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RESOLUÇÃO Nº 001/2016 DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO
(CSA/AMAE/BELÉM) DE 31 DE MARÇO DE 2016.

Estabelece o Regimento Interno da Agência Reguladora

Municipal de Água e Esgoto de Belém - AMAE/BELÉM.

O Presidente do Conselho Superior de Administração da Agência Reguladora Municipal de

Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, no uso de suas atribuições e de acordo com

deliberação e aprovação do Conselho Superior de Administração da AMAE/BELÉM,

realizada em 31 de março de 2016, e, em observância ao art. 4º, XXXIV, art. 17, XIV, art.

27, VII e XI, ambos da Lei Municipal nº 8.630 de 2008 c/c art. 1º, parágrafo único e art. 34

ambos do Decreto nº 78.441 – PMB, de 09/01/2014

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto

de Belém – AMAE/BELÉM, na forma do anexo único desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Belém (Pará), 31 de março de 2016.

Antônio de Noronha Tavares
Diretor Presidente – AMAE/BELÉM

Presidente do Conselho Superior de Administração - AMAE/BELÉM
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ANEXO ÚNICO

Regimento Interno da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém -

AMAE/BELÉM

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1o A Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, tem

sede e foro no Município de Belém.

Art. 2º A Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM é

uma autarquia municipal, integrante da administração pública indireta, dotada de

autonomia técnica, administrativa e financeira e de poder de polícia, com a finalidade de

dar cumprimento às políticas e desenvolver ações voltadas para o planejamento,

regulação, controle e fiscalização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento

sanitário do Município de Belém, concedidos, permitidos, autorizados ou contratados,

mediante delegação específica, ou operado diretamente pelo poder público Municipal,

visando a eficiência, eficácia, continuidade, equidade do acesso, modicidade das tarifas e

a universalização da prestação desses serviços públicos, com vistas à elevação da

qualidade de vida para a presente e futuras gerações, nos termos da Lei Municipal nº.

8.630, de 07 de fevereiro de 2008, regulamentada pelo Decreto n° 78.441 - PMB, de 09 de

janeiro de 2014.

Art. 3º Para fins deste Regimento Interno considera-se:

I - Poder concedente: Município de Belém, em cuja competência se encontra o serviço

público objeto de gestão associada;

II - Entidade regulada: pessoa jurídica ao qual foi delegada a prestação de serviço público,

submetida à competência regulatória da AMAE/BELÉM por disposição do poder

concedente;

III - Serviço público Delegado: aquele cuja prestação foi delegada pelo poder concedente;

IV - Gestão associada de serviços públicos: consiste na prestação conjunta de serviços

públicos por dois ou mais entes federativos, conforme dispõe o art. 241 da Constituição da

República.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DA AMAE/BELÉM

Art. 4º A Agencia Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém compete o

planejamento, a regulação, o controle e fiscalização das atividades inerentes à prestação

de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Belém,

concedidos, permitidos, autorizados ou contratados, mediante delegação específica, ou
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operados diretamente pelo poder Público Municipal, bem como aquelas específicas de

ordem administrativa no campo interno da própria Agência

Art. 5º Compete à AMAE/BELÉM adotar as medidas necessárias para o atendimento do

interesse público e para o desenvolvimento da prestação dos serviços de abastecimento

de água e esgotamento sanitário atuando com independência e imparcialidade,

obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência, cabendo-lhe especialmente as atribuições previstas no art. 4º de sua Lei de

Criação- Lei nº 8.630 de 2008.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANO-FUNCIONAL

Art. 6o A AMAE/BELÉM apresenta a seguinte estrutura organo-funcional:

I – Conselho Superior de Administração, com os seguintes órgãos de apoio:

a) Secretaria;

b) Ouvidoria.

II – Presidência, exercida pelo Diretor Presidente, com os seguintes órgãos de apoio:

a) Secretaria do Gabinete;

b) Assessoria de Comunicação e Imprensa;

III - Gerência de Regulação Técnica:

a) Secretaria;

b) Coordenação de Regulação;

c) Coordenação de Planejamento e Gestão da Informação;

d) Coordenação de Fiscalização e Controle;

e) Coordenação de Educação Sanitária e Ambiental.

IV - Gerência de Regulação Administração e Financeira:

a) Secretaria;

b) Coordenação de Tarifas e Subsídios;

c) Coordenação Finanças, Orçamento e Contabilidade.

V – Gerência de Controle e Assunto Internos, com:

a) Secretaria;

b) Coordenação de Recursos Humanos;

c) Coordenação de Administração Interna;

d) Coordenação de Finanças, Orçamento e Contabilidade.

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAE/BELÉM

Art. 7o O Conselho Superior de Administração é o órgão máximo de deliberação da

AMAE/BELÉM, cuja atividade precípua é exercer o controle social, criando mecanismos e

procedimentos que garantam à sociedade informação, representação técnica e
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participação popular, no processo de formulação de políticas de planejamento, regulação,

fiscalização, controle e avaliação relacionados aos serviços de abastecimento de água e

esgotamento sanitário, com as atribuições previstas no art. 27 da Lei nº 8.630/08.

Art. 8º A regulamentação, composição e o funcionamento do Conselho Superior de

Administração estão definidos na Lei Municipal nº 8.630/08 regulamentada pelo Decreto

Nº 78.441/14 e Resolução AMAE/BELÉM nº 002, de 14 de dezembro de 2015.

