
 

1 
 

OFÍCIO N.º 0124/2020/DIJUR/GDP/AGEMAN         
                                                
                                                                                                                            Manaus, 06 de abril de 2020.  
 
A Sua Excelência o Senhor 
WILSON MIRANDA LIMA 
Governador do Estado do Amazonas 
Av. Brasil, n.º 513, Compensa 
CEP: 69.036-110  -  Manaus. AM 
 
C/C: 
 
A Sua Excelência o Senhor  
JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA NETO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
Av. Mário Ypiranga Monteiro - nº 3.950, Parque 10 de Novembro 
Edifício José de Jesus Lins de Albuquerque 
CEP 69.050-030  -  Manaus.AM 
 
 
Assunto: Projeto de Lei n.º 125/2020. 
 
 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 

 

 

AGEMAN – AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO 

MUNICIPIO DE MANAUS, por força de sua competência estabelecida na Lei Municipal n.º 2.265, de 

11.12.2017 para fiscalizar e regular os serviços públicos delegados, através de seu Diretor-

Presidente que esta subscreve, considerando os termos do Contrato de  Concessão  de  serviços  

públicos  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  do  Município  de  Manaus,  entre  

a  Águas  de  Manaus  e  o  Poder  Concedente,  qual  seja,  o  MUNICÍPIO  DE  MANAUS, vem à 

presença de Vossas Excelências, num primeiro momento, informar que recebemos as duas 

correspondências em anexo da Concessionária de Águas, na qual pede providências ao Município 

quanto à situação de previsão de não cobrança da tarifa respectiva sobre os usuários consumidores. 
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É um fato que passamos por uma excepcional situação, grave sob todos os aspectos, 

de segurança à saúde da população, econômica, não obstante, a Agência  Reguladora do Município 

entende, em conformidade com o exposto pela empresa Concessionária, que  as competências 

legalmente constituídas por força da Constituição Federal não podem ser suprimidas, sob pena de 

ferimos o Princípio constitucional da Reserva da Administração”, princípio este que impede a 

ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência 

administrativa do Poder Executivo, no caso do Município de Manaus, gestor e poder Concedente 

do serviço em questão (Art. 30, I, V da Constituição Federal de 1988). 

Insta frisar que o consumo pela prestação dos serviços públicos concedidos, sob a 

responsabilidade da Prefeitura de Manaus, deve ser garantido a toda  a população, tendo o próprio 

Chefe do Executivo Municipal, o Prefeito Arthur Neto - de acordo com a competência legal que lhe 

é garantida -,  já Decretado a proibição da suspensão (corte) de fornecimento  de água, bem como 

a prorrogação do pagamento de faturas não pagas no período inicialmente determinado de 60 

(sessenta) dias, a contar de 25 de março de 2020 (cópia do Decreto anexa). 

O projeto de lei de lavra dos Deputados Estaduais, inclusive, interfere diretamente 

na competência desta Agência Reguladora - AGEMAN, que será a responsável por alinhar, 

posteriormente, mecanismos de pagamento pelos usuários em atraso, atendendo ao interesse 

público no cumprimento das obrigações que nos são legalmente estabelecidas. 

Neste sentido é importante destacar Carta da Associação Brasileira de Agência 

Reguladoras – ABAR que sugere a articulação entre os Poderes legalmente constituídos a fim de 

evitar regramentos que interfiram na prestação de serviço gerando insegurança no regramento 

legalmente estabelecido. 

Assim, sendo possível à Administração Pública rever seus atos quando eivados de 

ilegalidade, devendo serem paralisados quaisquer atos que afrontem a legislação vigente, 

contamos com o sempre arrazoado poder decisório de Vossas Excelências para 

a) Rever atos legais já publicados, para o fim de suprimir ou alterar qualquer 

previsão que afronte a competência da Administração Pública Municipal no que 
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se refere a regulação e fiscalização dos serviços públicos concedidos cuja 

competência lhe seja exclusivamente afeta; 

b) Suspender o trâmite de quaisquer projetos cujo objetivo invada a competência 

municipal, mormente os dois que encaminhamos através das Cartas da 

Concessionária, para revisão de sua redação, excluindo, se for o caso, qualquer 

interferência na competência do Município de Manaus.  

