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MENSAGEM DO PRESIDENTE MARILDO DOMINGOS FELIPPI

As páginas deste relatório elencam as principais ações da
Agência e importantes resultados obtidos durante o exercício
de 2019, das quais se destacam os trabalhos reconhecidos
a nível nacional e internacional. Os desafios diários são
muitos e o alcance das finalidades desta instituição só foi
possível graças à capacidade de toda equipe AGIR, atuando
com entrega, organização e eficiência perante as suas
atividades e o devido cuidado com o erário público. Um ponto
importante no qual temos avançado é a busca incessante
pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de
concessão, permissão e autorização, modicidade das tarifas e o justo retorno dos
investimentos. Chegamos ao final de 2019 completando dois anos da regulação do serviço de
transporte coletivo urbano dentre as atribuições da Agência. Fiscalizar e regular o saneamento
básico e o transporte público é cuidar do presente, planejando o futuro. Nossas boas práticas e
contato direto junto aos usuários nos indicam, sem dúvida, que estamos na direção certa.
Agora, devemos permanecer com o fortalecimento da cultura institucional, foco na excelência,
assegurando o compromisso com os três pilares de atuação de uma Agência Reguladora:
usuários, poder concedente e prestadores de serviço público. E, com essa conjunção de
objetivos, seguimos com a materialização de nosso planejamento estratégico e com a
concretização dos resultados pretendidos, priorizando a responsabilidade e atenção quanto à
qualidade dos serviços públicos regulados. Protagonismo, eficiência, equidade e a incansável
busca de atualizações e novos conhecimentos são fatores determinantes para se alcançar o
sucesso em qualquer empreitada. Para 2020, contamos com o empenho e engajamento de
todos os servidores para que, juntos, continuemos trabalhando para fazer da AGIR uma
Agência ainda mais forte.
Marildo Domingos Felippi
Presidente da AGIR
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COMITÊ DE REGULAÇÃO
MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2019 foi marcado pela participação institucionalizada da sociedade, dos prestadores
de serviço e do consórcio, no processo de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento
básico nos municípios consorciados, garantindo a proteção dos direitos dos agentes
econômicos dos setores regulados, dos usuários e demais interessados da sociedade. A nossa
resiliência é constatada por todas essas entregas, realizadas em um ano de cenário adverso,
caracterizado pela instabilidade política e pela crise econômica. Com esse intuito, continuemos
na busca incansável pelo cumprimento dos fins que a nós foram legalmente atribuídos,
favorecendo a segurança jurídica, a transparência de informações e o melhor cumprimento dos
fins institucionais. Esse é o grande legado que pretendemos deixar, de um órgão de controle
social que preserva o princípio da transparência, em consonância com as orientações e
entendimentos dos órgãos de controle externo. Com o conhecimento acumulado ao longo dos
anos por meio desse monitoramento contínuo, respaldamos as ações voltadas à conservação
dos recursos naturais, à redução dos impactos ambientais e ao desenvolvimento do ambiente
regulatório.
José Carlos Spengler
Presidente do Comitê de Regulação da AGIR
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MENSAGEM DO DIRETOR GERAL
Buscar dos dias de 2019 algo para contemplar e trazer como
alento para 2020, quando direcionado o olhar para o
saneamento básico como um todo, nem tudo que foi realizado,
que não foi pouco, merece alguma comemoração digna de
registro. Ao confrontar dados disponibilizados pelo Estado
brasileiro, o garimpo por situações de excelência mostra-se
frustrantes. Houve avanços sem dúvida, mas eles se perdem
no grande tabuleiro intrincado do saneamento brasileiro.
Contudo, se retrocedermos um pouco mais no tempo, vamos
verificar que progresso houve, felizmente, de forma que o
assunto saneamento já faz parte da agenda regular da
administração pública. Não ainda como deveria. Saneamento
deve ser tratado e visto como política de Estado.
Seria, por outro lado, também muito ousado ou até imprevidente, ignorar os avanços, mesmo
que lentos, que se tem obtido através da mudança de paradigmas e até de ações criadas pelas
urgências de omissões passadas que hoje atacam de modo fulminante e preocupante, em
especial, naquelas massas sociais menos agraciadas economicamente, culturalmente e,
principalmente, pela falta de uma educação formal mínima por parte do Estado.
A falta de políticas efetivamente observadas e aplicadas no campo do saneamento básico, ora
esbarram nos interesses econômicos, ora nos interesses políticos que levam às conhecidas
imperfeições e vazios socioeconômicos.
Olhando o saneamento básico sob o viés da regulação, campo em que diariamente desenvolvese a nossa labuta, já é possível afirmar que um novo corpo técnico independente vem se
consolidando, mesmo que tal movimento, por muitas vezes, tenha que confrontar-se com os
interesses corporativos do Estado, ainda resistente quando fiscalizado e ou controlado. Nem
por isso nós da regulação estamos acima das obrigações legais e de observar, com todas as
letras e vírgulas, as condições do estado democrático de direito. Pelo contrário: somos os
primeiros a dever condutas que devem ater-se aos princípios legais aplicáveis e exigidos para
a Administração Pública. Por isso, permito-me afirmar que já podemos falar em antes e depois,
em matéria de regulação no saneamento básico. Mesmo com longo caminho a percorrer, nesse
pouco tempo, muito já foi modificado e os avanços regulatórios já estão presentes no viver diário
de boa parte de nossa população.
Ainda, a partir deste olhar, o que hoje já começa a se destacar, é que parte da sociedade
começa a ver o saneamento básico não como uma simples obrigação do Estado, mas sim, vêse o saneamento como uma ação básica das mais importantes e necessárias ao bem-estar de
todos. Para as gerações presentes e futuras.
Heinrich Luiz Pasold
Diretor Geral da AGIR
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO

VISÃO

Garantir por meio da regulação a
prestação de serviços públicos municipais
efetivos, primando pela universalização do
atendimento, proporcionando o diálogo e/
ou fortalecimento da relação entre poder
público, prestadores e usuários.

Ser reconhecida pelo usuário, por meio de
atuação efetiva e consolidada na
regulação
dos
serviços
públicos
municipais do Médio Vale do Itajaí.

VALORES

ÉTICA
agir de forma coerente com os valores
éticos estabelecidos e em harmonia com
as políticas, diretrizes e posicionamentos
adotados pela AGIR.
COMPROMETIMENTO
empenhar-se na realização de suas
atividades, agindo com serenidade na
identificação de problemas e na busca de
soluções, de forma a atingir os melhores
resultados.
COOPERAÇÃO
interagir com outras instituições com vistas
ao aprimoramento da regulação dos
serviços públicos.
DIÁLOGO
manter diálogo permanente com os
usuários dos serviços públicos, os agentes
regulados e a sociedade, a fim de atingir o
aperfeiçoamento contínuo de seus
processos no exercício de
suas
atribuições.
EFICIÊNCIA
buscar a excelência nos processos, tarefas
e atividades, otimizando recursos de forma
a obter os resultados esperados pela
sociedade.
EQUILÍBRIO

pautar suas ações visando ponderar os
interesses
dos
usuários,
agentes
regulados e entes associados.
ESPÍRITO DE EQUIPE
reconhecer a interdependência de todas
as áreas da Agência, valorizando a
colaboração e o trabalho em equipe
IMPARCIALIDADE
analisar os casos que forem apresentados
de forma impessoal e justa, não emitindo
juízo prévio de valor.
INDEPENDÊNCIA
tomar decisões com autonomia e liberdade
com base em suas competências técnicas.
ISONOMIA
adotar procedimentos que não diferenciem
aqueles que estejam numa mesma
situação e tenham os mesmos direitos e
deveres.
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
E
AMBIENTAL
executar ações com responsabilidade e
solidariedade,
contribuindo
para
o
desenvolvimento sustentável.
TRANSPARÊNCIA
adotar
procedimentos
claros
e
transparentes, dando ênfase à publicidade
e à prestação de contas de seus atos.
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PERFIL
A AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí atua no controle, regulação e
fiscalização dos serviços públicos municipais do setor de saneamento básico
compreendendo os serviços:
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias
ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição.
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Constituído

pelas

atividades,

infraestruturas

e

instalações

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o
seu lançamento final no meio ambiente.
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Constituído
operacionais