Seção I

Dos Órgão de Apoio do Conselho Superior de Administração

Art. 9º São órgãos de apoio do Conselho Superior de Administração da AMAE/BELÉM:

I- Secretaria;

II- Ouvidoria.

Subseção I

Da Secretaria

Art. 10. Compete à Secretaria do Conselho Superior de Administração as seguintes

atribuições:

I - Coordenar administrativamente os serviços de apoio do Conselho Superior de

Administração da AMAE/BELÉM;

II - Instruir processos e encaminhá-los ao presidente;

III - Organizar a pauta das sessões para aprovação do presidente;

IV - Distribuir a pauta aos conselheiros, quando da convocação e efetuar o registro das

realizações das reuniões e sessões do Conselho;

V - Tomar as providências necessárias para a realização das reuniões e sessões do

Conselho;

VI - Organizar o arquivo do Conselho;

VII - Acompanhar e lavrar as atas das sessões ordinárias e extraordinárias;

VIII- Elaborar o plano de organização das atividades do Conselho, submetendo-o ao seu

presidente;

IX - Elaborar minutas de expedientes e correspondências;

X - Coordenar agenda de compromissos;

XI - Manter cópia dos expedientes recebidos, devidamente instruídos, bem como das atas

e decisões da Agência;

XII - Apoiar o presidente do Conselho na elaboração da pauta das reuniões do Conselho;

XIII – Fornecer suporte e assessoramento ao Conselho e Presidência;

Subseção II

Da Ouvidoria

Art. 11. A Ouvidoria é um órgão auxiliar, que tem por objetivo apurar as reclamações

relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestado pelos
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operadores, competindo ao Ouvidor especialmente as atribuições definidas no art. 25 da

Lei nº 8.630 de 2008.

§ 1º. Denúncias, reclamações e sugestões poderão ser apresentadas ao Ouvidor,

pessoalmente, por escrito, por e-mail, por telefone ou por fax, contendo nome, endereço,

identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF, e protocolo de solicitação e/ou

reclamação junto a prestadora de serviço, os quais motivarão procedimentos

administrativos e serão enumerados por ordem cronológica crescente das datas de

recebimento.

§ 2º. Denúncias e reclamações serão aceitas pela Ouvidoria da AMAE/BELÉM, desde que

o denunciante/ reclamante comprove que foram esgotadas todas as tentativas de solução

do problema junto à prestadora de serviço.

§ 3º. Denúncias, reclamações e sugestões anônimas não serão aceitas, logo, devem ser

arquivadas.

§ 4º. Quando solicitada e visando assegurar a proteção do reclamante, o Ouvidor manterá

sigilo sobre a origem da denúncia, reclamação ou sugestão.

§ 5º A Ouvidoria da AMAE/BELÉM manterá o usuário informado sobre as medidas tomadas

com relação às denúncias, reclamações ou sugestões por ele apresentadas.

CAPÍTULO V

DO DIRETOR PRESIDENTE

Art. 12. O cargo de Diretor presidente da AMAE/BELÉM será preenchido por profissional

indicado pelo prefeito Municipal e submetido à Câmara Municipal de Belém, após avaliação

pública dos indicados, observados os requisitos do artigo 13 da Lei nº 8.630/08.

Art.13. As normas sobre nomeação, posse e competências do Diretor Presidente da

AMAE/BELÉM estão previstas nos artigos 12 a 17 da Lei nº 8.630/08.

SEÇÃO I

Dos Órgão de Apoio da Presidência

Art. 14. São órgãos de apoio da Presidência da AMAE/BELÉM:

I - Secretaria do Gabinete;

II – Assessoria de Comunicação e Impressa.

Subseção I

Das Atribuições da Secretaria do gabinete

Art. 15. À Secretaria do Gabinete da AMAE/BELÉM subordinada ao Diretor Presidente

compete:

I - Organizar calendário de eventos e solenidades que compatibilizem os interesses da

AMAE; 

II - Programar representação do Diretor Presidente, de acordo com suas determinações,

para atos e solenidades aos quais o mesmo não possa comparecer; 
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III - Manter contato com o público, interno e externo, procedendo ao devido encaminhando

ao Diretor Presidente ou aos demais órgãos, após a triagem; 

IV - Tomar as providências administrativas necessárias ao funcionamento do Gabinete da

Presidência; 

V - Controlar a agenda de audiências e compromissos externos; 

VI - Coordenar o despacho do Diretor Presidente com seus auxiliares imediatos; 

VII - Planejar, organizar, dirigir, controlar e executar todas as tarefas de secretaria

necessárias ao suporte das atividades da AMAE/BELÉM; 

VIII - Planejar, organizar, dirigir, controlar e executar todas as atividades necessárias à

implantação, manutenção e controle de protocolo e expediente da AMAE/BELÉM; 

IX - Planejar, organizar, dirigir, controlar e executar todas as atividades necessárias à

implantação de arquivo e registro dos atos da AMAE/BELÉM; 

X – Registrar e instruir todos os documentos encaminhados ao Diretor Presidente e órgãos

de direção; 

XI - Desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem delegadas ou determinadas

pelo Diretor Presidente.