 

Certos de contar com v. compreensão, nos colocamos à disposição para discussão do 

assunto e auxílio no que for necessário. 

 
 

Respeitosamente, 
 
 
 
 
 

FÁBIO AUGUSTO ALHO DA COSTA 
Diretor-Presidente 

 



 

-  
  

Carolina Gregório dos Santos Serafim 
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Manaus/AM, 31 de março 2020 

 

Para: AGEMAN - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do 

Município de Manaus 

Sr. Fábio Augusto Alho da Costa 

Diretor-Presidente 

 

 

REF.:  Projeto de Lei n.º 061/2020 de autoria do Vereador Isaac Tayah 

 

 

Prezado Senhor Presidente, 

 

A MANAUS AMBIENTAL S.A., denominada ÁGUAS DE MANAUS, 

sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.264.927/0001-27, com sede na  

Avenida André Araújo, 1981, Aleixo, CEP: 69.060-000, Município de Manaus, Estado 

do Amazonas, considerando os termos do contrato de concessão de serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Manaus, firmado entre a 

Manaus Ambiental e o Poder Concedente, qual seja, o MUNICÍPIO DE MANAUS, 

vem, por meio desta, considerando o Projeto de Lei nº 061/2020, de autoria do Vereador 

Vereador Isaac Tayah., solicitar as devidas providências dessa r. agência, pelos motivos 

a seguir: 

 

Trata-se de Projeto de Lei Estadual de iniciativa do Legislativo, cuja finalidade 

é estipular que não haja cobrança de água e energia elétrica de hospitais públicos, clinicas 

filantrópicas e clinicas de hemodiálise do Município de Manaus. 

 

Objetivamente, o Projeto de Lei versa sobre “política tarifária”, matéria submetida 

ao chamado “princípio constitucional da reserva da administração”, princípio este que 

impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 

competência administrativa do Poder Executivo, no caso o Município de Manaus.  

 

Para melhor elucidação, vejamos, a redação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição 

Federal, quanto à prestação de serviços públicos, que tem aplicação a todos os entes 

federativos, preservando-se a harmonia entre os poderes: 

 

 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe 

a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 

na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
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§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as 

leis que: 
II - disponham sobre: 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 

Territórios; 

 

 

Confiram-se os seguintes julgados: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEIS 

5.738/2016, 5.752/2016, 5.754/2016, 5.770/2016 - PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO - 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - 

VÍCIO DE INICIATIVA 1. A inovação na prestação do serviço 

público de transporte de passageiros, por meio da instituição de 

transporte comunitário, inclusão de transporte por micro-ônibus, 

além de ampliar, significativamente, o benefício do passe 

estudantil, afeta diretamente o equilíbrio econômico financeiro 

dos contratos de concessão de serviços, acarretando aporte de 

recursos públicos para subsidiar a ampliação do benefício, 

medidas legislativas que somente poderão ser tomadas mediante 

iniciativa do Poder Executivo. 2. A iniciativa parlamentar de lei 

que versa sobre serviços públicos denota ingerência do Poder 

Legislativo no âmbito de atuação reservado ao Poder Executivo, 

constituindo ofensa ao princípio constitucional da Reserva da 

Administração. 

(TJ-DF 20170020126372 DF 0013548-33.2017.8.07.0000, 

Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 

06/02/2018, CONSELHO ESPECIAL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 22/02/2018 . Pág.: 44/45) 

 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO E 

PERMISSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLETIVO - EMENDA ADITIVA - INICIATIVA DO 

LEGISLATIVO - ISENÇÃO TARIFÁRIA A IDOSOS E 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - VÍCIO NÃO 

VERIFICADO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 

(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000180556771000 MG, 

Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 12/07/2019, 

Data de Publicação: 26/08/2019) 
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Essa competência inclui o estabelecimento, seja em legislações próprias, seja em 

cláusulas contidas nos contratos de concessão, das condições de prestação desses 

serviços, das suas estruturas tarifárias, das taxas e das formas de cobrança. 

