado pela Ceal nas áreas técnicas; com a qualidade da energia elétrica fornecida e comercial; com informações mais claras 
para a população e o cumprimento das leis e resoluções da Aneel.

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.

Em 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 no período de janeiro e fevereiro de 2008:

 
Fiscalizações de Geração em 2008

MÊS USINA TIPO
POTÊNCIA 

(kW)

JAN
Santa
Clotilde 

UTE 12.000

FEV
Porto
Rico 

UTE 19.000

Os trabalhos são desenvolvidos a partir de uma metodologia sistematizada em um formulário específico, desenvolvido 
para aquisição de dados (lista de verificação), e que contém todos os itens a serem analisados quanto aos procedimentos de 
operação e manutenção, de forma clara e objetiva, e apontar as deficiências e potencialidades nas UTE's Santa Clotilde e 
Porto Rico.

A metodologia que foi aplicada no processo de fiscalização da infra-estrutura de geração das mencionadas UTE's teve 
como principais pontos:

•  Caracterizar os componentes básicos da termelétrica e constatar a potência efetivamente instalada;
•  Relatar o perfil de geração e consumo de energia;
•  Verificar o destino da energia gerada;
•  Observar, visualmente, o estado de conservação das instalações e dos equipamentos;
•  Verificar a situação junto ao órgão ambiental, quanto à regularização.

A existência de problemas técnicos não observados na usina não exime a empresa de monitorá-los e corrigi-los 
permanentemente.

A fiscalização na usina não diminui nem exime de responsabilidade a empresa quanto à adequação das instalações, à 
correção e legalidade de operação e dos atos que praticar na exploração da usina. Em qualquer uma dessas hipóteses, a 
empresa será responsável pelos danos que porventura decorrerem para a Arsal ou para terceiros, nas atividades exercidas em 
função da geração de energia elétrica.
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Abaixo, apresentamos a tabela com a capacidade de geração do Estado de Alagoas:

Destilaria
Porto Alegre

Santa Maria

Classe de
Combustível

CombustívelMunicípio

 

Proprietário
Destino da

Energia
Potência 

(kW)
Usina

USINAS do tipo UTE em operação

Caeté 

Uruba

Guaxuma

Cachoeira

Marituba

Serra
Grande

Laginha - 
Matrix

Sinimbu

Seresta

Sumaúma

Capricho

Camaragibe

Utinga Leão

Porto Rico

Roçadinho

Jitituba Santo 
Antônio

Triunfo

Taquara

Paisa

 Pindorama

Santa
Clotilde

Coruripe 

Sub-total 1

31.800

10.000

14.000

7.400

20.480

17.200

4.950

18.000

9.500

14.000

2.400

4.600

9.900

19.000

13.200

4.600

27.400

14.000

2.400

4.800

2.400

4.000

12.000

32.000

300.030

PIE

APE-COM

APE

PIE

PIE

APE-COM

PIE

PIE

PIE

APE

APE

APE

APE

APE

APE

APE

PIE

APE

APE

APE

APE

APE

APE

PIE

Usina Caeté
S/A 

 Laginha Agro
Industrial S/A 

Laginha Agro
Industrial S/A 

Usina Caeté S/A

Usina Caeté S/A

Usina Serra
Grande S/A 

Laginha Agro
Industrial S/A 

Energética
Vale do Jequiá  

 Seresta Ltda

Cia.Açucareira
C. Sumaúma  

Cia. Açucareira
U. Capricho 

Usina
Camaragibe 

Central Utinga
 Leão

Industrial Porto
Rico

Mendo Sampaio 
S/A

 U.Santa Maria

 Jitituba Ltda

Triunfo Agro
Industrial

 Usina Taquara

Penedo Agro-
Industrial

Dest. Porto
Alegre

Cooperativa
Pindorama

Usina Santa
Clotilde

Usina Coruripe
Açúcar e Álcool 

24 Usinas de Cana de Açúcar

S.M.dos
Campos 

Atalaia 

Coruripe 

Maceió 

Igreja Nova 

Laje 

União dos
Palmares  

Jequiá da 
Praia 

Teotônio
Vilela 

Marechal 
Deodoro

Cajueiro
Matriz de 

Camaragibe

Rio Largo
Campo 

Alegre

Campos

Porto Calvo

São Luís do 
Quitunde 

Boca da
Mata

Colônia
Leopoldina 

Penedo 

Colônia
Leopoldina 

Coruripe 

Rio Largo

Coruripe 

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Bagaço de
Cana  

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa

Biomassa



Relações Institucionais
Em 2008, a área de Relações Institucionais do Convênio ANEEL/ARSAL deu continuidade ao aprimoramento das ações 

nas suas duas áreas de atuação, quais sejam: coordenação do convênio e gestão de relacionamento, realizando as seguintes 
atividades durante o período de janeiro e fevereiro de 2008:

COLHER DADOS PARA COMPOR PRESTAÇÃO DE CONTAS
•  Envio dos Relatórios Físicos e Financeiros.

COLHER DADOS PARA COMPOR O RELATÓRIO GERENCIAL
 TRIMESTRAL DE COORDENAÇÃO DE CONVÊNIO

•  Envio do Relatório Trimestral.

MANTER ATUALIZADO E ORGANIZADO TODOS OS
PROCESSOS DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO

•  Para comprovação das informações dos Relatórios Financeiros.

RECEBER E ENCAMINHAR TODA DOCUMENTAÇÃO ORIUNDA DA ANEEL
•  Para dar subsídios às Coordenações na execução dos respectivos PAM's.

ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PAM'S
•  Envio dos Relatórios de Coordenação de Convênio e de Gestão de Relacionamento.

AJUSTES NAS PROPOSTAS DOS TAD'S 
•  Para encaminhamento à ANEEL dos seguintes processos organizacionais: SMA; SFE; SFG; SRI- CC; SRI-GR.

Legenda: APE =  Autoprodutor de Energia
   PIE =  Produtor Independente de Energia
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Sub-total 3 3.541 6 Pequenas Usinas Hidrelétricas

Classe de
Combustível

CombustívelMunicípioProprietário
Destino da

Energia
Potência 

(kW)
Usina

USINAS do tipo UTE em operação

Sub-total 2 6.790 2 Usinas de Gás Natural

TOTAL Geral 310.361 32 USINAS DE GERAÇÃO

Aeroporto 790 PIE BR Distribuidora Rio Largo Gás Natural Fóssil

CINAL/
TRIKEM

6.000 APE Trikem S/A
Marechal 
Deodoro 

Gás Natural Fóssil

Giboia 160 PIE UTE S.Grande S.J.Laje Água Rio Canhoto

Laje 200 PIE UTE S.Grande S.J.Laje Água Rio Canhoto

Oriental 1.250 PIE UTE S.Grande S.J.Laje Água Rio Inhumas

Cachoeira 516 PIE UTE Cachoeira Ipioca Água Rio Meirim

Taquara 575 PIE UTE Taquara Colonia Água Rio Taquara

Rio Mundaú
Gustavo

Paiva
840 PIE UTE Sta.Clotilde Rio Largo Água
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Em 2008, em virtude do término dos contratos das permissionárias, e como já havia se passado dois anos da finalização do 
projeto da fundação Coppetec, a equipe técnica do transporte da Arsal realizou uma atualização das propostas elaboradas no 
Plano Diretor de Transporte pela Fundação, se utilizando da pesquisa (origem/destino) originada pela mesma, visto que 
esta proposta previa no serviço complementar um número reduzido de permissionários.

Com isso foram elaboradas outras propostas onde as alternativas consideram também os dois serviços (convencional e 
complementar), fazendo simulação de frota considerando ser:

Coordenadoria de Transporte

30% do serviço convencional convertido em serviço complementar, se e 
somente se, quando existirem os 2 (dois) serviços.
Considerando 1 ônibus = 3 vans e 1 micro = 2 vans

As alternativas geradas consideram o serviço dividido por tipo de linha em:

•  Linhas semi-urbanas
•  Linhas troncais
•  Linhas alimentadoras

• Tendo como base a Matriz Origem x Destino gerando o mapa de desejo de viagem da população

Mapa das Linhas de Desejo de Viagens

 

 

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 x Destino sobre as 
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 pólos geradores de 
viagens, que são os municípios de Arapiraca, União dos Palmares, Palmeira dos Índios, entre outros. 
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Estatística dos Autos de infrações do Sistema de Transporte
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Alagoas 

Foram desempenhadas visitas técnicas a 14 municípios alagoanos com o objetivo de esclarecer e mostrar o Sistema 
Legalizado de Transporte Intermunicipal e os problemas ocasionados pelo transporte clandestino.