Subseção II

Das Atribuições da Assessoria de Comunicação e Imprensa

Art. 16. A Assessoria de Comunicação e Imprensa tem por finalidade promover as

atividades de comunicação social, compreendendo imprensa, publicidade, propaganda,

relações públicas e promoção de eventos da AMAE/BELÉM, em conformidade com as

diretrizes técnicas estabelecidas pela Coordenadoria Municipal de Comunicação -

COMUS, competindo-lhe:

I - Assessorar a AMAE/BELÉM no relacionamento com a imprensa;

II - Planejar, coordenar e supervisionar programas e projetos relacionados com a

comunicação interna e externa das ações da AMAE/BELÉM;

III - Planejar e coordenar as entrevistas coletivas e o atendimento as solicitações dos

órgãos de imprensa;

IV - Acompanhar, selecionar e analisar assuntos de interesse da AMAE/BELÉM,

publicados em jornais e revistas, para subsidiar o desenvolvimento das atividades de

comunicação social;

V - Propor e supervisionar as ações de publicidade e propaganda, os eventos e promoções

para divulgação das atividades institucionais, em articulação, se necessário, com a

Assessoria de Cerimonial e de Eventos, Assessoria de Imprensa do Gabinete do Prefeito

e COMUS;

VI - Manter atualizados os sítios eletrônicos e a intranet sob a responsabilidade da

AMAE/BELÉM, no âmbito das atividades de comunicação social; e
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VII - Gerenciar e assegurar a atualização das bases de informações institucionais

necessárias ao desempenho das atividades de comunicação social.

Parágrafo único. A Assessoria de Comunicação e Imprensa prestará o suporte necessário

à AMAE/BELÉM para a realização de consultas e audiências públicas sobre temas

relevantes como a revisão de tarifas e a edição de normas sobre os serviços.

CAPÍTULO VI

DA GERÊNCIA DE REGULAÇÃO TÉCNICA

Art. 17. A Gerência de Regulação Técnica é o órgão responsável pelo exercício das

funções de regulação, planejamento, fiscalização e controle técnico-operacional dos

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos termos de delegação

específica, competindo-lhe exercer, as atribuições definidas no art. 19 da Lei nº 8.630/08.

Seção I

Da Secretaria da Gerência de Regulação Técnica

Art. 18. Compete a Secretaria da Gerência de Regulação Técnica, prestar assistência

direta e imediata ao Gerente de Regulação Técnica, no que concerne as atividades

relacionadas a sua gerência, competindo-lhe ainda:

I - Organização de arquivos e documentos;

II - Atendimento telefônico;

III - Auxiliar na preparação de reuniões;

IV - Elaboração de atas, ofícios e memorandos;

V – Atividades de execução direta e indireta de trabalhos administrativos.

Seção II

Da Coordenação de Regulação

Art. 19. A Coordenação de Regulação tem por finalidade prestar o suporte técnico-

operacional necessário ao desempenho das competências de regulação da prestação dos

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, competindo-lhe ainda:

I - Desenvolver estudos e metodologias de fiscalização para avaliação do desempenho dos

serviços públicos delegados, sugerindo e subsidiando a elaboração de normas e

regulamentos;

II - Formular e atualizar indicadores de qualidade dos serviços, bem como propor as

respectivas metas;

III- propor critérios para elaboração de pesquisas sistêmicas de opinião pública, de caráter

científico, para incorporar a opinião dos usuários no processo de avaliação dos prestadores

de serviço;

IV- Coletar, armazenar e tratar dados relativos aos aspectos de qualidade dos serviços

públicos regulados, a fim de subsidiar a proposição de melhorias nas atividades reguladas;

V- Realizar estudos para subsidiar o estabelecimento de normas, critérios e procedimentos

de fiscalização;
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VI- Sugerir processo regulatório em suas áreas de atuação, zelando pela complementação

da informação prestada pelos responsáveis dos serviços públicos delegados, usuário ou

poder concedente, emitindo parecer técnico conclusivo, visando posterior

encaminhamento a sua Gerência;

VII - Controlar a qualidade dos serviços técnicos regulados pela AMAE/BELÉM, bem como

estimular a expansão dos sistemas de modo a atender as necessidades emergentes;

VIII- Exercer outras atividades técnicas correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas, em

especial com a finalidade de atender aos termos da Lei nº 8.630 de 2008 e aos arts. 14 a

17, do Decreto nº 78.441 de 2014.

Seção III

Da Coordenação de Planejamento e Gestão da Informação

Art. 20 A Coordenação de Planejamento e Gestão da Informação tem por finalidade

garantir a eficácia e a eficiência do gerenciamento estratégico-administrativo da

AMAE/BELÉM, competindo-lhe:

I - Coordenar a elaboração do planejamento global da AMAE/BELÉM, acompanhar e

avaliar sua execução e propor medidas que assegurem a consecução dos objetivos e

metas estabelecidos;

II - Instituir instrumentos e mecanismos capazes de assegurar interfaces e processos para

a constante inovação da gestão e modernização do arranjo institucional do setor, tendo em

vista as mudanças ambientais;

III - Formular e implementar a Política de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC

- da AMAE/BELÉM;

IV - Responsabilizar-se pela preservação da documentação e informação institucional;

V - Promover estudos visando ao incremento da qualidade e da eficiência dos serviços

prestados e do atendimento a consultas dos usuários, dos prestadores dos serviços e do

ente regulado;

VI – Desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem delegadas.