 

No âmbito federal, a Lei nº 11.445/07 que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, se limita à fixação de diretrizes gerais, exatamente pela circunstância 

de que atividades relacionadas a saneamento não serem da competência da União.  

 

O estabelecimento de diretrizes gerais por meio da Lei nº 11.445/2007 atendeu ao 

disposto no inciso XX, do art. 21 da Constituição:  

 

Art. 21. Compete à União: 

 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 

 

 

Com estas considerações, não há dúvidas que o Projeto Legislativo não guarda 

consonância com a Legislação vigente, visto que é inconstitucional pois viola a 

“separação de poderes” e o “pacto federativo”. 

 

Além disso, o Projeto é patentemente inconstitucional pois há verdadeira 

expropriação dos valores devidos à Concessionária, violando o “direito de propriedade”;   

 

Ademais, viola o princípio do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, pois 

não assegura às Concessionárias o ressarcimento dos valores devidos pelos usuários já 

inadimplentes e os que virão a se tornar.   

 

Por fim, cumpre ainda esclarecer que já há impedimento da Concessionária de 

suspender os serviços para usuários residenciais inadimplentes, através do Decreto 

Municipal 4.791, de 25 de março de 2020, bem como por meio da decisão judicial, nos 

autos da Ação Civil Pública de nº 0641120-85.2020.8.04.0001. 

 

Com estas considerações, protestamos pela não acolhida da proposta legislativa 

sob o nº 061/2020, bem como sejam tomadas as providências necessária dessa agência 

reguladora, responsável pela regulação e fiscalização do Contrato de Concessão firmado 

com o Município de Manaus. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar o nosso 

compromisso de oferecer saúde e qualidade de vida à população de Manaus, através dos 

serviços de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto. 

 

Renovamos, por oportuno, nossos votos de estima e consideração. 

 

 

 

ÁGUAS DE MANAUS 

DocuSign Envelope ID: DBF28FD6-D332-4293-A01B-4969244BA78E

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4970E2C2

2020.13000.13210.9.032805 (Folha 3)



02/04/2020 Gmail - CARTA N° ED-MAN-2020/0000462 AGEMAN

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e54183102e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar346419790037168756&dsqt=1&simpl=msg-a%3A… 1/1

 

 

 

 

Sheeron Bezerra

Secretária Executiva

+55 92 3627-5549

+55 92 98439-6659

Av. André Araújo, 1981,

CEP 69060-000 – Aleixo – Manaus/AM

http://www.aguasdemanaus.com.br

AGEMAN AGEMAN <ageman.gabinete@gmail.com>

CARTA N° ED-MAN-2020/0000462 AGEMAN
AGEMAN AGEMAN <ageman.gabinete@gmail.com> 2 de abril de 2020 09:30
Para: Sheeron Clys Serrao Bezerra <sheeron.bezerra@aguasdemanaus.com.br>

Carta 50MAN-CAR.JUR-2020/000143 (ED-MAN-2020/0000462)
Recebida em 02/04/2020, às 09h29
Por: Vera Nilde Lima
Protocol nº 0240

Em qua., 1 de abr. de 2020 às 17:12, Sheeron Clys Serrao Bezerra <sheeron.bezerra@aguasdemanaus.com.br>
escreveu:

Prezados,

 

A concessionária Águas de Manaus encaminha anexo ao e-mail a Carta n° ED-MAN-
2020/0000462, referente ao Projeto de Lei n.º 061/2020 de autoria do Vereador Isaac Tayah.

 

Solicito confirmar recebimento,
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Manaus/AM, 1º de abril 2020 

 

Para: AGEMAN - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do 

Município de Manaus 

Sr. Fábio Augusto Alho da Costa 

Diretor-Presidente 

 

 

REF.:  Projeto de Lei n.º 125/2020 de autoria dos Deputados Estaduais do 

Amazonas. 