pelas

atividades,

infraestruturas

de coleta, transporte,

transbordo,

e

instalações
tratamento

e

disposição final adequados dos resíduos sólidos, desde o domicílio até
o seu lançamento final dos rejeitos no aterro sanitário.
DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e
disposição final das águas pluviais drenadas.
TRANSPORTE PÚBLICO
Compreende-se como transporte público coletivo o serviço público de
transporte de passageiros acessível a toda a população mediante
pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo Poder
Público.
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RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS
CONSORCIADOS
APIÚNA - Lei Complementar nº 167 de 11.04.2017
ASCURRA - Lei Complementar nº 177 de 11.05.2017
BENEDITO NOVO - Lei Complementar nº 145, de 15.03.2017
BLUMENAU - Lei Ordinária n° 8.363, 15.12.2016
BOTUVERÁ - Lei Complementar n° 33, de 10.04.2017
BRUSQUE - Lei Ordinária n° 4.090, de 18.10.2017
DOUTOR PEDRINHO - Lei Complementar nº 136, de 13.04.2017
GASPAR - Lei Complementar n° 76, de 01.03.2017
GUABIRUBA - Lei Complementar n° 1.576, de 23.02.2017
INDAIAL - Lei Ordinária n° 5397, de 17.04.2017
JARAGUÁ DO SUL - Lei Complementar n° 8.016, de 24.07.2019
LUIZ ALVES - Lei Complementar n° 19, de 15.04.2019
POMERODE - Lei Complementar n° 303, de 20.06.2017
RIO DOS CEDROS - Lei Complementar nº 281, de 23.02.2017
RODEIO - Lei Complementar n° 62, de 08.03.2017
TIMBÓ - Lei Complementar n° 485, de 24.03.2017
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COMPETÊNCIAS
Entre as inúmeras atribuições da AGIR, podem-se citar as seguintes:
•

Regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico e

transporte coletivo através da fixação de normas, regulamentos e instruções;
•

Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados;

•

Manifestar-se quanto aos conteúdos de editais de licitação e buscar o

equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão, permissão e
autorização;
•

Moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse;

•

Avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras

dos serviços delegados;
•

Participar e promover audiências e consultas públicas, referente à

prestação dos serviços públicos regulados;
•

Analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas.
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A ESTRUTURA DA AGIR
A estrutura da AGIR conta com a Assembleia Geral de Prefeitos, a Diretoria
Executiva, o Conselho Fiscal, o Comitê de Regulação e a Direção Geral. Seus
papéis e responsabilidades encontram-se definidos no Novo Protocolo de
Intenções da AGIR. Ligados a Direção Geral está a Diretoria Administrativa e
Institucional e a esta respectivamente, as Gerências de Saneamento Básico,
Transporte Coletivo, Estudos Econômico-Financeiros, Assessoria Jurídica e
Ouvidoria.
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ASSEMBLEIA GERAL
É o órgão de tomada de decisão pelos representantes do Poder Concedente,
quais sejam, Prefeitos dos municípios consorciados ao Consórcio Público
AGIR. É encarregado pelo direcionamento estratégico. Sua atribuição é
proteger e zelar pelos recursos públicos do Consórcio e buscar o equilíbrio
entre seus membros. Com direito a voto, por meio da Assembleia Geral
Ordinária (AGO) e das Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE). No ano de
2019, foram realizadas 07 AGO e nenhuma AGE.

COMPOSIÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA – 2019
CARGO

NOME

MUNICÍPIO

Presidente

Marildo Domingos Felippi

Rio dos Cedros

Vice-Presidente

Simoni Mercia Mesch Nones

Doutor Pedrinho

Tesoureiro

Kleber Edson Wan-Dall

Gaspar

CONSELHO FISCAL – 2019
CARGO

NOME

MUNICÍPIO

Presidente

José Luiz Colombi

Botuverá

Titular

José Gerson Gonçalves

Apiúna

Titular

André Luiz Moser

Indaial

Primeiro Suplente

Matias Kohler

Guabiruba

Segundo Suplente

Jorge Augusto Krüger

Timbó

Terceiro Suplente

Mário Hildebrandt

Blumenau
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COMITÊ DE REGULAÇÃO
O Comitê de Regulação é órgão de participação institucionalizada da
sociedade, dos prestadores de serviço e do consórcio no processo de
regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico e transporte
público coletivo nos municípios consorciados, através de doze Conselheiros
Titulares, representantes indicados pelos conselhos municipais, pelos
prestadores de serviços e pelo consórcio. O órgão tem natureza técnica e
deliberativa nos assuntos relacionados à regulação (Resoluções Normativas)
e fiscalização dos serviços de saneamento básico e para a apreciação de
recursos e reclamações dos usuários. Reunindo-se mensalmente e
extraordinariamente conforme demanda, o Comitê é o responsável pelas
deliberações e decisões dos temas relacionados à regulação. No ano de 2019,
foram realizadas 02 reuniões extraordinárias e 06 reuniões ordinárias do
Comitê de Regulação da AGIR.
COMPOSIÇÃO 2019
INDICADOS PELA AGIR
Luiz Alberto de Souza
Noemia Bohn
Rodrigo Afonso de Bortoli
Natanael Gutz

ENTIDADE
FURB
FURB
SENAI
GUIA FÁCIL

CIDADE
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau

INDICADOS DA SOCIEDADE CIVIL
Sergio Pintarelli
Christian M. Panini de Carvalho
Adriane Grätsch Thiem
José Carlos Spengler

ENTIDADE
AMPE
OAB
OAB
CMBS

CIDADE
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Gaspar

INDICADOS DOS PRESTADORES
Richard Buchinski
Ciro Adriano da Silva
Guilherme Schmidt Pimentel
José Vilson Brassiani

ENTIDADE
AMMVI
7ª Região PM/SC
BRK AMBIENTAL
CASAN

CIDADE
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Indaial
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COM QUEM ATUAMOS

TARIFA MINÍMA RESIDENCIAL DE ÁGUA
Consumo até 10m² (valores em 12/2019)
MUNÍCIPIO
Apiúna
Ascurra
Benedito Novo
Blumenau
Botuverá
Brusque
Doutor Pedrinho

TARIFA MINÍMA
R$ 45,19
R$ 45,19
R$ 45,19
R$ 32,27
R$ 45,19
R$ 28,79
R$ 45,19

MUNÍCIPIO
Gaspar
Guabiruba
Indaial
Pomerode
Rio dos Cedros
Rodeio
Timbó
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL
A Diretoria Administrativa e Institucional é órgão da estrutura da AGIR, com
natureza de supervisão geral das áreas técnicas e administrativas da Agência,
ficando sob a sua coordenação direta as Gerências, a Ouvidoria e a
Assessoria Jurídica, bem como todos os cargos efetivos e demais agentes
pertencentes ao quadro funcional da entidade. A Diretoria Administrativa e
Institucional deverá executar e observar as diretrizes, recomendações e as
ações planejadas pela Diretoria Geral da AGIR. Em sua área de atuação é
responsável pela execução de atividades relacionadas aos processos de
fixação de tarifas e de reajustes, além das revisões tarifárias dos serviços de
saneamento básico e transporte público, incluindo o monitoramento e a
avaliação dos custos e a definição de metas que estimulem o aumento da
eficiência na prestação dos serviços.

Gestão
Toda a estratégia da AGIR, ao longo

fiscalização, gerando valor a todos

de seus nove anos de atuação,

os usuários dos serviços.

baseou-se em uma orientação para
a

governança

e

conformidade,

disciplina financeira e excelência na
regulação dos serviços públicos de
saneamento básico e transporte
público, como forma de garantir a
sustentabilidade e potencializar a
regulação,

o

controle

e

a

A compreensão gerencial quanto à
responsabilidade socioambiental é
fator estratégico para a perpetuidade
da qualidade dos serviços públicos,
contribuindo para o desenvolvimento
da

região,

especialmente

dos

municípios consorciados a AGIR.
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Visão de sustentabilidade
A sustentabilidade tem direcionado cada vez mais a estratégia de gestão da
AGIR, buscando sempre o equilíbrio entre os aspectos econômicos,
financeiros, ambientais e sociais de suas atividades como forma de prevenir
riscos e promover a geração de valor nos serviços prestados.
Um dos focos de atuação da AGIR é priorizar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - ODS com maior capilaridade ao seu
planejamento estratégico através de suas metas e planos de ação. A
integração da AGIR nos ODS demonstra o compromisso da instituição com o
desenvolvimento sustentável e fortalece os laços com a sociedade civil e os
governos, trabalhando no fomento e na implementação de políticas públicas.
Entre nossas iniciativas de 2019 relacionadas aos ODS, destacamos:

Fonte: Disponível em: <http://www.condominiosverdes.com.br/conheca-os-17-objetivos-dedesenvolvimento-sustentavel/>. Acesso em 22 fev. 2019.
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Estruturação do Projeto “Regulador Mirim” –
Apresentação
Municipais

do

de

projeto

Educação

aos
no

Secretários

Colegiado

de

Educação da Associação de Municípios do Médio
Vale do Itajái. Roda de Conversa: Saneamento
Básico – Drenagem – Obras e Formas de Cobrança
- Realizado em 23 de setembro, o evento contou
com

dois

especialistas

do

assunto,

o

Superintendente de Drenagem Urbana da Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento
Básico do Distrito Federal (Adasa), Sr. Marcos Montenegro, e o Consultor
Federal de Saneamento Básico, Sr. Wladimir Antonio Ribeiro. Na ocasião
estiveram presentes secretários municipais de saneamento básico, obras,
planejamento e servidores públicos das áreas de interesse.
Participação na “Coletânea Regulação do Saneamento Básico 2019” - A
coletânea, lançada como parte das homenagens
aos 20 anos da Associação Brasileira das
Agências de Regulação - ABAR, tem como
objetivo apresentar modelos de referência para
as agências do país, com trocas de experiências
e discussões de temas de relevância no setor de
saneamento.

A

Coletânea

Regulação

do

Saneamento Básico busca levar informações
que muitas vezes ficam restritas a dirigentes e ao
corpo técnico das agências reguladoras para
todo e qualquer público interessado no tema.
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Publicação

do

artigo

“O

Conselho

Municipal

de

Saneamento Básico e o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU", na 6ª edição do
jornal informativo Sanemais”, editado pela Agência
Reguladora ARISB-MG.

Melhoria de processos

Pesquisas, consultorias e

A excelência operacional é um dos

assessorias

pilares estratégicos da AGIR. Nesse

As

sentido, a Agência tem investido em

assessorias realizadas no ano de

ações orientadas para a otimização

2019

tiveram

como

de processos. Aliado à ação da

aprimoramento

das

Comissão de Gestão Documental,

realizadas pela AGIR, entre elas a

iniciou-se a implementação de um

elaboração

sistema de gestão documental e de

tarifárias de cobrança de taxa e/ou

processos. Essa utilização faz-se

tarifa de resíduos sólidos com base

necessária em virtude de atribuir aos

em estudos de levantamento de

atos da administração um controle

custos e investimentos.

efetivo em relação à elaboração e ao
trâmite de documentos e processos,
indispensáveis
regulação.
necessários

ao

exercício

Inclusive,
em

pesquisas,

consultorias

de

e

objetivo

o

atividades
metodologias

Servidores

da

A AGIR entende que seus servidores

fazem-se

são as peças fundamentais para

função

da

alcançar os resultados esperados.

responsabilidade atribuída a AGIR

Para tanto, promove diversas ações

quanto o atendimento de prazos e

que

aos procedimentos instaurados pela

condições

Agência.

desenvolvimento profissional e a

objetivam

qualidade

a

de
de

melhoria

das

trabalho,

o

vida

servidores.
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Buscamos formas de acelerar o

Temos um ambiente de aceitação e

desenvolvimento

respeito, onde todos são bem-vindos

dos

servidores,

com o objetivo ampliar o olhar

independentemente

regulatório, fornecer as ferramentas

identidade de gênero, raça, faixa

necessárias

para

o

etária, orientação sexual, ou de

desempenho

da

o

qualquer

realizar
função

e

desenvolvimento pessoal.

integrada e monitorar a gestão de
pessoas, garantindo a igualdade de
oportunidades

e

respeitando

as

obrigações,
especificidades

e

de

características

individuais, aumentando a sinergia
entre os colaboradores e a AGIR.

deficiência.

coibir

eventuais

condutas

em

desacordo com seu compromisso
com a equidade, utiliza-se de seu
Código de Ética e de Conduta.
Os valores da AGIR estão pautados
no trabalho em parceria, acreditando
que juntos se vai mais longe,
valoroso

benefício

resultante do

modelo consorciado.

Gênero equipe AGIR

Gêneros

Masculino

Feminino

sua

Respeitamos a diversidade! Para

A Agência busca atuar de forma

direitos,

tipo

de

11

6
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Saúde e segurança no trabalho

Com a criação de condições laborais adequadas aos servidores de forma a
buscar o melhor desempenho das atividades desenvolvidas, visando valorizar
seu patrimônio humano, a AGIR atua com foco na antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ocupacionais nos locais de
trabalho e na promoção da saúde dos colaboradores, em conformidade com
a legislação vigente e com os preceitos técnicos, legais e éticos
recomendados pelos órgãos oficiais e entidades científicas competentes.
As ações desenvolvidas são alinhadas com o atendimento de laudos como o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
2019
A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira
da AGIR, efetivada no exercício de 2019:
Saldo Bancário
Contas
Saldo Aplicação Financeira

31/12/2019
R$ 27.463,56

Demonstrativo da Receita
Receitas
Receita tributária
Receitas patrimoniais
Outras receitas
Total

Valores em R$
R$ 1.745.741,40
R$ 27.463,56
R$ 405,31
R$ 1.773.610,27

Demonstrativo das Despesas
Pessoal Encargos
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Total

R$ 1.281.391,49
R$ 543.038,82
R$ 102.404,89
R$ 1.926.835,20

Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Não Processados

Valores em R$
R$ 28.128,36
R$ 2.700,00

Comparativo da Receita com a Despesa
Comparativo entre Receitas e Despesas
Receitas Arrecadadas
Dedução de Receitas
Despesas

Valores em R$
R$ 1.767.135,31
R$ 6.474,96
R$ 1.926.835,20
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PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
Projeção Orçamentária 2020
Receitas Correntes
Recursos Ordinários 2019 – AGIR – Taxas

Despesas Correntes Taxas
Folha de Pagamento
Outras Despesas Correntes
Investimentos

R$ 1.918.926,24
R$ 1.918.926,24

R$ 1.918.926,24
R$ 1.568.326,24
R$ 332.600,00
R$ 18.000,00
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GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOFINANCEIROS
A Gerência de Estudos Econômico-Financeiros está subordinada à Diretoria
Administrativa e Institucional. Cabe a esta Gerência a manifestação técnica
nos processos de reajuste e revisão tarifária e de preços públicos, a sugestão
e elaboração de propostas de normatização para os serviços regulados pela
AGIR e a elaboração de estudos e relatórios de natureza econômica e
financeira em todos os serviços públicos regulados pela AGIR.
Um dos enfoques desta gerência é o

esta

acompanhamento da situação dos

constantemente

serviços regulados, abastecimento

regulados, sejam estes públicos,

de água, esgotamento sanitário e

autarquias ou entidades privadas.

resíduos

nos

No ano de 2019 os técnicos desta

municípios de responsabilidade da

gerência participaram de diversos

AGIR. As atividades desenvolvidas

eventos

de

consistem no levantamento das

nacional

e

receitas, dos custos e da realização

publicações e apresentações. Uma

de

nos

das principais publicações foi o

Planos Municipais de Saneamento

artigo “Metodologias de cobrança de

ou contratados, em cada uma das

resíduos sólidos: uma proposta de

atividades. Os estudos são feitos

cobrança para os municípios da

com foco no cumprimento das metas

região do médio vale do Itajaí”.

projetadas e na qualidade do serviço

Também foi publicado o artigo

ofertado, visando à criação de

“Regulação de resíduos sólidos:

metodologias tarifárias de cobrança

contextualização

de taxa e/ou tarifa destes serviços. A

nacional”.

relação de controle e fiscalização

O enfoque no serviço de resíduos

financeira também está atribuída a

sólidos no ano de 2019 tem relação

sólidos

investimentos

prestados

previstos

gerência

que
os

fiscaliza

prestadores

regulação

a

nível

internacional

com
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direta com o convite e participação

desenvolvidas no âmbito municipal,

do Instituto do Brasileiro de Obras

tiveram acompanhamento direta da

Públicas - IBRAOP para elaboração

AGIR, participando de audiências

de Procedimentos de Auditoria no

públicas e reuniões técnicas, assim

setor de resíduos sólidos que são

como o projeto, faturamento através

utilizados pelos Tribunais de Contas

do

Estaduais - TCE’s. A participação da

água, da Companhia Catarinense de

AGIR como única representante do

Águas e Saneamento – CASAN,

setor

trouxe

proposto para alterar a estrutura

conhecimento e ampla discussão

tarifária vigente da companhia, foi

com os melhores profissionais dos

analisado

Tribunais de Contas dos Estados de

Gerência Econômica-Financeira.