Seção IV

Da Coordenação de Fiscalização e Controle

Art. 21. A Coordenação de Fiscalização e Controle tem por finalidade prestar o suporte

técnico-operacional necessário ao desempenho das competências relativas à fiscalização

da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,

competindo-lhe ainda:

I - Realizar, direta ou indiretamente, vistorias nos sistemas de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário, apresentando seus resultados e propondo medidas corretivas;

II - Realizar estudos relativos à inovação tecnológica na prestação dos serviços de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando o incremento da qualidade e

da eficiência dos serviços regulados;
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III - Coletar, armazenar e analisar dados e informações, bem como manter estudos

comparativos e séries históricas e estatísticas referentes à regulação de serviços públicos

de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

IV- Expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao estabelecimento de

padrões de qualidade para a prestação de serviços, manutenções (preventivas, corretivas

e preditivas) e a otimização dos custos, a segurança das instalações para melhoria do

atendimento;

V - Apoiar processos de certificação técnica dos sistemas de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário;

VI - Lavrar autos de infração e instaurar processo administrativo para aplicação das

sanções cabíveis;

VII - Fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário.

VIII - Exercer outras atividades técnicas correlatas em especial com a finalidade de atender

aos termos da Lei nº 8.630 de 2008 e ao art. 26, do Decreto nº 78.441 de 2014.

Seção V

Da Coordenação de Educação Sanitária e Ambiental

Art. 22. A Coordenação de Educação Sanitária e Ambiental tem por finalidade, no contexto

das atividades de regulação, implementar políticas públicas educativas voltadas ao

Saneamento Básico e Ambiental, competindo-lhe ainda:

I- Consolidar as políticas públicas educativas voltadas ao Saneamento Básico e Ambiental,

e de melhoria da qualidade de vida da população.

II- Elaborar programas de educação sanitária e ambiental, e de cidadania, planos de ações,

projetos, encontros, palestras, cursos, minicursos, oficinas, mesas redondas, manuais,

cartilhas, folders informativos e/ou educativos;

III- Planejar e desenvolver processos de articulações intra e interinstitucional, e com

segmentos da sociedade civil, através de ações de integração, de sensibilização, de

conscientização, de comprometimento, de atividades educativas de Educação Sanitária e

Ambiental e de cidadania;

IV- Viabilizar a participação de instituições afins e da sociedade, visando a melhoria da

oferta de serviços e da qualidade de vida das populações;

V- Promover o fortalecimento de parcerias entre a Agência Reguladora e os atores

facilitadores públicos e/ou privados, dentro do contexto da Educação Formal e Não Formal,

voltados estrategicamente para a formação de agentes multiplicadores de conhecimento;

VI- Viabilizar concretamente a participação da população na gestão e controle social das

ações, e serviços ambientais existentes, motivando e capacitando por meio de cursos,

minicursos, oficinas, palestras e formações, as lideranças comunitárias para uso racional

dos recursos naturais, em especial os recursos hídricos;
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VII- Promover e desenvolver estudos e pesquisas voltadas para a educação e

comunicação sobre saneamento e meio ambiente, visando criar, produzir, testar, validar e

veicular materiais educativos e instrucionais, impressos e audiovisuais, inclusive

campanhas educativas e promocionais;

VIII- Supervisionar e acompanhar, no plano qualitativo, as práticas educativas, sanitárias e

ambientais, seguidas de avaliações periódicas.

CAPÍTULO VII

DA GERÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Art. 23. A Gerência de Regulação Administrativa e Financeira é o órgão responsável pelo

acompanhamento do desempenho econômico e financeiro das atividades reguladas,

competindo-lhe exercer, as atribuições previstas no art. 21 da Lei nº 8.630/08.

Seção I

Da Secretaria da Gerência de Regulação Administrativa e Financeira

Art. 24 Compete à Secretaria da Gerência de Regulação Administrativa e Financeira,

prestar assistência direta e imediata ao Gerente de Regulação Administrativa e Financeira,

no que concerne as atividades relacionadas a sua gerência, competindo-lhe ainda:

I- Organização de arquivos e documentos;

II- Atendimento telefônico;

III- Auxiliar na preparação de reuniões;

IV- Elaboração de atas, ofícios e memorandos;

V – Atividades de execução direta e indireta de trabalhos administrativos

Seção II

Da Coordenação de Tarifas e Subsídios

Art. 25 Compete à Coordenação de Tarifas e Subsídios executar as atividades

relacionadas aos processos de fixação de tarifas, de reajustes e revisão tarifária dos

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário incluindo o monitoramento de

custos, bem como a definição de metas que estimulem a eficiência na prestação dos

serviços, competindo-lhe ainda:

I – Colaborar com a respectiva Gerência de Regulação Administrativa e Financeira e

exercer as competências que lhe forem delegadas;

II – Propor diretrizes e procedimentos para disciplinar os regimes tarifários relativos a

evolução dos custos de investimentos, de forma a assegurar a eficiência, a equidade e o

equilíbrio econômico-financeiro da sua prestação;

III – Realizar estudos para o estabelecimento dos padrões de custos dos serviços em

regime de eficiência e estabelecer os respectivos indicadores de monitoramento;

IV - Estabelecer metodologia de regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das

tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;
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V - Garantir que as tarifas assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos

contratos quanto a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e

eficácia dos serviços públicos e que permitam a apropriação social dos ganhos de

produtividade;

VI - Propor mediante estudos, reajustes anuais das tarifas e novas pautas tarifárias

derivadas de revisões periódicas ou extraordinárias;

VII - Propor critérios para a gestão de subsídios tarifários e não tarifários para usuários e

localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente

para cobrir o custo integral dos serviços;

VIII - Fiscalizar e analisar a prestação de contas mensais e anuais dos prestadores dos

serviços, assim como os demonstrativos financeiros e contábeis relacionados;

IX - Promover a fiscalização da aplicação de tarifas e preços pela entidade regulada;