 

 

Prezado Senhor Presidente, 

 

A MANAUS AMBIENTAL S.A., denominada ÁGUAS DE MANAUS, 

sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.264.927/0001-27, com sede na  

Avenida André Araújo, 1981, Aleixo, CEP: 69.060-000, Município de Manaus, Estado 

do Amazonas, considerando os termos do contrato de concessão de serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Manaus, firmado entre a 

Manaus Ambiental e o Poder Concedente, qual seja, o MUNICÍPIO DE MANAUS, 

vem, por meio desta, considerando que o Projeto de Lei nº 125/2020, de autoria dos 

Deputados Estaduais do Amazonas, solicitar as devidas providências dessa r. agência, 

pelos motivos a seguir: 

 

A pandemia do novo Coronavírus – COVID -19, que assola o mundo, vem 

causando impactos à população mundial, aos sistemas de saúde e trazendo grande 

preocupação aos governantes mundialmente, sendo necessária a adoção de medidas 

restritivas. 

 

A Concessionária está acompanhando os esforços dos entes governamentais, 

inclusive no Estado do Amazonas e Município de Manaus, visando a proteção da 

população.  

 

 No entanto, o Projeto de Lei Estadual em questão, cuja finalidade é estipular 

que as Concessionárias suspendam as cobranças das taxas de consumo pelo período de 

noventa dias, apesar de revestidas das melhores intenções, causam grande preocupação 

por ser o serviço de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto essencial à 

saúde pública, não podendo, de maneira alguma, sofrer descontinuidade ou mesmo perder 

a qualidade. 
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Objetivamente, o Projeto de Lei versa sobre “política tarifária”, matéria submetida 

ao chamado “princípio constitucional da reserva da administração”, princípio este que 

impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 

competência administrativa do Poder Executivo, no caso o Município de Manaus.  

 

Para melhor elucidação, vejamos, a redação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição 

Federal, quanto à prestação de serviços públicos, que tem aplicação a todos os entes 

federativos, preservando-se a harmonia entre os poderes: 

 

 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe 

a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 

na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 

que: 

II - disponham sobre: 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 

Territórios; 

 

 

Importante conferir, ainda, os seguintes julgados: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEIS 

5.738/2016, 5.752/2016, 5.754/2016, 5.770/2016 - PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO - 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - 

VÍCIO DE INICIATIVA 1. A inovação na prestação do serviço 

público de transporte de passageiros, por meio da instituição de 

transporte comunitário, inclusão de transporte por micro-ônibus, 

além de ampliar, significativamente, o benefício do passe 

estudantil, afeta diretamente o equilíbrio econômico financeiro 

dos contratos de concessão de serviços, acarretando aporte de 

recursos públicos para subsidiar a ampliação do benefício, 

medidas legislativas que somente poderão ser tomadas mediante 

iniciativa do Poder Executivo. 2. A iniciativa parlamentar de lei 

que versa sobre serviços públicos denota ingerência do Poder 

Legislativo no âmbito de atuação reservado ao Poder Executivo, 

constituindo ofensa ao princípio constitucional da Reserva da 

Administração. 

(TJ-DF 20170020126372 DF 0013548-33.2017.8.07.0000, 

Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 

06/02/2018, CONSELHO ESPECIAL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 22/02/2018 . Pág.: 44/45) 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO E 

PERMISSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLETIVO - EMENDA ADITIVA - INICIATIVA DO 

LEGISLATIVO - ISENÇÃO TARIFÁRIA A IDOSOS E 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - VÍCIO NÃO 

VERIFICADO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 

(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000180556771000 MG, 

Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 12/07/2019, 

Data de Publicação: 26/08/2019) 

 

Neste contexto, o Projeto de Lei em questão também viola o “pacto federativo” 

posto que o regime de fixação de tarifas dos serviços de saneamento básico compete ao 

Município e não ao Estado. 

 

Além disso, os serviços públicos de saneamento básico, entre os quais estão o 

abastecimento público urbano de água potável e serviços de esgotamento, são 

considerados de interesse local.  

 

Em consonância com o artigo 30 da Constituição Federal, é competência 

municipal, entre outras, legislar sobre assunto de interesse local, prestar serviços públicos 

de interesse local. Vejamos: 

 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:  

 

I – legislar sobre assuntos de interesse local;  

 

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o 

de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

 

 

Dessa forma, compete aos Municípios prestar, diretamente ou mediante concessão 

ou permissão, os serviços de saneamento básico, que são de interesse local. 