Foram feitas também no ano de 2008, 994 autos de notificações:

•  136 notificações no Serviço Convencional;
•  135 notificações no Serviço Complementar;
•  724 notificações no transporte clandestino.
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Pelo serviço de fiscalização composto por esta Agência Reguladora foram realizadas diversas operações, entre elas 
operações ordinárias, operações fixas e operações volantes.

Operações fixas realizadas de segunda a sábado nos seguintes postos:

•  Arapiraca;
•  Asplana;
•  Pólo;
•  Forene;
•  Satuba.

Operações volantes realizadas nos seguintes municípios:

•  Arapiraca;
•  Atalaia;
•  Boca da Mata;
•  Campo Alegre;
•  Capela;
•  Cajueiro;
•  Colônia Leopoldina;
•  Delmiro Gouveia;
•  Maragogi;
•  Messias;
•  Palmeira dos Índios;
•  Pilar;
•  Penedo;

•  Piaçabuçu;
•  Porto Calvo;
•  Porto de Pedra;
•  Porto Real do Colégio;
•  Rio Largo;
•  Santana do Ipanema;
•  São José da Laje;
•  São Miguel dos Campos;
•  São Sebastião;
•  Satuba;
•  Teotônio Vilela;
•  União dos Palmares;
•  Viçosa.



No ano de 2008, além das atividades diárias da Coordenadoria, como análise de requerimentos processuais, fiscalização, 
emissão de notificações, entre outras, foram implementadas as seguintes ações:

• Convênio com Associação dos Municípios Alagoanos - AMA com o objetivo de cooperação técnica e orientação  
técnico-operacional sobre o transporte remunerado de passageiros, como também a cooperação no sentido de  
fiscalização desses serviços por parte dos municípios e no que se refere aos produtos gerados por ambas as partes,  
promovendo o enriquecimento da qualidade dos serviços prestados à sociedade alagoana.

• Cassação (por meio do Poder Judiciário) da liminar vigente que favorecia o transporte clandestino, o que 
possibilitou a realização de fiscalização ostensiva com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv); Batalhão de 
Polícia de Trânsito (BPTran), SMTTs e Polícia Rodoviária Federal.

• Realização de pesquisa de medição de quilometragem das linhas sugeridas no projeto de racionalização do serviço 
de transporte intermunicipal de passageiros. Esta medição foi feita de terminal a terminal ou, em não havendo terminal, 
de igreja matriz a igreja matriz.

• Realização do Workshop de Transporte na data de 26 de junho de 2008, no auditório da Agência Reguladora, com 
palestras sobre Linhas de Financiamento, apresentada pelo Gerente de Mercado da Superintendência do Banco do 
Brasil; palestra da Delegacia Regional do Trabalho - DRT, sobre sindicalização e cooperativas; e da Secretaria da 
Fazenda - Sefaz: Tributação do Sistema de Transporte Intermunicipal.

• Assinatura de contrato com empresa Sistran Engenharia, vencedora do processo licitatório estabelecido para 
contratar consultoria para elaboração de edital de licitação das linhas do Transporte Intermunicipal de Passageiros do 
Estado de Alagoas.

• Realização de Audiência Pública, conforme exigência da Lei Federal n° 8.666/93, que tratou sobre 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.

• Capacitação para agentes de fiscalização, com carga horária de 36 horas, com temas sobre ética, relações humanas, 
legislação da Arsal, notificações e preenchimento dos autos de infrações e planejamento operacional de fiscalização.

Transportadores participam de workshop  no auditório da Arsal
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Uma das primeiras implantadas no País, a Coordenadoria de Regulação de Tarifas da ARSAL 
foi criada em junho de 2003, com o objetivo de dotar a Agência 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. 