RS, SC, MG, GO, MS, PB, CE e

O

município de São Paulo.

procedimentos

No ano de 2019 a equipe da

instaurados

Gerência de Estudos Econômico-

separando-os

Financeira instaurou 21 (vinte e um)

quantificando estas, por unidade e

Procedimentos

Administrativos,

por porcentagem relativa ao total de

conforme evidenciado no gráfico

procedimentos. Observa-se que as

Processos Administrativos no Ano

maiores

de 2019. A Gerência, acompanha

reajustes das tarifas dos serviços de

também o cumprimento das ações

saneamento e transportes públicos,

relativas ao cumprimento das metas

ambos representando juntos 23,81%

de

(vinte e três vírgula oitenta e um

de

regulação,

investimentos, definidas

nos

volume medido/fornecido

e

acompanhado

gráfico

de

pela

apresenta

administrativos

no

ano

por

porcento),

Básico – PMSB, de cada município.

procedimentos.

totalizando,

As revisões periódicas dos PMSB’s,
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2019,
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demandas

Planos Municipais de Saneamento

os

foram

10

e

os

(dez)
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ANO DE 2019

1

1

Reajuste água e esgotamento sanitário

2

Reajuste água

1

5

1

Reajuste esgotamento sanitário
Reajuste resíduos sólidos
Reajuste transporte público

2

1
1

1
5

Acompanhamento água
Acompanhamento esgotamento sanitário
Acompanhamento água e esgotamento
sanitário
Acompanhamento transporte público

Ações projetadas para 2020 incluem os reajustes tarifários periódicos dos
serviços regulados pela AGIR, bem como o desenvolvimento de uma
Resolução com diretrizes de contabilidade regulatória com análise de impacto
regulatório. A Gerência prevê ainda finalizar o estudo econômico-financeiro,
das Demonstrações Financeiras das Companhias Estaduais de Saneamento
Básico, a fim de relacionar os indicadores de eficiência econômica financeira
destes prestadores e apresentar critérios efetivos para criação de uma
empresa de referência no setor de saneamento básico.
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GERÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO
A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico é
órgão da estrutura da AGIR, com natureza técnica e subordinada à Diretoria
Administrativa e Institucional.
Dentre outras atribuições, compete

objetivo de avaliar periodicamente a

principalmente

de

prestação dos serviços e também

Saneamento Básico, fiscalizar, com

analisar possíveis irregularidades

poder de polícia administrativa, a

detectadas.

à

Gerência

qualidade e eficiência da prestação
dos serviços de saneamento básico
nos municípios consorciados, em
consonância

com

as

normas,

regulamentos, instruções expedidas
pela AGIR e legislação vigente.
Neste

sentido,

procedimentos

com

se

pareceres

e

relatórios

fiscalização

relatando

recomendações, determinações e
as penalidades cabíveis. No ano de

o

quatro)

novos

procedimentos

técnicos, conforme gráfico a seguir:

Nº de Procedimentos Técnicos - 2019
23
Sistema de Abastecimento de Água

Sistema de Esgotamento Sanitário

1
10

de

2019 foram instaurados 34 (trinta e

instauram-se

técnicos

De forma complementar, elaboram-

Resíduos Sólidos Urbanos
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Dos procedimentos técnicos de 2019, 23 (vinte e três) estavam relacionados
as demandas dos Sistemas de Abastecimento de Água dos municípios
regulados, ou seja 68% (sessenta e oito por cento) da totalidade, seguido
pelos Sistemas de Esgotamento Sanitário (10) e Resíduos Sólidos Urbanos
(1).
Apresentam-se na figura abaixo os principais temas tratados nos referidos
procedimentos técnicos de 2019:
Qualidade do
esgoto coletado
e tratado

Cadastros
técnicos dos
Sistemas de
Abastecimento
de Água

Fiscalizações
Programadas e
Eventuais

Contrato de
Concessão Sistema Público
de Esgotamento
Sanitário de
Blumenau

Qualidade da
água tratada e
distribuída à
população

34
Procedimentos
Técnicos

Sistema
Nacional de
Informações
sobre a Gestão
dos Resíduos
Sólidos (SINIR)

Demandas da
Ouvidoria

Sistemas
Alternativos de
Abastecimento
de Água

Sistemas
Individuais de
Tratamento de
Esgoto

Durante os meses de 2019, quanto

ao manejo e disposição dos resíduos

as suas atividades operacionais, a

sólidos

Gerência de Saneamento Básico

consorciados.

Paralelamente,

deu prioridade ao cumprimento do

realizaram-se

fiscalizações

cronograma

de

eventuais in loco visando atender

programadas

em

fiscalizações
campo

nos

urbanos

demandas

dos

pontuais

municípios

e

também

sistemas de abastecimento de água,

manifestações

recebidas

sistemas de esgotamento sanitário,

usuários por meio do setor de

bem como nas atividades relativas

ouvidoria.
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Sistemas de Abastecimento de Água
Ressalta-se a execução da primeira fiscalização programada anual no sistema
de abastecimento de água do município de Luiz Alves, que por força da Lei
Complementar Municipal nº 19, de 15 de abril de 2019, ratificou o Protocolo
de Intenções da AGIR.
Neste tipo de vistoria técnica, em
campo, são inspecionadas todas as
etapas e instalações pertinentes ao
processo de produção, percorrendo
desde a captação de água bruta,
estações
de
tratamento,
reservatórios, estações elevatórias e
as redes de distribuição da água
tratada disponibilizada à população.
De forma complementar, realizou-se
uma
segunda
fiscalização
programada no município de Luiz
Alves com o objetivo de efetuar o
levantamento patrimonial dos ativos
do sistema de abastecimento de
água sob a responsabilidade da
atual
prestadora
de
serviço
(CASAN).
Em 2019, efetuaram-se ainda
fiscalizações
programadas
completas
nos
sistemas
de
abastecimento
de
água
de
Blumenau e Guabiruba. Em Ascurra,
procedeu-se
também
o
levantamento patrimonial dos ativos
do
sistema
integrado
de
abastecimento.
No SAMAE de Pomerode, destacase o trabalho de instalação de
equipamentos de monitoramento
(DataLogger de Pressão), fruto da
parceria da AGIR com o Serviço

Nacional
de
Aprendizagem
Industrial – SENAI de Blumenau,
objetivando
realizar
um
mapeamento das pressões nas
redes de distribuição de água e
aprimorar as condições hidráulicas
do sistema de abastecimento do
município.
Dando continuidade a rede de
aprendizagem do Projeto de
Eficiência Energética em Sistemas
de Abastecimento de Água –
ProEESA, realizado em 2018,
promoveu-se uma palestra na sede
da empresa WEG Equipamentos
Elétricos S.A, em Jaraguá do Sul,
com a participação dos técnicos das
companhias
de
saneamento
reguladas pela AGIR.
O
evento
contou
com
a
apresentação de oportunidades e
metodologias do Programa de
Eficiência Energética – PEE da
Celesc; Apresentação da solução
para utilização dos Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU) para geração de
energia; Discussão sobre dúvidas
em projetos de eficiência energética;
Visita ao parque fabril.
Neste
contexto,
sobressai
a
celebração de um Termo de
Cooperação Técnica entre a CASAN
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e a empresa WEG, visando o
levantamento
de
dados
e
diagnósticos dos sistemas de
bombeamento da companhia, com a
finalidade de elaboração de projetos
de eficiência energética, com a
interveniência da AGIR.
Realizaram-se
também,
periodicamente,
fiscalizações
indiretas por meio de um sistema de
informações sobre a qualidade da
água tratada e distribuída à
população.
Com o objetivo de aprimorar ainda o
controle de qualidade da água de
abastecimento
público,
a
Associação dos Municípios do Médio
Vale do Itajaí – AMMVI organizou
uma Oficina Técnica das Vigilâncias
Sanitárias do Médio Vale do Itajaí,
que contou com o apoio da AGIR. Na
oportunidade, o Engº Ricardo
Hübner – Gerente de Saneamento
Básico
palestrou
sobre
as
inconformidades verificadas nos
sistemas tratamento de água.
Salienta-se também a assinatura do
convênio de cooperação entre a
AGIR e o Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Ambiental (CISAMSUL),
proporcionando