 

Essa competência inclui o estabelecimento, seja em legislações próprias, seja em 

cláusulas contidas nos contratos de concessão, das condições de prestação desses 

serviços, das suas estruturas tarifárias, das taxas e das formas de cobrança. 

 

No âmbito federal, a Lei nº 11.445/07 que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, se limita à fixação de diretrizes gerais, exatamente pela circunstância 

de que atividades relacionadas a saneamento não serem da competência da União.  
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Outrossim, podemos observar que as medidas pretendidas pela Assembleia 

Legislativa são desproporcionais, visto que o art. 1º do referido projeto de lei proíbe que 

as Concessionárias realizem a suspensão de cobranças aos usuários do consumo, pelo 

período de 90 dias, acabará incentivando a inadimplência. 

 

Art. 1º As concessionárias de serviços públicos de telefonia, luz, 

água suspenderão as cobranças de taxas de consumo pelo 

período de 90 (noventa) dias, em todo Estado do Amazonas. 

 

Não obstante a vedação de corte dos serviços tenham a intenção de beneficiar a 

população, é evidente que isto poderá incentivar a inadimplência e impactar severamente 

nas receitas das tarifas, que são fundamentais para prestação dos serviços com eficiência. 

 

Já no que diz respeito ao art. 2º do Projeto de Lei em comento, que prevê que os 

débitos serão cobrados no primeiro mês subsequente ao término do período de suspensão, 

comprometerá a saudade financeira desta Concessionária. Vejamos: 

 

Art. 2º As taxas que tiverem a sua cobrança suspensa por força 

do artigo 1º desta Lei serão cobradas no primeiro mês 

subsequente ao término do período de suspensão.  

 

Parágrafo único. As taxas de consumo que tiverem a sua 

cobrança suspensa serão cobradas em (06) seis parcelas iguais 

e sucessivas a partir do primeiro mês subsequente ao término do 

período de suspensão 

 

Na sugerida postergação da cobrança dos débitos tarifários, não estão sendo 

avaliados os aspectos técnicos e econômico-financeiros destas medidas, frisa-se, que 

acarretarão impactos negativos nas receitas da concessionária e poderá colocar em risco 

a continuidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. E isso gera um 

impacto negativo grave à toda população, que neste momento necessita ainda mais de 

água com qualidade e quantidade suficiente. Além disso, tal medida incentiva o aumento 

do consumo desordenado e das irregularidades, gerando, ao final, um grande retrocesso 

na prestação dos serviços. 

 

A adoção dessas medidas pela Concessionária gera impactos diretos sobre a sua 

arrecadação, que, em outras palavras e como intuitivo é, são as fontes da sustentabilidade 

econômico-financeira da concessão.  

 

Além disso, todas as atividades comerciais que foram desenvolvidas pela 

Concessionária ao longo dos anos visando a aproximação dos seus usuários, como Projeto 

Vem com a Gente, Afluentes, Itinerantes, Termos de Cooperação Técnica com os 

Procons, Zera Dívida, entre outros, podem estar em sério prejuízo.  

 

Ainda que seja cedo para afirmar, sem a percepção do risco de não ter o serviço 

prestado, o usuário naturalmente perde o incentivo para manter os seus pagamentos em 
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dia, e este fato, dentre outros, pode ter reflexos profundos na prestação dos serviços, não 

apenas no período da pandemia, mas por todo o prazo contratual. 

 

Com estas considerações, não há dúvidas que o Projeto Legislativo não guarda 

consonância com a Legislação vigente, visto que é inconstitucional pois viola a 

“separação de poderes”, o “pacto federativo” e a titularidade sobre os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Além disso, há verdadeira expropriação 

dos valores devidos à Concessionária, violando o “direito de propriedade”;   

 

Ademais, ressalta-se a necessidade de observância ao princípio do equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão no Projeto de Lei. Qualquer alteração externa à 

equação econômico-financeira enseja o reconhecimento e adoção de medida para o 

ressarcimento da frustração de receitas derivada das medidas. Sendo de competência da 

Agencia reguladora ponderar, com mais precisão, a respeito de medidas mais adequadas 

para proteção do usuário frente aos efeitos decorrente da pandemia do COVID-19. 