X - Aplicar penalidades previstas na legislação às entidades reguladas por infrações pela

adoção de tarifas e preços não autorizados e pelo descumprimento de normas contábeis

aplicáveis, observado o devido processo legal;

XI – Elaborar em conjunto com a Gerência de Regulação Técnica, estudos para aprimorar

as modalidades tarifárias, aplicadas aos grupos residenciais, comerciais e industriais;

XII – Realizar em conjunto com a Gerência de Regulação Técnica os estudos para o

estabelecimento dos padrões de custos dos serviços em regime de eficiência e estabelecer

os respectivos indicadores de monitoramento;

XIII - Colaborar na elaboração de convênios e contratos com órgãos e entidades

internacionais, federais, estaduais e municipais e com pessoas jurídicas de direito privado,

no âmbito da área de atuação da Gerência de Regulação Administrativa e Financeira;

XIV - Acompanhar a evolução de práticas tarifárias pelos agentes atuantes no setor, a fim

de identificar modelos e custos de referência para a comparação das condições da

prestação de serviços dos agentes regulados;

XV - Fiscalizar e acompanhar o atendimento aos requisitos de regularidade, continuidade,

eficiência, qualidade, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação dos

serviços;

XVI - Fiscalizar as exigências e metas previstas nos contratos de programa e na legislação

pertinente;

XVII - Exercer competências correlatas, em especial com a finalidade de atender aos

termos da Lei Municipal nº 8.630 de 2008.

Seção III

Da Coordenação de Finanças, Orçamento e Contabilidade

Art. 26. A Coordenação de finanças, orçamento e contabilidade tem por finalidade prestar

suporte técnico-operacional à Gerencia de Regulação Administrativa e Financeira, visando
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o desenvolvimento de estudos econômicos para análise e controle contábil de informações

referentes ao sistema de tarifas aplicadas aos serviços regulados, competindo-lhe ainda:

I – Propor padronização dos procedimentos contábeis adotados pela prestadora de serviço

público, permitindo o controle e o acompanhamento da evolução do quadro tarifário das

respectivas atividades, objeto do serviço público;

II - Permitir maior integração entre os sistemas de fiscalização e acompanhamento da

Agência e os sistemas contábeis do ente regulado;

III - Contribuir para a avaliação da análise de demonstrações contábeis fornecidas pela

prestadora, obedecendo aos princípios da contabilidade regulatória, dentre os quais se

incluem: objetividade, essencialidade, verificabilidade, confiabilidade, utilidade,

integridade, comparabilidade, suficiência, relevância, neutralidade, tempestividade,

clareza, sistematização, e data de encerramento do exercício contábil;

IV - Desenvolver métodos e critérios referentes à remuneração regulatória de ativos,

elaborando requerimentos para obtenção de informações contábeis específicas da

prestadora de serviços, para classificação, valoração e correta depreciação dos ativos

disponíveis à prestação do serviço público;

V – Elaborar Plano de Contas, normalizando e monitorando os custos diretos e indiretos

da prestadora definindo metas que estimulem o aumento da eficiência na prestação dos

serviços, visando o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços;

VI - Analisar e apresentar todas as informações relacionadas aos custos que tenham

impactado no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato;

VII - Analisar e administrar as bases de dados com informações contábeis observadas no

contrato de programa, mantendo-as atualizadas e disponíveis para utilização;

VIII - Requer da prestadora a composição da receita e faturamento brutos e as deduções

efetuadas;

IX - Fiscalizar a aplicação das tarifas e preços públicos não tarifados pertinentes aos

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados;

X – Observar as ações da prestadora nas áreas contábil e financeira afim de mensurar de

modo equânime e preciso a composição dos subsídios tarifários regulados;

XI - Desenvolver estudos relacionados à composição tarifária;

XII – Desenvolver novas propostas com critérios para aplicação de subsídios tarifários;

XII – Disciplinar a emissão de normas quanto à evidenciação contábil da prestadora

regulada, tal como, Plano de Contas padrão como instrumento em busca de uma

evidenciação das demonstrações contábeis mais adequadas.

XIII - Observar as Práticas Contábeis adotadas pela prestadora de serviços afim de

assegurar informações relevantes e confiáveis que devem estar em consonância com as

normas contábeis adotadas no Brasil;



13

CAPÍTULO VIII

DA GERÊNCIA DE CONTROLE E ASSUNTOS INTERNOS

Art. 27. A Gerência de Controle e Assuntos Internos é o órgão responsável pelo controle

e administração geral interna da AMAE/BELÉM, cujas as competências são exercidas nos

termos do art. 23 da Lei 8.630 de 2008.

Seção I

Da Secretaria da Gerência de Controle de Assuntos Internos

Art. 28. Compete à Secretaria da Gerência de Controle e Assuntos Internos, prestar

assistência direta e imediata ao Gerente de Controle e Assuntos Internos, no que concerne

as atividades relacionadas a sua gerência, competindo-lhe ainda:

I - Organização de arquivos e documentos;

II - Atendimento telefônico;

III - Auxiliar na preparação de reuniões;

IV - Elaboração de atas, ofícios e memorandos;

V- Atividades de execução direta e indireta de trabalhos administrativos.

