
 



O Q U E É ? 
A Carta de Serviços ao Usuário, é um instrumento 

de informação e orientação para o Cidadão/Usuário, sobre 

todos os serviços, oferecidos pelo órgão público, ou 

delegado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A R S E P , 
Q UEM  S O M O S ?   

Somos a Agência Reguladora de Serviços Públicos 

do Rio Grande do Norte. (ARSEP). Uma autarquia sob 

regime especial, com personalidade jurídica de Direito 

Público, restruturada nos termos da Lei Complementar 

584, em 28 de dezembro de 2016, dotada de autonomia 

administrativa, técnica e financeira, com atuação em todo 

o território do Estado do Rio Grande do Norte, Regulando 

– Controlando – Fiscalizando, os serviços públicos de 

Energia, Saneamento e Gás. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A ARSEP atua por meio de convênio, contrato de 

metas, ou por ato administrativo do poder concedente, 

regula, controla e fiscaliza, através de resoluções 

normativas, vários serviços públicos e ainda realiza 

consultas e audiências públicas, com o objetivo de aferir 

na opinião das comunidades, a qualidade desses serviços. 

Atualmente, os serviços prestados, sob a responsabilidade 

regulatória dessa Agência são: 

A ARSEP, através da sua Coordenadoria de 

Energia, monitora e fiscaliza, o Parque de Geração de 

Energia Elétrica do Rio Grande do Norte. Essa fiscalização 

e monitoramento, acontece nas Usinas de Geração Eólica, 

Fotovoltaica, Termoelétrica e Bio Massa, exclusivamente 

em conformidade, com a solicitação e orientação da 

ANEEL. Além desses serviços na geração, qualquer 

cidadão/usuário dos serviços da COSERN, encontrando 

algum problema de ligação, corte, titularidade, prazos, 

ressarcimento de danos, fatura, interrupção do 

fornecimento, oscilação de tensão, aferição e substituição 

de medidor, classificação da unidade consumidora, deve 

ser encaminhado para a Ouvidoria - ARSEP 



S A N E A M E N T O 



G Á S 
C A N A L I Z A D O   

 

A ARSEP, através da sua Coordenadoria de Gás, 

regula, controla e fiscaliza, os serviços de Distribuição de 

Gás Canalizado, prestados pela Companhia de Gás do 

Rio Grande do Norte – POTIGÁS, com atuação em todo o 

Estado. Todo problema encontrado, por qualquer cidadão, 

na prestação desse serviço, deve ser encaminhado para 

a Ouvidoria - ARSEP . 
 
 
 

 

AS FISCALIZAÇÕES SÃO DIVIDIDAS EM DOIS TIPOS: 
 

Programadas/Periódicas, são estabelecidas pela 

ARSEP; 

 
Eventuais/Emergenciais, são provocadas pelo 

USUÀRIO, pela imprensa, pelo ministério público e pelo 

poder legislativo. 

 
TODO CIDADÃO É UM FISCAL, dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

devendo encaminhar os problemas encontrados 

(vazamentos de água e/ou esgoto, qualidade, 

desabastecimento, descumprimento de prazo, fatura 

e leitura de medidor) na sua rua, no seu bairro, na sua 

cidade, para a Ouvidoria-ARSEP. 



 
 
 

 

Sim. A Coordenadoria Tarifária, realiza 1 reajuste a 

cada 3 meses e uma revisão de tarifa a cada ano, para 

garantir uma tarifa justa ao consumidor. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
A ARSEP, através da sua Coordenadoria 

Tarifária, regula economicamente os serviços públicos 

delegados, referente ao saneamento básico e gás 

canalizado, controlando, para que as tarifas aplicadas, 

pelos prestadores de serviços, reflitam os custos reais 

dos serviços, garantam os investimentos necessários e 

permitam tarifas mais justas, para o bolso do cidadão. 

 
 
 
 
 

É a atualização monetária da Tarifa, que teve seus 

valores corroídos, por processo inflacionário. 

Sim. A Coordenadoria Tarifária, realiza 3 reajustes 

anuais e 1 revisão de tarifa, a cada 4 anos, objetivando a 

melhor tarifa, para o bolso do cidadão/usuário. 

Qualquer cidadão, que encontre alguma 

irregularidade na sua conta, de água ou gás, pode/deve 

procurar a Ouvidoria – ARSEP. 



 

A Ouvidoria – ARSEP, é o órgão responsável, pela 

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. 

Na Ouvidoria, o cidadão/usuário dos serviços públicos 

de energia elétrica, gás e saneamento (água e esgoto), 

pode/deve apresentar a sua manifestação, (Reclamação, 

Denúncia, Sugestão ou Elogio) e receber o tratamento 

devido, em conformidade com a lei. 

A ARSEP, através da Ouvidoria, estabelece um 

canal de comunicação fundamental, entre a sociedade 

consumidora e o poder público, tendo como prioridade, 

buscar sempre a melhor qualidade, nos serviços públicos 

prestados. 

O Cidadão/Usuário, pode solicitar a Ouvidoria – 

ARSEP, que faça a mediação ou conciliação, no quando 

do julgamento de algum processo regulatório do seu 

interesse, buscando um procedimento amigável, para um 

melhor resultado. A solicitação do Cidadão/Usuário, deve 

ser feita por escrito, com antecedência mínima de 10 dias, 

na sede dessa Agência. 

 
 

O Cidadão/Usuário Potiguar, pode manter contato 

com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio 

Grande do Norte – ARSEP, por meio dos seguintes canais: 

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Sede da Agência 

Rua – Demócrito de Souza Paiva, 1580, Lagoa 

Nova - Natal /  Rio Grande do Norte 

CEP - 59.062 - 440 

Atendimento ao Público das 08hs às 14hs 

 
ATENDIMENTO POR TELEFONE 

Energia Elétrica – ARSEP/ANEEL: 0800 – 727 - 0167 

Saneamento e Gás - Ouvidoria ARSEP: 

(84) 99606-2018 (WhatsApp) 

 
PÁGINA ELETRÔNICA 

http:www.arsep.rn.gov.br 

 
E-MAIL 

arsepouvidoria@rn.gov.br 

arsep@rn.gov.br 

 

PORTAL DO CIDADÃO 

http://www.cidadao.rn.gov.br/ 

 
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO RN 

http://www.transparencia.rn.gov.br/ 

 
PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA 

http://www.sic.rn.gov.br/ 
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