 

Por fim, cumpre ainda esclarecer que já há impedimento da Concessionária de 

suspender os serviços para usuários residenciais inadimplentes, através do Decreto 

Municipal 4.791, de 25 de março de 2020, bem como por meio da decisão judicial, nos 

autos da Ação Civil Pública de nº 0641120-85.2020.8.04.0001, o que já traz conforto aos 

usuários residenciais, que não terão os serviços interrompidos nesse período, 

independentemente do pagamento ou não da fatura. 

 

Com estas considerações, solicitamos o apoio dessa renomada agência, como 

ente regulador e fiscalizador do Contrato de Concessão firmado com o Município de 

Manaus, inclusive junto à Procuradoria Geral do Município - PGM e Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas - ALEAM, para que não seja acolhida a proposta 

legislativa sob o nº 125/2020. 

 

Vale lembrar que o apoio solicitado à esta d. Ageman não é exógeno às 

atividades de regulação e fiscalização e já vem sendo uma medida adotada por outras 

agências reguladoras brasileiras, como no caso das agências de Santa Catarina1,  

 

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar o nosso 

compromisso de oferecer saúde e qualidade de vida à população de Manaus, através dos 

serviços de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto. 

 

Renovamos, por oportuno, nossos votos de estima e consideração. 

 

 

 

ÁGUAS DE MANAUS 

 
1 Fonte: https://www.nsctotal.com.br/colunistas/renato-igor/agencia-reguladora-considera-
inconstitucional-projeto-que-impede-corte-de 
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Sheeron Bezerra

Secretária Executiva

+55 92 3627-5549

+55 92 98439-6659

Av. André Araújo, 1981,

CEP 69060-000 – Aleixo – Manaus/AM

http://www.aguasdemanaus.com.br

AGEMAN AGEMAN <ageman.gabinete@gmail.com>

ED-MAN-2020/0000470 - AGEMAN
AGEMAN AGEMAN <ageman.gabinete@gmail.com> 3 de abril de 2020 12:01
Para: Sheeron Clys Serrao Bezerra <sheeron.bezerra@aguasdemanaus.com.br>

Carta 50MAN-CAR.JUR-2020/000144 (ED-MAN-2020/0000470)
Recebida em: 03/04/20, às 12h00
Por: Vera Nilde Lima
Protocolo nº 0241

Em sex., 3 de abr. de 2020 às 10:24, Sheeron Clys Serrao Bezerra <sheeron.bezerra@aguasdemanaus.com.br>
escreveu:

Prezados,

 

A concessionária Águas de Manaus encaminha anexo ao e-mail a Carta n° 50MAN-
CAR.JUR-2020/000144, referente ao Projeto de Lei n.º 125/2020 de autoria dos Deputados
Estaduais do Amazonas.

 

Solicito confirmar recebimento,
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Poder Executivo 
 

 

 

DECRETO Nº 4.790, DE 25 DE MARÇO DE 2020 
 

REVOGA as licenças e autorizações de 
eventos emitidas pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal, e dá 
outras providências. 

 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 
do Poder Público garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, e o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional exarada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), indicando alteração no padrão epidemiológico de 
ocorrência da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a classificação da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) que estabeleceu como pandemia o novo Coronavírus 
(COVID-19), em razão do seu alto risco de contágio à população, 
inclusive de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenha 
sido identificados como de transmissão interna; 

 

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 
2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos, agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença na cidade de Manaus; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 623/2020 –                           
GS/SEMEF e o que consta nos autos do Processo                                                
nº 2020.11209.11209.0.015357 (Siged) (Volume 1), 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam revogadas, até o dia 30 de junho de 2020, 
todas as licenças e autorizações emitidas pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal para eventos com público superior a 
100 (cem) pessoas, sem prejuízo do disposto no Decreto n° 4.778, de 16 
de março de 2020. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 25 de março de 2020. 