Entre as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Tarifas no ano de 2008, estão:

•   Recebimento do pleito de revisão tarifária 2008;
•   Contratação de consultoria especializada para acompanhamento da revisão tarifária da concessionária;
•   Análise do pleito: custos, despesas e plano de investimentos;
•   Colocação do estudo de revisão tarifária em consulta pública, através do site da Arsal;
•   Realização de Audiência Pública para apresentação da proposta de Tarifa Média e das contribuições recebidas dos 

diversos interessados;
•   Análise, tratamento e resposta às contribuições recebidas, com envio aos remetentes e com a inclusão das mesmas 

no site da Arsal;
•   Estabelecimento da tarifa média a viger no período de março/2008 a fevereiro/2009 através da Resolução nº 73, de 

24 de março de 2008;
•  Publicação da Resolução nº 74, de 28 de março de 2008, que dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura 

tarifária da Gás de Alagoas S.A. - Algás, proveniente de aumento da commodity;
• Publicação da Resolução nº 75, de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura 

tarifária da Gás de Alagoas S.A. - Algás, proveniente de aumento da commodity;
• Publicação da Resolução nº 76, de 30 de maio de 2008, que dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura 

tarifária da Gás de Alagoas S.A. - Algás, proveniente de aumento da commodity;
• Publicação da Resolução nº 78, de 16 de julho de 2008 - Dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura tarifária 

da Gás de Alagoas S.A. - Algás proveniente de aumento da commodity;
• Publicação da Resolução nº 79, de 09 de outubro 2008 - Dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura tarifária 

da Gás de Alagoas S.A. - Algas, proveniente de aumento da commodity;
• Acompanhamento e análise mensal dos Custos de Capital e Operacional; 
• Acompanhamento do Ativo Imobilizado da concessionária; 
• Acompanhamento da Estrutura Tarifária e da Tarifa Média ex-impostos.

Coordenadoria de Tarifas e Estudos Econômicos
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SEGMENTOS

 

Jan-out 
2006

 

Jan-out 
2007

 

Jan-out 
2008

 

2007

 

Residencial

 

800.253

 
 

971.473

 
 

 

1.168.432

 
 

 

1.201.646

 
 

Média diária

 

2.632

 

3.185

 

3.831

 

3.292

 

%

 

34,29%

 

21,02%

 

20,28%

 

-

 

Comercial

 

1.196.977

 
 

1.258.137

 
 

 

1.710.485

 
 

1.579.587

 

Média diária

 

3.937

 

4.125

 

5.608

 

4.328

 

23,79%

 

4,78%

 

35,96%

 

-

 

Veicular

 

31.357.207

 
 

35.961.696

 
 

 

35.503.444

 
 

43.751.758

 

Média diária

 

103.149

 

117.907

 

116.405

 

119868

 

24,10%

 

14,31%

 

(1,27%)

 

-

 

Industrial

 

104.755.269

 
 

112.303.595

 
 

 

114.067.050

 
 

134.538.848

 

Média diária

 

344.590

 

368.209

 

373.990

 

368.600

 

5,44%

 

6,85%

 

1,57%

 

-

 

Total

 

138.109.706

 

 

150.494.901

 
 

 

152.449.411

 
 

181.071839

 

Média diária

 

454.308

 

493.426

 

499.834

 

496.087

 

9,45%

 

8,61%

 

1,30

 

-

 

%

 

%

 

%

 

%

 

Evolução no Consumo de Gás Natural - GN (por Segmento)

Quadros e Gráficos
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PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NO CONSUMO DE GN - 2008

1% 1%

23%

75%

Residencial Comercial Automotivo Industrial

Tarifa Média Ex-impostos por segmento
Dezembro de 2008

2

1,8

1,6

1,4

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Industrial

Série 1

Comercial

1

Automotivo
Residencial

1,82940

1,07393

0,83563

0,67665
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•   Participação de reuniões para criação de pesquisa sobre consumo de combustível no Transporte 
     Intermunicipal;
•   Pesquisa sobre o impacto negativo causado pelos clandestinos no Transporte Intermunicipal;
•   Análise dos Dados Operacionais informados pelas empresas que operam no Sistema Intermunicipal de 
     Passageiro do Estado de Alagoas;
•   Estudo das Planilhas de Cálculo do Sistema de Transporte Intermunicipal com o objetivo de
     criar incentivos fiscais;
•   Realização de reunião técnica sobre regulação econômica para o serviço de gás canalizado e Transporte 
     Intermunicipal de Passageiros para técnicos da Agerba em visita a Arsal;
•   Acompanhamento diário das atividades relacionadas ao Transporte Intermunicipal.