Seção II

Da Coordenação de Recursos Humanos

Art. 29. Compete à Coordenação de Recursos Humanos executar as atividades

relacionadas aos recursos humanos da AMAE/BELÉM, incluindo assuntos relativos a

encargos e direitos de seus servidores, executando todas as atividades correlatas, tais

como:

I – Elaborar, analisar e numerar os atos oficiais de sua competência tais como nomeação

e exoneração de pessoal, bem como controlar seu encaminhamento e publicação;

II – Articular-se com o órgão central e normativo, e com as unidades administrativas

descentralizadas do sistema administrativo de Gestão de Recursos Humanos, visando à

uniformidade e padronização dos procedimentos de sua competência;

III - Analisar e emitir parecer prévio ou despacho final sobre matéria relacionada à gestão

de recursos humanos, ressalvada a competência do órgão central e normativo;

IV – Revisar, elaborar, coordenar, consolidar e pronunciar-se sobre a legislação de

pessoal, dentro de sua competência, a fim de atualizar os assuntos pertinentes aos

benefícios, direitos e deveres dos servidores públicos, aprimorando a gestão de RH,

assegurando tratamento igualitário aos servidores;

V – Organizar, analisar, controlar e instruir as ações e atividades, relacionadas aos

benefícios, direitos, deveres, ingresso e movimentação, lotação, vantagens pecuniárias e

vencimentos e remuneração dos servidores, bem como outras competências delegadas,

cumprindo e fazendo cumprir a legislação, regulamentos, normas e regras vigentes;
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VI – Monitorar e gerenciar, contínua e permanentemente, os dados e informações de

gestão de RH, para diagnóstico e proposição de melhorias e de inovações pela

administração pública;

VII – Operacionalizar e controlar os procedimentos relativos ao sistema de gestão de RH

quanto à inclusão e atualização dos dados cadastrais, funcionais e financeiros dos

servidores, bem como propor mudanças, visando à eficácia administrativa do sistema;

VIII - Organizar administrar e controlar a jornada de trabalho, as escalas de serviços, a

frequência, as férias anuais e demais escalas;

IX - Fornecer atestados, declarações e outros documentos relativos à situação dos

servidores da AMAE/BELÉM, autorizado pela Gerência de Controle e Assuntos Internos;

X – Registrar todas as ocorrências nas fichas funcionais e carteiras de trabalho dos

servidores, de acordo com a legislação em vigor;

XI – Manter atualizadas as informações de pessoal junto ao órgão competente do

Município;

XII – Constituir, formalizar, participar e acompanhar os processos de sindicância e

administrativos disciplinares, bem como participar de comissões de concursos e de

avaliação de estágio probatório dos servidores lotados na AMAE/BELÉM;

XIII – Manter a guarda adequada da documentação funcional e cadastral de pessoal, em

conformidade com o período de validade estabelecido em regulamento, normas e regras

de temporalidade, promovendo a recuperação e manutenção desses arquivos da AMAE;

XV - Prestar informações, atendimento, assistência, esclarecimentos e instruções aos

servidores ativos;

XVI – Traçar normas e aprovar rotinas relativas a recrutamento, seleção, admissão,

demissão, treinamento e assistência social e demais assuntos relativos a pessoal;

Seção III

Da Coordenação de Administração Interna

Art. 30. Compete à Coordenação de Administração Interna executar as atividades

relacionadas a administração interna da AMAE/BELÉM, incluindo assuntos relativos ao

patrimônio, compras, almoxarifado e executando todas as atividades correlatas, tais como:

I - Executar as normas, procedimentos, métodos, planos e programas administrativos da

AMAE/BELÉM, a fim de garantir fluxo de trabalho eficiente, acompanhando e avaliando a

implantação dos mesmos;

II - Executar as atividades relativas aos sistemas de informática da AMAE/BELÉM, tais

como:

a) Levantar as reais necessidades de sistemas informatizados;

b) Acompanhar a instalação dos programas a serem utilizados;

c) Dimensionar o equipamento necessário, atualizando os sistemas existentes;

d) Acompanhar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática.
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III - Receber, protocolar, registrar e distribuir papéis e documentos destinados à

AMAE/BELÉM;

IV - Planejar executar as atividades de biblioteconomia, tais como captar e arquivar as

informações relevantes às atividades da AMAE/BELÉM, mantendo-as sempre atualizadas,

e desenvolver sistemas que possibilitem a difusão e o intercâmbio de informações em nível

interno;

V - Executar o processo de compra de material e equipamentos de acordo com as normas

legais vigentes, quando autorizado, mantendo atualizado o cadastro de bens móveis da

AMAE/BELÉM;

VI - Instruir processos administrativos para posterior decisão do Diretor Presidente;

VII – Planejar e coordenar as atividades de administração de recursos materiais e de

serviços;

VIII - Elaborar, quando solicitado, estudos de reestruturação organizacional da

AMAE/BELÉM;

IX – Implementar o uso de manuais administrativos e formulários de uso geral da

AMAE/BELÉM;

X - Elaborar estudos e projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho

visando fornecer suporte à consecução dos objetivos da AMAE/BELÉM;

XI - Executar as atividades de serviços gerais ou auxiliares, e executar outras atividades

que lhe forem atribuídas de acordo com as normas legais ou regulamentares;

XII – Supervisionar a execução dos procedimentos licitatórios, cadastro de fornecedores,

controle de estoque, recebimento, armazenagem e distribuição de materiais;

XIII – Supervisionar as atividades de serviços de segurança patrimonial e transporte;

XIV – Controlar e acompanhar e execução das obras, serviços de manutenção predial e

de bens patrimoniais;

XV – Manter atualizados os contratos celebrados e o controle de bens móveis;

XVI – Realizar levantamentos mensais e inventários físicos e de valor estocado;

XVII – Cadastrar e estocar o material permanente e os equipamentos adquiridos;