 

DECRETO Nº 4.791, DE 25 DE MARÇO DE 2020 
 

DISPÕE sobre a proibição de suspensão dos 
Serviços Públicos de Abastecimento de Água 
e de Esgotamento Sanitário da Cidade de 
Manaus, em face da pandemia de COVID-19, 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e dá outras 
providências 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 

do Poder Público garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 188 da Lei Orgânica 

do Município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº  4.787, de 23 de março de 

2020, que declarou estado de calamidade pública no Município de 
Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19; 

 
CONSIDERANDO que em 03 de fevereiro de 2020 o 

Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo 
novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio da Portaria MS nº 188; 

 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença no Município; 

 
CONSIDERANDO a Carta nº 000122/2020 da empresa 

Águas de Manaus, que reafirma seu compromisso com a prestação dos 
serviços públicos concedidos de abastecimento de água; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 16/2020 subscrito pelo 

Diretor Jurídico, acolhido pelo Despacho subscrito do Diretor Presidente 
da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município 
de Manaus – AGEMAN; 

 
CONSIDERANDO  o que consta nos autos do Processo                                                           

nº 2020.13000.13210.0.005488 (Siged) (Volume 1), 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica suspensa a interrupção do fornecimento dos 
serviços públicos de água e esgotamento sanitário prestados pela 
Concessionária Águas de Manaus, em função de inadimplemento do 
consumidor, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
publicação deste Decreto. 



 

Manaus, quarta-feira, 25 de março de 2020 
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Art. 2º As contas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário vencidas e não pagas, no período indicado no 
art. 1º,  terão seu prazo de vencimento prorrogado por mais 30 (trinta) 
dias, sem a incidência de juros e multa, após o término do prazo de 
vigência deste Decreto. 

 
Art. 3º Compete à Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN, na qualidade 
de órgão regulador  do contrato de concessão, o acompanhamento e a 
fiscalização do presente Decreto, bem como o estabelecimento de 
regras especiais para parcelamento e pagamento, a ser definido em 
conjunto com a Concessionária. 

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 25 de março de 2020. 

 
 
 
 

DECRETO Nº 4.792, DE 25 DE MARÇO DE 2020 
 

SUSPENDE a cobrança do serviço do 
sistema de estacionamento rotativo pago, 
denominado "Zona Azul”, em todo o 
Município de Manaus, em face da pandemia 
de COVID-19, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 
do Poder Público garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 188 da Lei Orgânica 
do Município de Manaus – LOMAN; 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.534, de 11 de 
novembro de 2010, que instituiu  o sistema de estacionamento rotativo 
pago, denominado “ZONA AZUL”; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº  4.787, de 23 de março de 
2020, que declarou estado de calamidade pública no município de 
Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que em 03 de fevereiro de 2020 o 
Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo 
novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio da Portaria MS nº 188, e 
conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Carta nº 020/2020 do Consórcio 
Amazônia, Tecnologias de Trânsitos da Amazônia SPE-LTDA, 
solicitando a suspensão dos serviços; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº 14/2020 subscrito pelo 
Diretor Jurídico que opina de forma favorável pela suspensão dos 
serviços e acolhido pelo Despacho subscrito do Diretor Presidente da 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de 
Manaus – AGEMAN; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença no município; 

 

CONSIDERANDO  o que consta nos autos do Processo                                                
nº 2020.13000.13210.0.005486 (Siged) (Volume 1), 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica suspenso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a 
cobrança do serviço do sistema de estacionamento rotativo pago, 
denominado "Zona Azul”, em todo o Município de Manaus. 

 
Art. 2º A empresa Tecnologias de Trânsitos da Amazônia 

SPE - Ltda., concessionária do serviço,  fica dispensada do pagamento 
da outorga da concessão à Administração Pública durante o período de 
suspensão da cobrança de que trata o art. 1º deste Decreto. 

 
Art. 3º Cabe à Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Delegados do Município de Manaus - AGEMAN, na qualidade de órgão 
regulador do Contrato de Concessão, o acompanhamento e fiscalização 
do presente Decreto. 