principalmente a utilização do
laboratório
para
controle
da
qualidade de água e efluentes, com
sede em Orleans/SC, bem como
treinamento da equipe técnica da
AGIR para coleta e preservação de
amostras em campo.
Adicionalmente, a AGIR integra o
grupo técnico qualidade da água
(GT
Água),
constituído
pelo
Ministério Público do Estado de
Santa Catarina, por intermédio do
Centro de Apoio Operacional do
Consumidor (CCO), com a finalidade
de discutir questões relacionadas
aos sistemas de abastecimento do
Estado, principalmente no que tange
a temática dos agrotóxicos e de
outros contaminantes que podem
afetar a qualidade da água.
Destacam-se ainda os trabalhos que
estão em andamento como a
averiguação do controle dos
sistemas
alternativos
de
abastecimento
de
água
nos
municípios regulados pela AGIR; a
avaliação dos cadastros técnicos
dos sistemas de abastecimento de
água; a análise do impacto
regulatório dos três ciclos de
fiscalizações programadas.
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Sistemas de Esgotamento Sanitário
Com relação aos sistemas de esgotamento sanitário, procederam-se
fiscalizações em campo nos municípios que possuem instalações em
operação e infraestrutura em construção.
Em
2019,
realizaram-se
fiscalizações
programadas
completas
nos
sistemas
de
esgotamento
sanitário
dos
municípios de Indaial e Blumenau.
Nas fiscalizações programadas
completas são vistoriadas desde as
redes coletoras dos esgotos
sanitários, passando pelas estações
elevatórias, estações de tratamento
até a disposição final dos efluentes
tratados.
No município de Indaial, destaca-se
também o acompanhamento das
obras de implantação das redes
coletoras
do
sistema
de
esgotamento sanitário no bairro
Tapajós, bem como a execução de
sistemas individuais de tratamento
de
esgoto
nas
áreas
que
compreendem as bacias do Ribeirão
Encano e do Warnow (Projeto
Ribeirão Mais Verde).
Em Blumenau, as vistorias são
realizadas em campo no sistema
público de esgotamento sanitário,
em conjunto com os técnicos do
Poder
Concedente
e
Concessionária, visando efetuar a
certificação do investimentos que

compreendem a segunda revisão
tarifária ordinária do Contrato de
Concessão.
Salienta-se a instituição de um
grupo de trabalho coordenado pela
AGIR, por solicitação do Ministério
Público de Santa Catarina, com o
objetivo de avaliar e propor medidas
eficazes para o controle dos odores
oriundos
das
estações
de
tratamento de esgoto dos bairros
Garcia
e
Fortaleza,
sob
a
responsabilidade da Concessionária
BRK Ambiental – Blumenau S.A.
De forma complementar, realizaramse periodicamente fiscalizações
indiretas para averiguar a qualidade
do esgoto coletado e tratado pelas
prestadoras de serviço.
Em 2019, ressaltam-se ainda as
visitas institucionais na Companhia
de Saneamento do Paraná –
SANEPAR e no Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto SAMAE de Jaraguá do Sul, com o
propósito de trocar informações
entre as instituições, bem como
conhecer experiências exitosas na
área de esgotamento sanitário.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2019

29
Resíduos Sólidos Urbanos
Destaca-se a elaboração e aprovação da Resolução Normativa nº 007/2019 da
AGIR, que estabelece as condições gerais e diretrizes regulatórias para prestação
dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos,
republicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, no dia
05/07/2019, edição nº 2868.
No segundo semestre de 2019, a equipe técnica da AGIR
e uma consultoria contratada, efetuaram uma pesquisa
sobre a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos urbanos nos municípios
consorciados. Este trabalho auxiliará no levantamento de
informações e na elaboração dos relatórios a serem
remetidos periodicamente pelos prestadores de serviços, a
partir de 2020.
Drenagem Urbana
Sobre a prestação dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas,
ressalta-se a realização da Roda de Conversa denominada “Saneamento Básico –
Drenagem – Obras e Formas de Cobrança”, no dia 23 de setembro de 2019, no qual
participaram diversos servidores dos municípios consorciados à AGIR.
O evento contou com a presença de

drenagem

dois

no

regulados, por meio do levantamento

referido assunto: Sr. Marcos Helano

das legislações e normas técnicas

Fernandes Montenegro – Engenheiro

vigentes, identificação dos órgãos e/ou

da Agência Reguladora de Águas,

setores responsáveis, formas de

Energia e Saneamento Básico do

financiamento para implantação de

Distrito Federal (Adasa); e o Sr.

obras e execução das manutenções

palestrantes

especialistas

Wladimir Antonio Ribeiro – Advogado e
Consultor do Governo Federal.
Adicionalmente, deu-se continuidade
ao diagnóstico da situação atual da

urbana

nos

municípios

periódicas, bem como as metas
estabelecidas

nos

Planos

Municipais de Saneamento Básico.
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Ações institucionais de destaque em 2019:

✓ Publicação

da

Resolução

Normativa

nº

10/2019

que

estabelece

procedimentos para coleta, sistematização de dados e cálculo de indicadores,
para avaliação da evolução de desempenho da prestação dos serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios
regulados pela AGIR;
✓ Acompanhamento do processo de revisão dos Planos Municipais de
Saneamento Básico dos municípios de Ascurra, Benedito Novo, Botuverá,
Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó;
✓ Reuniões da Câmara Temática de Gestão de Perdas da ABES-SC;
✓ Reuniões do Colegiado de Saneamento Ambiental da AMMVI – Associação
dos Municípios do Médio do Itajaí;
✓ Reuniões da Câmara de Assessoramento Técnico - CAT Comitê do Itajaí;
✓ Reuniões das Câmaras Técnicas da ABAR;
✓ Reuniões com o IBRAOP, reuniões com o Grupo de Trabalho do Ministério da
Economia, Secretaria do Desenvolvimento Regional, com cooperação técnica
do Consórcio Expertise França e ABAR em proposição de projeto piloto de
Concessões e PPP em Resíduos Sólidos Urbanos e Regulação;
✓ Palestras e apresentações institucionais;
✓ Treinamentos sobre a Metodologia ACERTAR: Auditoria e Certificação de
informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS);
✓ Participação em eventos nacionais, como o Congresso Nacional da ABAR e
Congresso de Saneamento da Assemae.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2019

31

GERÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS
A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e
demais Serviços Públicos da AGIR tem natureza técnica e é subordinada à
Diretoria Administrativa e Institucional da Agência. Teve sua origem com a
publicação do Novo Protocolo de Intenções da Agência de Regulação, em
maio de 2017.
Compete a esta gerência, dentre suas
atribuições,

fiscalizar

a

qualidade

e

eficiência da prestação dos serviços
públicos nos municípios consorciados,
especialmente de transporte coletivo de
passageiros e criar mecanismos de
controle das rotinas de fiscalização para
aferição de eficácia no desempenho dos
agentes
como

envolvidos.

transporte

Compreende-se

público

coletivo,

o

serviço público de transporte de passageiros acessível à população mediante
pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo Poder
Público, nos termos da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.
Dentre os 16 (dezesseis) municípios integrantes da AGIR, 9 (nove) aderiram
à regulação do transporte público coletivo, sendo eles: Apiúna, Blumenau,
Botuverá, Gaspar, Indaial, Jaraguá do Sul, Pomerode, Rio dos Cedros e
Timbó, conforme a figura anterior. Destaca-se no ano de 2019 a ampliação da
quantidade de municípios regulados pela AGIR, com Jaraguá do Sul aderindo
os serviços de regulação no setor de transporte público.
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A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e
demais Serviços Públicos da AGIR atua diretamente com os Municípios, de
modo a auxiliar a gestão do serviço de transporte público coletivo, orientando
quanto à forma de contratação deste serviço e às questões regulatórias de
novos

editais

e

contratos,

bem

como

atuando

diretamente

no

acompanhamento de contratos já firmados nos municípios regulados.
No

ano de 2019

foram instaurados

07

(sete) procedimentos

de

responsabilidade da Gerência de Transporte Público, a qual desenvolveu 05
(cinco) procedimentos referentes a reajuste tarifário do transporte coletivo, 01
(um) procedimento sobre o acompanhamento das condições do transporte
público e 01 (um) procedimento de demanda específica. Além dos novos
procedimentos, foram acompanhados outros 16 (dezesseis) procedimentos,
totalizando, neste ano, o acompanhamento de 23 (vinte e três) procedimentos
administrativos. Destes, foram concluídos 07 (sete), e 16 (dezesseis)
permanecem em andamento.