XVIII - Registrar e manter o sistema de arquivo de documentos relativos à movimentação

de bens móveis;

XIX – Arrolar os bens incorporados ao patrimônio da AMAE/BELÉM e os que lhe forem

adjudicados;

XX – Promover o arrolamento dos bens inservíveis, observando a legislação pertinente;

XXI - Traçar normas para compra, guarda, distribuição de material arquivo, comunicações,

conservação, manutenção, limpeza, transportes, seguros e vigilância;
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Seção IV

Da Coordenação de Finanças, Orçamento e Contabilidade

Art. 31. Compete à Coordenação de Finanças, Orçamento e Contabilidade executar as

atividades relacionada as finanças, orçamentos e contabilidade da AMAE/BELÉM,

executando todas as atividades correlatas as seguintes atribuições:

I - Executar as normas, procedimentos, métodos, planos e programas administrativos da

AMAE/BELÉM, a fim de garantir fluxo de trabalho eficiente, acompanhando e avaliando a

implantação dos mesmos;

II - Executar os serviços relativos à contabilidade geral da AMAE/BELÉM, de forma a

atender às necessidades administrativas e exigências legais, tais como:

a) Organizar balancetes, balanços e demonstrativos contábeis;

b) Autenticar livros fiscais nas instituições competentes;

c) Classificar a documentação contábil;

d) Elaborar o controle contábil dos bens patrimoniais;

e) Realizar a conciliação bancária e a conferência dos valores de caixa, discriminando as

receitas próprias da AMAE/BELÉM daquelas a serem repassadas ao Município;

f) Acompanhar as inspeções do Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos de

fiscalização contábil;

g) Realizar o controle de contas a pagar;

h) Elaborar relatórios gerenciais sobre os gastos com a execução orçamentária.

III - Executar as atividades de natureza econômico-financeira da AMAE/BELÉM,

submetendo-as à Gerência de Controle e Assuntos Internos, tais como:

a) Elaborar o orçamento anual da AMAE/BELÉM e acompanhar sua execução;

b) Analisar as operações financeiras da AMAE/BELÉM relacionadas com a previsão de

receitas, financiamento, crédito e outras operações correlatas;

c) Elaborar estudos, análises e pareceres relativos a questões de ordem econômico-

financeira, conforme requisitado;

d) Coordenar a emissão de relatórios financeiros para fundamentar decisões e atender

exigências legais.

IV - Receber, protocolar, registrar e distribuir papéis e documentos destinados à sua área

de atuação;

V - Instruir processos administrativos para posterior decisão da Gerencia de Controle de

Assuntos Internos.

VI – Traçar normas e aprovar rotinas relativas ao registro das operações contábeis, ao

Plano de Contas e aos equipamentos utilizados;

VII – Coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades relativas a caixa, bancos, contas

a pagar, cobranças e orçamentos;
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VIII – Analisar os balanços e as demonstrações de resultados e dar parecer técnico ao

Diretor Presidente.

IX – Desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem delegadas.

CAPÍTULO IX

DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 32. Para a realização de sua finalidade básica e competências institucionais, a

AMAE/BELÉM contará com força de trabalho baseada no quadro permanente de pessoal

próprio, constituído do quadro de pessoal efetivo, e do quadro de comissionados, regidos

pela Lei nº 7.502 de 1990 e, nos termos da Lei Municipal nº 8.630 de 2008.

Seção I

Do Quadro de Pessoal Efetivo

Art. 33. Os Cargos Efetivos ficam constituídos por 74 (setenta e quatro) cargos, com

remuneração constante no Anexo II, da Lei Municipal nº 8.630 de 2008.

Parágrafo Único: As atribuições e requisitos para provimento dos cargos efetivos, estão

previstos no Anexo III, da Lei. Nº 8.630 de 2008.

Seção II

Do Quadro de Pessoal Comissionado

Art. 34. Os cargos de provimento comissionado do grupo Direção e Assessoramento

Superior – DAS, ficam constituídos por 20 (vinte) cargos, nos termos do Anexo I, da Lei

Municipal nº 8.630 de 2008.

CAPÍTULO X

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 35. Os procedimentos estabelecidos neste capitulo visam especialmente à

manutenção do equilíbrio na prestação dos serviços regulados, incluindo a proteção dos

direitos dos usuários e o acompanhamento do cumprimento das obrigações e do respeito

às garantias contratuais dos prestadores de serviços.

§1º Compete ao Conselho Superior de Administração proferir decisão final no âmbito da

AMAE/BELÉM, servindo como instância administrativa superior nas questões referentes

aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Belém;

§2º A AMAE/BELÉM definirá os procedimentos relativos ao processo decisório, através de

instrução normativa, definindo prazos e procedimentos aprovados pelo Conselho Superior

de Administração da AMAE, assegurando aos interessados o contraditório e a ampla

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Art. 36. Os procedimentos administrativos observarão, dentre outros, os critérios de:

I - Atuação conforme a Lei e o Direito;

II - Atendimento a fins de interesse geral;
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III - Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de

agentes ou autoridades;

IV - Atuação, segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V - Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas

em Lei e no Decreto nº 83.857 de 2015;

VI - Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções

em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público

ou estabelecida pela legislação;

VII - Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII - Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos interessados;

IX - Adoção das formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,

segurança e respeito aos direitos dos interessados;

X - Interpretação das normas da forma que melhor garanta o atendimento do fim público

a que se destinam.