Ações na área de Transporte Intermunicipal de Passageiros
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Desde a implantação do plano de 
Comunicação Social da Arsal em 2002, 
a Assessoria investe no constante 
aprimoramento da comunicação com 
a sociedade, com os servidores da 
Agência, órgãos do Estado e demais 

Assessoria de Comunicação
agências reguladoras do País, bus-
cando levar cidadania e informação a 
todos os usuários dos serviços públicos 
regulados pela Arsal.

O telefone de discagem gratuita da 
Arsal (0800-284-0429) e a elaboração 

do site (www.arsal.al.gov.br) da 
Agência se mantiveram em 2008 como 
importantes ferramentas para estreitar 
essa relação com a sociedade, que tem 
seu acesso facilitado a todas as infor-
mações sobre a Agência Reguladora.

Participação na elaboração, realiza-
ção e divulgação das audiências 
públicas do Gás Canalizado, que 
estabeleceu a tarifa média a ser 
praticada pela Gás de Alagoas - Algás 
até 28 de fevereiro de 2009, realizada 
em março de 2008; e na Audiência 
Pública do Transporte Intermunicipal 
de Passageiros, realizada em setembro 
de 2008, com o objetivo de obter 
subsídios e informações adicionais 
para a elaboração do edital de licitação 
do Sistema de Transporte Inter-
municipal de Passageiros (Con-
vencional e Complementar) no Es-
tado de Alagoas;

Participação na elaboração, rea-
lização e divulgação, em maio, da Feira 

Entre as ações desenvolvidas em 2008, estão:

dos Municípios Alagoanos 2008. No 
stand da Arsal foram distribuídos 
materiais diversos (como folders e 
cartilhas educativas) sobre as áreas 
reguladas: energia elétrica, gás cana-
lizado e transporte intermunicipal de 
passageiros, e exibidos vídeos insti-
tucionais da Arsal e da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

Outras atividades

A Assessoria de Comunicação 
participa diretamente, ainda, da 
elaboração de campanhas em diversas 
áreas, voltadas sempre para os usuários 
e com o objetivo de tornar a Arsal mais 
próxima do cidadão, eventos, progra-
mas e publicações diversas.

A produção e distribuição de 
cartilhas educativas também abran-
geram todas as áreas reguladas. Es-
critas em linguagem leve e repleta de 
ilustrações, as cartilhas mostram os 
direitos e deveres dos consumidores 
e/ou usuários de Energia Elétrica, Gás 
Canalizado e Transporte Intermu-
nicipal de Passageiros.

A Assessoria de Comunicação 
mantém em circulação o jornal 
semanal interno Notícias Arsal, com a 
divulgação permanente dos aconte-
cimentos da Agência e um espaço 
destinado à colaboração dos fun-
cionários com artigos, crônicas, entre 
outros.
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Por meio da Ouvidoria da Arsal, 
cidadãos, usuários e consumidores 
podem demonstrar, de forma demo-
crática, suas opiniões, críticas e 
sugestões sobre a qualidade dos 
serviços prestados pelas conces-
sionárias e permissionários de serviços 
públicos do Estado de Alagoas. 

A Ouvidoria também pode ser 
u t i l i z a d a  p e l a  p o p u l a ç ã o  p a r a  
denunciar, consultar ou ser informada 
sobre quaisquer das atividades 
reguladas e fiscalizadas pela Agência, 

Coordenadoria Executiva de Ouvidoria

desde que o cidadão não tenha a sua 
solicitação atendida, em um primeiro 
momento, pelos permissionários ou 
concessionárias.

Cabe ainda a Ouvidoria dirimir, no 
âmbito administrativo, as divergências 
entre concessionárias, permissionários 
e consumidores dos setores de Energia 
Elétrica; Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros (Con-
vencional e Complementar) e Gás 
Canalizado.

Meses Transporte Gás Energia Total de 
solicitações

Janeiro 21 01 638 660
Fevereiro 17 02 780 799
Março 17 01 * 18
Abril 25 01 * 26
Maio 17 00 * 17
Junho 00 00 * 00
Julho 27 00 * 27
Agosto 42 00 * 42
Setembro 11 00 * 11
Outubro 13 01 * 14
Novembro 04 00 * 04
Dezembro 29 02 * 31
Total 244 08 1.418 1649

SOLICITAÇÕES ARSAL NO PERÍODO DE 2008

Total Geral de solicitações no período de 2008.
* Suspensão do convênio da ANEEL desde março.