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - GERÊNCIA
DE TRASPORTE PÚBLICO (2019)
Concluído 7
(30%)

Em andamento 16
(70%)

No decorrer do ano a equipe técnica

Esteve presente no XI Congresso

desta gerência participou de eventos

Brasileiro de Regulação e 5ª Expo

relevantes a nível nacional e regional.

ABAR, sustentando, de fora oral, o
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artigo aceito e publicado nos anais do

transportes

congresso com título “O papel da

intermunicipais

regulação

de

municipais é uma pauta específica, que

transporte público e a legislação pátria”,

envolve o debate sobre mobilidade

com boa participação do público e

urbana regional no médio vale do Itajaí

grande debate técnico, interagindo com

e necessitará de articulações locais e

os demais palestrantes e participantes.

estaduais, considerando a titularidade

A

do

de cada modalidade, pois no transporte

Workshop realizado pela Associação

público municipal a concessão do

Nacional de Transportes Públicos –

serviço é local, enquanto que no caso

ANTP, que ocorreu durante o 22º

dos intermunicipais é estadual. Ainda

Congresso Brasileiro de Mobilidade

em

Urbana em São Paulo. Em nível

acompanhamento do lançamento dos

regional participou como ouvinte do 1º

editais de concessão dos serviços de

Encontro sobre mobilidade urbana

transportes públicos municipais de

sustentável

alguns

AGIR

nas

concessões

também

para

participou

as

cidades

2020

públicos
por

passageiros

está

municípios

coletivos

previsto

regulados

o

pela

catarinenses. O evento debateu o

AGIR, destacando o município de

desenvolvimento

a

Gaspar e Jaraguá do Sul. Está previsto

mobilidade urbana sustentável em

também, para o ano de 2020, a primeira

Santa Catarina com objetivo de discutir

Revisão Tarifária Ordinária – RTO do

as

contrato de concessão de transporte

mudanças

planejamento

regional

e

necessárias

urbano

de

no

cidades

público

coletivo

município

Blumenau,

As ações projetadas para o ano de

equilíbrio econômico financeiro deste

2020 contam com algumas demandas

contrato, conforme as especificações

regionais

técnicas já previstas em contrato.

interesse

de

cada

será

município regulado. A concorrência de
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ASSESSORIA JURÍDICA
Principais ações concluídas:
• Resolução
Normativa
nº
008/2019, Anexo II, item a que
dispõe sobre o Reajuste de Água
Tratada e Esgotamento Sanitário
com aplicação de equação
paramétrica e fator de eficiência;
• Resolução
Normativa
nº
008/2019, Anexo II, item c, que
dispõe sobre o Reajuste de
Resíduos Sólidos;
• Resolução
Normativa
nº
008/2019, Anexo II, item b, que
dispõe
sobre
Reajuste
de
Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros;
• Resolução
Normativa
nº
009/2019, Anexo II, que dispõe
sobre a Revisão Água Tratada e
Esgotamento
Sanitário
considerando os investimentos e
demais pontos dos Planos
Municipais de Saneamento;

• Resolução
Normativa
nº
009/2019, Anexo III, que dispõe
sobre a Revisão de Resíduos
Sólidos Urbanos e Recicláveis;
• Resolução
Normativa
nº
009/2019, Anexo IV, que dispõe
sobre a Revisão de Transporte
Coletivo
de
Urbano
de
Passageiros;
• Resolução
Normativa
nº
010/2019, que dispõe sobre
coleta, sistematização de dados e
cálculo dos Indicadores;
• Resolução
Normativa
nº
007/2019, que estabelece as
condições gerais e diretrizes
regulatórias para prestação dos
serviços públicos de Limpeza e
Manejo dos Resíduos Sólidos
Urbanos.

Ações em andamento:
• Minuta do Regimento Interno da AGIR;
• Minuta do Regimento Interno do Comitê de Regulação.
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Pareceres Jurídicos:
✓ 58 (cinquenta e oito) pareceres referentes nas diversas áreas de sua
competência (relação em anexo), tais como:
- Processos Licitatórios (editais, contratos e aditivos)
- Processos de Reajuste e Revisões tarifárias
- Processos Punitivos (notificações, Tacs, etc)
- Processos Ouvidoria
- Pareceres Diversos.
✓ 41 (quarenta e uma) Análises e manifestações Jurídicas conforme relação
em anexo.
Ações projetadas:
Revisão das Resoluções Normativas:
01/2013

Estabelece as condições gerais da prestação dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito
da AGIR

02/2013

Estabelece condições gerais para os procedimentos de
fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, de aplicação de penalidades
e dá outras providências

03/2013

Dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos prestadores de
serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário

04/2013

Dispõe sobre procedimentos de consultas e reclamações dos
usuários dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, coleta, transporte e disposição final de
resíduos, limpeza urbana e sistema de drenagem.
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OUVIDORIA
Estatísticas da Ouvidoria
A Ouvidoria da AGIR registrou em 2019 um total de 2014 (dois mil e quatorze)
atendimentos de demandas dos usuários dos municípios consorciados, pelos
diferentes canais de comunicação disponíveis, dos quais 67 (sessenta e sete)
ensejaram a instauração de Procedimentos de Ouvidoria.

DEMANDA MENSAL
223
195

185
137

153

153

MAIO

JUN

178

176

192

182

142

98

JAN

FEV

MAR

ABR

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

O comparativo anual de manifestações demonstra um aumento considerável
em relação ao ano de 2018, o que indica que a ouvidoria vem sendo legitimada
pela sociedade como canal de atendimento ao usuário dos serviços regulados
e da própria Agência.

COMPARATIVO ANUAL DE
MANIFESTAÇÕES 2018/2019

45%
55%

2019
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O Gráfico abaixo apresenta a distribuição das manifestações conforme o tipo
(reclamação, sugestão, denúncia, solicitação, elogio e outras). A categoria
“outras” se refere às demandas que não se enquadram nos demais tipos de
manifestações.

Todos

os

tipos

de

manifestações

aumentaram

proporcionalmente, sendo a solicitação por informações dos prestadores a
maior demanda.

DEMANDA OUVIDORIA
1472

378
RECLAMAÇÃO

28

2

SUGESTÃO

DENÚNCIA

SOLICITAÇÃO

4

130

ELOGIO

OUTROS

O Gráfico mostra a quantidade dos meios mais utilizados pelos usuários para
registro de suas demandas. Entre os diversos canais disponíveis, o telefone
permanece se destacando como o principal meio de comunicação utilizado
pelo usuário, posto que 89,1% (oitenta e nove vírgula um por cento) das
manifestações foram recebidas por meio deste canal.

CANAIS UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS
PARA REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES
1796

45
VIA TELEFONE

EMAIL

21

55

PORTAL OUVIDORIA REDES SOCIAIS

97
PRESENCIAL
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Assim, as manifestações recebidas pela Ouvidoria são filtradas, podendo
gerar Procedimentos de Ouvidoria próprios para análise, acompanhamento e
solução da demanda. Em 2019 houve uma redução na instauração de
procedimentos de Ouvidoria comparados ao ano de 2018.

NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE
OUVIDORIA ABERTOS EM 2018 E 2019

66

75

2018

2019

Dentre os Procedimentos de Ouvidoria instaurados, a maior demanda se deu
por reclamações, sendo o serviço público de abastecimento de água o mais
demandado.
PROCEDIMENTOS DE OUVIDORIA ABERTOS

15%
2%

27%

56%

REC ADM

RECLAMAÇÕES

DENÚNCIA

INFOMAÇÕES
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O gráfico abaixo apresenta a quantidade de manifestações recebidas em
relação aos prestadores de serviços. Saliente-se que, a maior demanda é por
solicitação de informações acerca dos serviços prestados, tendo o SAMAE de
Blumenau, seguido pela CASAN de Indaial, os prestadores com maiores
números de demandas.

DEMANDA POR PRESTADOR DE SERVIÇOS
1400

1243

1200
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273
136

200
0

15

49

23

13

10

18

12

10

4

3

2

47

96

16

9

11

24

Concernente aos recursos administrativos recebidos, 88% (oitenta e oito por
cento) foram em virtude de decisões dos prestadores de serviços, e 12% (doze
por cento) das decisões da Direção Geral, de competência do Comitê de
Regulação.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS RECEBIDOS
12%

88%
Recusos Adm 2º instância

Recursos Comitê de Regulação
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Ações em andamento
1.

Adaptações “APP InterAgir”.

2.

Implantação dos Procedimentos de Ouvidoria para digital, com a

inclusão no sistema Gedoc Online.
3.