Art. 37. A AMAE/BELÉM tem o dever de emitir decisão conclusiva nos procedimentos

administrativos, bem como a respeito de solicitações, reclamações ou denúncias, em

matéria de sua competência.

Art. 38. É vedada a recusa ao protocolo de petições.

Parágrafo Único. O agente que se utilizar de expedientes protelatórios, impedindo ou

retardando o curso dos processos, será responsabilizado, nos termos da lei.

Art. 39. São legitimados como interessados nos procedimentos administrativos:

I - Pessoas físicas ou jurídicas que os iniciem como titulares de direitos ou interesses

individuais ou no exercício do direito de petição e representação;

II - Aqueles que, sem terem iniciado o procedimento, têm direitos ou interesses que possam

ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses

coletivos ou individuais homogêneos de seus interessados;

IV - As pessoas ou as associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses

difusos.

Art. 40. É impedido de atuar em processo administrativo o agente ou autoridade que:

I - Tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou

se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o

terceiro grau;
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III - Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo

cônjuge ou companheiro.

§ 1º. A autoridade ou agente que incorrer em impedimento deve comunicar o fato ao seu

superior, abstendo-se de atuar.

§ 2º. Pode ser arguida a suspeição da autoridade ou agente que tenha amizade íntima ou

inimizade com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros,

parentes e afins até o terceiro grau.

Art. 41 Para a concessão de cópias ou certidões fica a AMAE/BELÉM autorizada a cobrar

o custo de sua confecção.

Seção I

Do Processo Sancionador

Art.42. O processo de aplicação de penalidades, que será estabelecido em resolução

específica, assegurará a ampla defesa e o contraditório, e observará os princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse

público e motivação dos atos administrativos.

§1º As sanções previstas na Lei nº 8.630 de 2008, poderão ser aplicadas cumulativamente.

§2º Na aplicação da multa serão consideradas a condição econômica do infrator e o

princípio da proporcionalidade entre a gravidade e a intensidade da sanção.

Art. 43. O Conselho Superior de Administração da AMAE/BELÉM servirá como instância

administrativa superior no julgamento dos recursos relativos a penalidades impostas às

entidades reguladas

Art.44. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração,

os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo

infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência

específica.

Seção II

Da Solução de Divergências

Art. 45. A atuação da AMAE/BELÉM para a finalidade de solução de divergência será

exercida de forma:

I - Dirimir as divergências entre entidades reguladas e usuários, inclusive ouvindo

diretamente as partes envolvidas;

II - Resolver os conflitos decorrentes da ação regulatória no âmbito dos serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Belém, nos termos das

normas legais, regulamentares e pactuadas em vigor;

III - Prevenir a ocorrência de novas divergências;
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IV – Decidir sobre conflitos entre as entidades reguladas e usuários, nas questões

referentes a serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de

Belém;

V - Utilizar os casos mediados como subsídios para as atividades de regulação.

CAPÍTULO XI

DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 46. A jornada de trabalho dos servidores que exercerem suas atividades na

AMAE/BELÉM se rege pelos art. 49 a 51, da Lei Municipal nº 7.502 de 1990.

Art. 47. A jornada de trabalho dos servidores da AMAE/BELÉM será de 30 (trinta) horas

semanais, cumpridas no expediente de 08h às 14h, com 15 (quinze) minutos de intervalo,

sendo de responsabilidade do superior hierárquico a liberação e controle deste intervalo.

Art. 48. A jornada de trabalho dos servidores da AMAE/BELÉM em regime especial de

trabalho, na modalidade de tempo integral é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas

no expediente de 08h às 13h e das 14h às 17h, com 1 (uma) hora de intervalo para almoço,

sendo de responsabilidade do superior hierárquico a liberação e controle deste intervalo.

§1º Por necessidade de serviço e a critério do Diretor-Presidente da AMAE/BELÉM, o

tempo integral de 40 (quarenta) horas semanais, poderá ser cumprido no expediente de

08h às 13h e das 15h às 18h, com 2 (duas) horas de intervalo para almoço

Art. 49. O exercício do cargo em comissão e de função gratificada, impede o recebimento

da gratificação por serviço extraordinário.

Parágrafo Único: O recebimento da gratificação em tempo integral ou dedicação exclusiva

excluirá a percepção cumulativa da gratificação por serviço extraordinário.

Art. 50. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de

tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - Tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária

mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - Dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 51. O patrimônio da AMAE/BELÉM é constituído pelos bens e direitos de sua

propriedade e dos que lhe forem conferidos ou que venha a adquirir.

Parágrafo Único - A AMAE/BELÉM poderá manter recursos próprios em conta bancária

para aplicações financeiras, formados pelas receitas referidas no artigo 30 da Lei Municipal
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nº. 8.630 de 2008, executadas as receitas que a legislação em vigor não permite a

realização de aplicações financeiras.

Art. 52. A AMAE/BELÉM promoverá o treinamento contínuo de seus servidores, visando

mantê-los sempre atualizado na área de regulação de serviços públicos.

Art. 53. O Regimento Interno da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de

Belém- AMAE/BELÉM será aprovado pelo Conselho Superior de Administração.

Parágrafo único - Este Regimento Interno poderá ser modificado pelo CONSELHO,

mediante proposta do Diretor Presidente da AMAE/BELÉM, conforme preceitua o art. 17,

VIII, da Lei nº 8.630/2008.

Belém (Pará) 31 de março de 2016.

Antônio de Noronha Tavares

Presidente do Conselho Superior de Administração da AMAE/BELÉM
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