 
Art. 4º O prazo de que trata este Decreto poderá ser 

prorrogado a critério do Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 25 de março de 2020. 

 
 
 
 

(*) DECRETO DE 23 DE MARÇO DE 2020 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0572/2020 – 

GS/SEMEF e o que consta nos autos do Processo                                        
nº 2020.18911.18923.0.004995 (VOLUME 1) SIGED, resolve 

 
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 04-02-2020, nos 

termos do art. 103, inc. V, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 
1971―Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, do 
cargo de Técnico Fazendário, matrícula nº 009.993-7 C, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, ocupado pela ex-
servidora ELISE GUERRA CANTANHEDE DESTERRO E SILVA, em 
virtude de sua aposentadoria. 
 

Manaus, 23 de março de 2020. 

 
 
(*) Republicado integralmente por ter sido veiculado com incorreções na Edição 
nº 4804, páginas 07 e 08 do Diário Oficial do Município de 23 de março de 2020. 



 

 

 
 

Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR 

e a pandemia da COVID-19 no Brasil 

Carta aberta à sociedade brasileira 

 

A Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, face à pandemia da COVID-

19, vem a público manifestar seu posicionamento enquanto representante das Agências de 

Regulação dos Serviços Públicos no país, visando assegurar a continuidade da prestação 

destes serviços imprescindíveis à população, com qualidade e segurança. 

Esta manifestação se faz necessária diante de uma crise sem precedentes e que exige de 

todos, em especial do Poder Público, respostas rápidas e precisas, principalmente para 

minimizar os seus impactos sobre os segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade. 

Diante deste cenário e considerando o papel das Agências Reguladoras de normatizar, 

fiscalizar, gerir contratos e estabelecer tarifas, de forma técnica e independente, de serviços 

públicos para o enfrentamento deste momento, DESTACA-SE:  

1. É fundamental que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito de suas 

competências, atuem de forma articulada com as Agências Reguladoras ao editar 

qualquer tipo de regramento que interfira na prestação dos serviços regulados; 

  

2. Por vezes, desde o início da crise, prestadores de serviço vêm recebendo comandos 

de diferentes entidades ou poderes, indicando falta de articulação e gerando 

insegurança indesejável na prestação do serviço e na sua regulação; 

 

3. O Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020, define os serviços públicos e as atividades essenciais neste 

momento, trazendo o seguinte: 

 
Art. 3º, § 6º As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as 

reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato 

específico e desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder 

concedente ou autorizador. 

 

4. Assim, qualquer alteração no regramento de prestação dos serviços e/ou cobrança 

destes por parte dos prestadores de serviços, bem como isenções de tarifas, 

suspensões de prazos e demais matérias que interfiram na prestação de serviços 



 

 

devem, obrigatoriamente, ser articuladas com as Agências Reguladoras, em uma 

estratégia conjunta para assegurar a manutenção da normalidade destes serviços, 

sem onerar e nem prejudicar ainda mais a população já tão afetada por toda esta 

situação. 

 

5. Trata-se de entendimento comum de que a vida deve ser preservada em primeiro 

lugar, mas também é imperativo compreender que as medidas propostas hoje devem 

ser acompanhadas de conhecimento técnico e planejamento, pois podem impactar 

de forma significativa na garantia da continuidade do atendimento das necessidades 

da população. 

 

6. Toda e qualquer ação presente, sem a adequada análise dos impactos regulatórios, 

poderá resultar em incertezas incalculáveis no futuro.  

Por fim, mantendo os princípios da independência e de atuação equidistante entre governo, 

sociedade e prestador de serviço, as Agências Reguladoras seguem prontas para auxiliar 

em toda e qualquer decisão acerca dos serviços regulados, nas formas da lei, com 

parcimônia, tecnicidade e cientes da gravidade do momento e da prioridade pela 

preservação da vida. 

O momento é de união e de trabalho conjunto para garantirmos a proteção da saúde pública, 

o acesso continuado aos serviços públicos essenciais e a prevenção do avanço da doença. 

Juntos somos e seremos sempre mais fortes. 

 

 

Brasília, 4 de abril de 2020 

Diretoria da ABAR 

 