Observação: No período de junho de 2008 o Sistema de Ouvidoria da Arsal (SOA) esteve fora do ar. No período de 10 de 
setembro a 21 de novembro o 0800 estava fora do ar. 
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Ouvidoria - Energia 

Para reclamações e sugestões acerca dos serviços prestados, o consumidor de energia elétrica deve procurar 
primeiramente a Ceal para registrar sua solicitação.

Somente caso a concessionária não solucione o problema ou apresente uma solução que não satisfaça o consumidor, ele 
deve entrar em contato com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do telefone de discagem gratuita 144. 
Caberá a Aneel avaliar a solicitação e dar uma resposta ao consumidor.

Ouvidoria - Transporte

Para reclamações e sugestões acerca dos serviços prestados, o usuário do Transporte Intermunicipal de Passageiros 
Convencional (ônibus) e Complementar (vans), deve entrar em contato com a Ouvidoria da Arsal por meio de seu telefone 
de discagem gratuita (0800 284-0429), na sede da Agência, que fica na Rua Cincinato Pinto, 226, no Centro, ou pelo site: 
www.arsal.al.gov.br.

A solicitação do usuário será encaminhada para a Coordenadoria de Transporte da Arsal para averiguação. A empresa de 
ônibus ou o transportador complementar será convocado a prestar esclarecimentos e poderá ser notificado pela Agência 
Reguladora, inclusive com aplicação de multa. A solução dada pela Coordenadoria de Transporte será comunicada ao 
usuário por meio da Ouvidoria da Arsal.

Ouvidoria - Gás

Para reclamações e sugestões acerca dos serviços prestados, o usuário de Gás Canalizado deve procurar primeiramente a 
Algás, para registrar sua solicitação. 

Somente caso a concessionária não solucione o problema ou apresente uma solução que não satisfaça o usuário, ele deve 
entrar em contato com a Ouvidoria da Arsal por meio de seu telefone de discagem gratuita (0800 284-0429), na sede da 
Agência, que fica na Rua Cincinato Pinto, 226, no Centro, ou pelo site: www.arsal.al.gov.br.

A solicitação do usuário será encaminhada para a Coordenadoria de Gás Canalizado da Arsal, que irá intermediar uma 
solução junto a Algás. A partir deste contato, a Algás tem um prazo de dez dias para resolver a questão e dar uma resposta a 
Arsal, que será repassada ao usuário.

Solução

•    Se o assunto for regulamentado, cada parte deverá cumprir o que está especificado em Norma;
•    Se o assunto não for regulamentado, a solução poderá ser negociada amigavelmente;
•    Não havendo consenso, o usuário/consumidor deve tomar as decisões que julgar convenientes.
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A Assessoria Jurídica da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos do 
Estado de Alagoas - Arsal atua em prol 
do que lhe foi confiado através do 
Capítulo II do Decreto nº 520, de 
22/01/2002, que dispõe sobre a 
competência da mesma no tocante a 
emissão de pareceres, elaboração de 
contratos e convênios, exames de 
legalidade dos atos e documentos da 
Arsal, bem como representar ativa-
mente e passivamente nas demandas 
judiciais, dentre outras prerrogativas 
inerentes à sua função.

E com o intuito de prestar a melhor 

Assessoria Jurídica  
assessoria jurídica possível, vem, 
legalmente cumprindo com suas 
atribuições e disponibilizando serviços 
adequados, gerando uma produção de 
trabalho bastante satisfatória, atin-
gindo metas e objetivos da Arsal.

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. Segue abaixo as 
atividades desta Assessoria Jurídica no 
ano de 2008:

• Processos tramitados na Assessoria Jurídica no ano de 2008 : 267 processos.

• Pareceres elaborados pela Assessoria Jurídica no ano de 2008:  123 pareceres.

• Publicações no Diário Oficial do Estado: 35 publicações.

• Despachos proferidos: 93 despachos.

• Contratos e termos aditivos firmados pela Assessoria Jurídica em 2008:  02 contratos; 14 termos aditivos.