Implantação e desenvolvimento dos Procedimentos de Ouvidoria na

Plataforma GedocAgir.

Eventos relevantes
No corrente ano a Ouvidoria esteve presente através do Projeto “A AGIR
QUER OUVIR VOCÊ!” nos municípios de Botuverá, Guabiruba, Pomerode,
Rio dos Cedros, Rodeio, Indaial e Luiz Alves.
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Dentre os dias 08, 09 e 10 de outubro de 2019, ocorreu o evento de
intercâmbio realizado em parceria entre a Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc Esag), a Prefeitura de São Paulo/Secretaria de Inovação e
Tecnologia, a Fundação Getulio Vargas (FGV Eaesp Ceapg) e a Universidade
de São Paulo (USP-Each), como parte da premiação aos vencedores do
Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública Udesc Esag – edição 2018, no
qual a Agência ficou em 2° Lugar, com a pratica “Aplicativo InterAgir”.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS
BOAS-VINDAS AOS NOVOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS À AGIR:
LUIZ ALVES E JARAGUÁ DO SUL

LUIZ ALVES

JARAGUÁ DO SUL

Com a assinatura do Primeiro Termo

Vizinho dos municípios de Blumenau, Rio

Aditivo ao Protocolo de Intenções, pelo Sr.

dos

Marcos Pedro Veber, Prefeito do Município

consorciados à AGIR, Jaraguá do Sul

de Luiz Alves, foi oficialmente formalizada

tornou-se o décimo sexto membro da

a adesão como décimo quinto membro do

Agência. Inserida no dia 15 de agosto na

Consórcio Público AGIR. Com a vinda de

Assembleia Geral do Consórcio, a primeira

Luiz Alves, mais uma vez a AGIR está

visita institucional e a formalização da

consolidando os seus trabalhos em sua

adesão ocorreram no dia 22 do mesmo

área

metropolitana,

mês. O Presidente da AGIR, Prefeito de

antecipando mais uma vez a aproximação

Rio dos Cedros, Sr. Marildo Domingos

tão

Felippi, acompanhado do Diretor Geral, Sr.

de

expansão

necessária

municipais

que

das

cada

Pomerode,

todos

Heinrich Luiz Pasold e do Gerente de

entendendo que não são as divisas

Transporte, Sr. Daniel Antonio Narzetti,

geográficas, motivos de separação, ao

foram recebidos pelo Prefeito de Jaraguá

contrário,

os

do Sul, Sr. Antídio Aleixo Lunelli, pelo Sr.

interesses das comunidades e dos seus

Vice-prefeito Udo Wagner e por servidores

cidadãos.

municipais. O município de Jaraguá do Sul

para

dia

e

vem

servem

a

administrações

Cedros

estreitar

será atendido pela AGIR no setor de
transporte público coletivo.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2019

43

Princípios e instrumentos de gestão
A AGIR adota as melhores práticas de governança de modo a reforçar sua
credibilidade perante os usuários, poder concedente e prestadores de
serviços públicos, a confiabilidade de seus controles internos e a
transparência na gestão. A boa governança é essencial, pois mantém o bom
funcionamento da instituição, assegura sua perenidade, gera confiança e
credibilidade, protege os interesses dos usuários, poder público e prestadores
de serviços e garante um tratamento justo e igualitário para todos.
A AGIR ainda conta com uma estrutura atualizada de órgãos de gestão,
políticas e instrumentos para promoção da governança. Conheça os pilares
dessa estrutura orientadora da governança e de uma cultura ética:
•
•
•
•
•
•

Protocolo de Intenções da AGIR;
Código de Ética;
Regimento Interno;
Resoluções Normativas;
Resoluções e
Decretos.

O aprimoramento da solidez destes atos apoia a criação e a manutenção de
um ambiente mais seguro para a atividade regulatória, pois garante o
alinhamento da gestão aos princípios e valores estabelecidos, reforça os
compromissos da Agência e melhora a confiança de usuários, prestadores de
serviço e Poder Concedente.
Compromissos voluntários
Endossamos iniciativas nacionais e internacionais que debatem questões
sociais, ambientais, econômicas e de direitos humanos, de forma a ampliar
nosso potencial de contribuição para o desenvolvimento sustentável. Para
reafirmar o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a AGIR
participa voluntariamente de iniciativas nacionais e internacionais que
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debatem sobre questões sociais, ambientais e econômicas. Dentre elas,
destacam-se:
•
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS;
•
Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde da
Associação Brasileira das Agências de Regulação – ABAR;
•
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí;
•
Conselhos Municipais de Saneamento Básico;
•
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP);
•
Colegiado de Consórcios Públicos – Federação Catarinense de
Municípios (FECAM), com a coordenação das
Comissões Técnicas de
“Meio Ambiente” e “Jurídico e Legislação”;
•
Colegiado de Saneamento Ambiental – Associação dos Municípios do
Médio Vale do Itajaí (AMMVI);
•
Câmara de Assessoramento Técnico (CAT) do Comitê de
Gerenciamento Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (Comitê do Itajaí);
•
Câmara Temática de Gestão de Perdas da ABES-SC.
Prêmios e reconhecimentos
AGIR recebe Certificado de Responsabilidade Social. A 9ª Edição da
Certificação e Troféu Responsabilidade Social - Destaque SC, promovida pela
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) reconheceu a
AGIR com a Certificação de Responsabilidade Social. A premiação tem por
finalidade

reconhecer

destacar

as

e

empresas

privadas, empresas públicas e
organizações

sem

fins

lucrativos com atuação em
território
tenham

catarinense
a

que

responsabilidade

socioambiental

incluída

em

suas políticas de gestão.
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Artigos apresentados
49º Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE
Autores

Título

Ana Claudia Hafemann, Vanessa Sustentabilidade e Transformação no
Fernanda Schmitt, Carolina Hamann, Território: Regulação dos serviços de
Giovana Peron, Vitor Zanella Jr.
manejo de resíduos sólidos

XI Congresso Brasileiro de Regulação ABAR
Autores

Título

Conselho municipal de saneamento
Ana Claudia Hafemann; Oklinger
básico: regulação e controle social para o
Mantovanelli Jr; Vanessa Fernanda
alcance
dos
objetivos
de
Schmitt.
desenvolvimento sustentável
Vanessa Fernanda Schmitt; Ana Claudia Regulação
de
resíduos
sólidos:
Hafemann; André Domingos Goetzinger. contextualização do cenário nacional
Thayana Leticia Seibt; Ana Claudia
Aplicativo InterAGIR: instrumento de
Hafemann; Maria de Fatima Martins;
participação popular na gestão dos
Vanessa Fernanda Schmitt; Caio
serviços de saneamento básico
Barbosa de Carulice.
Modelos de subsídio tarifário para
Daniel Antonio Narzetti; Rui Cunha abastecimento de água e esgotamento
Marques.
sanitário para famílias pobres: quem
realmente é beneficiado?
Daniel Antonio Narzetti; Maria de Fátima
O papel da regulação nas concessões de
Martins; Ademir Manoel Gonçalves;
transporte público e a legislação pátria
Ricardo Antonio de Souza.
Resolução CONAMA nº 420 como
instrumento para prevenção e incentivo
Thayana Leticia Seibt; Maria de Fatima
para uma gestão pública voltada a
Martins; Daniel Antonio Narzetti.
recuperar
áreas
subterrâneas
contaminadas, através do incentivo fiscal
André Domingos Goetzinger; Vanessa
Fernanda Schmitt; Daniel Antonio
Narzetti; Maurélio Soares; Fernando
Silva Bernardes.

Metodologias
de
cobrança
de
resíduossólidos: uma proposta de
cobrança para os municípios da região do
Médio Vale do Itajaí.
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XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
Autores

Título

Direitos humanos e acesso à água
Ana Claudia Hafemann, Maria de Fatima
potável: atuação regulatória na proteção
Martins, Vanessa Fernanda Schmitt
da vida

AGIR participa de reuniões do IBRAOP:
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas
O Gerente de Estudos Econômico-Financeiros, Sr. André Domingos Goetzinger, participou
durante o ano de 2019 das reuniões do IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Públicas) dos Tribunais de Contas. Nestas ocasiões foram discutidos procedimentos de
auditoria em concessões e parcerias público-privadas na área de resíduos sólidos. Nas
reuniões esteve em pauta a Orientação Técnica editada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria
de Obras Públicas (IBRAOP) que tem como objetivo uniformizar requisitos de projeto ou
termo de referência para a contratação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos urbanos. Entre os autores do projeto estão servidores de Tribunais de Contas e o
Gerente de Estudos Econômico-Financeiros, Sr. André Domingos Goetzinger.
O IBRAOP volta-se para a Gestão e Controle de Obras e Serviços de Engenharia do Setor
Público, reunindo Engenheiros, Arquitetos e Urbanistas que atuam na Auditoria de Obras
Públicas. Entre os objetivos do Instituto estão: promover o estudo e o desenvolvimento de
novas técnicas, metodologias e procedimentos, para alcançar o aprimoramento da
Auditoria de Engenharia.