• Visitas ao Judiciário
Foram feitas várias visitas ao Judiciário nas comarcas de Joaquim Gomes, União dos Palmares. Como também visita à 
Douta Procuradoria Geral do Estado - PGE, ao Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça do Estado.
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Resoluções/2008

Resolução Nº 073, de 24 de Março de 2008
Dispõe sobre a Tarifa média Ex-impostos, a ser 
praticada pela Gás de Alagoas S.A - Algás, no período  
que se estenderá de 1º de março de 2008 a 28 de 
fevereiro de 2009.

Resolução Nº 074, de 28 de Março de 2008
Dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura 
tarifária da Gás de Alagoas S.A. - Algás.

Resolução Nº 075, de 04 de Abril de 2008
Dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura 
tarifária da Gás de Alagoas S.A. - Algás.

Resolução Nº 076, de Maio de 2008
Dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura 
tarifária da Gás de Alagoas S.A. - Algás.  

Resolução Nº 077, de 19 de Junho de 2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de 
documento que comprove o vínculo empregatício 
entre o motorista substituto e o autorizado do Serviço 
Complementar de Transporte Rodoviário de 
Passageiros do Estado de Alagoas - SECOMp, nos 
termos do Decreto 1.171, de 26 de março de 2003 e 
com fulcro no Decreto-lei nº 5452/43 - CLT.

Resolução Nº 078, de 16 de Julho de 2008
Dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura 
tarifária da Gás de Alagoas S.A. - Algás.

Resolução Nº 079, de 10 de Outubro de 2008
Dispõe sobre as tabelas que compõem a estrutura 
tarifária da Gás de Alagoas S.A. - Algás.

Quadro Demonstrativo dos Instrumentos Deliberativos

Portarias/2008 

Portaria Nº 001, de 03 de Janeiro de 2008
Dispõe sobre o cálculo, a cobrança e o recolhimento 
da taxa de fiscalização de serviços de gás canalizado, 
relativa ao exercício de 2008.

Portaria Nº 006, de 11 de Junho de 2008
Designa os servidores para integrarem a Comissão 
que trata o art. 109 do Decreto 1172/2003, que 
dispõe sobre o Regulamento do Serviço 
Convencional do Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Alagoas.

Portaria Nº 007, de 19 de Junho de 2008
Designa os servidores para integrarem a Comissão de 
sindicância de abertura de inquérito administrativo 
decorrente do processo administrativo nº 1756/2008.

Portaria Nº 008, de 8 de Julho de 2008
Designa os servidores para integrarem a Comissão 
Interna de Conservação de Energia - CICE.

Portaria Nº 009, de 10 de Outubro de 2008
Dispõe sobre integração de fiscal ao quadro das 
atividades fiscalizatórias exercidas pela ARSAL.

Portaria Nº 010, de 16 de Outubro de 2008
Dispõe sobre a prorrogação das permissões concedidas 
as Empresas Permissionárias de Transporte Intermu-
nicipal.

Portaria Nº 011, de  06 de Novembro de 2008                
Dispõe sobre a prorrogação das autorizações do 
Serviço Complementar de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros

Portaria Nº 012, de 19 de Novembro de 2008
Dispõe sobre a integração dos fiscais ao quadro das 
atividades fiscalizatórias exercida pela ARSAL.

Portaria Nº 013, de 18 de Dezembro de 2008
Dispõe sobre o cálculo, a cobrança e o recolhimento da 
Taxa de fiscalização de Serviços de Gás Canalizado 
relativa ao exercício de 2009.
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Contratos/ 2008:

Contrato Nº 001/2008
    Contrato que entre si celebram a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal e Ulisses 
José Patriota de Lima, para prestação de serviços de consultoria de estudo tarifário, conforme processo adm. Nº 
297/2008. 

Contrato Nº 002/2008
    Contrato que entre si celebram a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal e lc 
Pinheiro ME - Frimax Refrigeração para manutenção preventiva e corretiva de 39 aparelhos de ar condicionado e 4 
splits nas dependências da Arsal.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Contrato Nº 002/2008
Contrato que entre si celebram a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - Arsal e o 

Instituto de Meio Ambiente de Alagoas - IMA com o objetivo de intercâmbio de informações geográficas 
georreferenciadas.

CONVÊNIO/ 2008:

Convênio de  Maio de 2008
Termo de Convênio que entre si celebram  a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas -

Arsal e a Associação dos Municípios de Alagoas - AMA, com objetivo de cooperação na fiscalização e execução do 
transporte intermunicipal de passageiros.
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