Fonte: AGIR (2019).
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Conferência Internacional:
Tarifas Sustentáveis para os Serviços de Água em Portugal

Representada pelo Gerente, Sr. Daniel Antonio Narzetti, a AGIR esteve
presente no mês de março de 2019, na Conferência Internacional sobre
Tarifas Sustentáveis para os Serviços de Água, “Sustainable Tariffs for Water
Services", realizado na cidade de Lisboa, em Portugal. No evento, promovido
pelo Instituto Superior Técnico e pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, foram apresentados pelo Gerente da AGIR dois artigos referentes
à regulação econômica dos serviços de água e esgotamento sanitário. Ao
passo que um dos artigos versou sobre os subsídios tarifários às famílias de
baixa renda, o outro abordou a economia de escala e economia escopo na
prestação destes serviços públicos.
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3º ENARMIS
AGIR sedia Encontro Nacional de Regulação do Saneamento
Nos dias 30 e 31 de maio, ocorreu o 3° Encontro Nacional das Agências Reguladoras
Municipais e Intermunicipais de Saneamento. O evento organizado pelas Agências AGIR,
ARES-PCJ e ARIS, teve como tema: "Regulação do Saneamento + perto do usuário". O 3°
ENARMIS contou com a participação de mais de cento e cinquenta pessoas de todo
território nacional, trocando informações e experiências entre si e com palestrantes
nacionais e estrangeiros sobre o saneamento básico.

Fonte: AGIR (2019).

49º Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE
Durante os dias 06 e 10 de maio, o Gerente de Transporte, Sr. Daniel Antonio Narzetti e o
Agente Administrativo, Sr. Caio Barbosa de Carulice participaram do 49º Congresso
Nacional de Saneamento da ASSEMAE
(Associação

Nacional

dos

Serviços

Municipais de Saneamento), no município de
Cuiabá/MT.

O

evento

contou

com

a

apresentação de trabalhos técnicos com o
objetivo

de

promover

a

troca

de

conhecimento entre os municípios, além de
incentivar a prática de novos processos e
tecnologias para a melhor gestão dos
serviços públicos de saneamento básico.
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AGIR no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª Expo ABAR
O XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª Expo ABAR - A Qualidade da
Regulação e o Desenvolvimento de um País, ocorrido entre os dias 14 e 16 de
agosto, teve a participação da AGIR na apresentação de diversos trabalhos
técnicos.

A Sra. Ana Claudia Hafemann, Diretora

pobres:

Administrativa Institucional, apresentou

beneficiado?" e "O papel da regulação

os

nas concessões de transporte público e

seguintes

Municipal

de

trabalhos:

"Conselho

Saneamento

Básico:

regulação e controle social para o
alcance

dos

desenvolvimento

objetivos

de

sustentável"

e

"Resolução CONAMA nº 420 como
instrumento para prevenção e incentivo
para uma gestão pública voltada a
recuperar

áreas

subterrâneas

contaminadas, através do incentivo
fiscal".

quem

realmente

é

a legislação pátria".
Ainda em Maceió/AL, ocorreu o curso
intensivo do Projeto “Acertar”. A AGIR
esteve presente na capacitação. O
projeto que foi aprovado pelo Ministério
de Desenvolvimento Regional para o
Sistema

Nacional

de

Informações

sobre Saneamento – SNIS, tem como
objetivo melhorar a qualidade dos
dados sobre saneamento básico no

O Sr. Caio Barbosa de Carulice, Agente

país. Ao final do curso, foi divulgado o

Administrativo, apresentou o trabalho

novo

site

da

metodologia

desenvolvido pela AGIR "Aplicativo

publicação

do

Panorama

InterAGIR: Instrumento de participação

1/2019.

popular na gestão dos serviços de
saneamento básico".
O Sr. Daniel Antonio Narzetti, Gerente
de Transporte, apresentou os artigos
intitulados:

"Modelos

de

subsídio

tarifário para abastecimento de água e
esgotamento sanitário para famílias
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AGIR promove roda de conversa sobre Drenagem Urbana
No mês de setembro de 2019, a AGIR promoveu a Roda de Conversa: Saneamento Básico
– Drenagem – Obras e Formas de Cobrança. O evento contou com dois especialistas do
assunto, o Superintendente de Drenagem Urbana da Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), Sr. Marcos Montenegro, e o
Consultor Federal de Saneamento Básico, Sr. Wladimir Antonio Ribeiro. Na ocasião
estiveram presentes secretários municipais de saneamento básico, obras, planejamento e
servidores públicos das áreas de interesse.

Oficina técnica das Vigilâncias Sanitárias do Médio do Itajaí
No mês de outubro/2019 a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI,
organizou, em parceria com a AGIR, a Oficina Técnica das Vigilâncias Sanitárias do Médio
Vale do Itajaí. Técnicos da vigilância sanitária, técnicos responsáveis pelo abastecimento
de água, gestores e técnicos municipais de áreas correlatas estiveram presentes na oficina.
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AGIR participa de Seminário nos Açores, em Portugal
A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA) em
parceria com a Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB),
promoveram, no mês de outubro de 2019, o Seminário “Gestão de Águas Residuais e
Reutilização de Água em pequenos agregados populacionais”. Na ocasião estiveram
presentes o Presidente da AGIR, Sr. Pref. Marildo Domingos Felippi, o Diretor Geral da
AGIR, Sr. Heinrich Luiz Pasold, o Gerente de Transporte, Sr. Daniel Antonio Narzetti, e a
Assessora de Saneamento Básico, da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí –
AMMVI, Sra. Simone Gomes Traleski, ocasião em que apresentaram a “Realidade SulAmericana

do

setor

de

saneamento”. Entre os objetivos do
evento estiveram o intercâmbio de
conhecimentos,

experiências

na

área da regulação, além da gestão
dos

serviços

sanitário,
soluções

de

esgotamento

nomeadamente
individuais,

como

em
a

utilização de fossas sépticas, filtro
anaeróbios e destinação do lodo
residual resultante do processo de
tratamento.
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XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
No mês de novembro de 2019 a Assessora Jurídica da AGIR, Sra. Maria de Fatima Martins,
mestre em Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos, apresentou no XXIII Simpósio
Brasileiro de Recursos Hídricos (SBRH), em Foz do Iguaçu/PR, o trabalho intitulado
“Direitos Humanos e Acesso à Água Potável: Atuação Regulatória na Proteção da Vida”,
que foi realizado por ela, junto à Diretora Administrativa e Institucional da AGIR, Sra. Ana
Claudia Hafemann, e à Assessora da Diretoria Colegiada da ADASA, Sra. Vanessa
Fernanda Schmitt. O SBRH promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos
(ABRHidro), com o apoio da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico
do Distrito Federal (Adasa), tem como tema deste ano “A Água Conecta”. O evento visou
promover intercâmbio de experiências, conhecimentos, tecnologias e informações entre
profissionais, gestores, pesquisadores e estudantes para aprimorar a gestão de recursos
hídricos e avanços do conhecimento técnico e científico.
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AGENDA REGULATÓRIA 2020
Diretoria Administrativa e Institucional
Elaboração anual do Balanço Social – Relatório de Atividades da
instituição;
Visitas institucionais;
Sustentabilidade econômico-financeira da entidade (recursos
humanos, controle interno, orçamento, contabilidade e tesouraria);
Estruturação do controle de frotas, almoxarifado e patrimônio;
Reestruturação e aplicação de técnicas de gestão documental
(físico e digital);
Aperfeiçoamento profissional da equipe e dos municípios através
de capacitações e cursos, com disseminação dos conteúdos;
Governança regulatória;
Fortalecimento do controle social;
Estruturação da área para captação de recursos;

Parcerias e acordos de Cooperação Técnica;
Parcerias com outras Agências Reguladoras;
Continuidade na participação da Câmara de Perdas da ABES –
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental;
Manutenção do Certificado de Responsabilidade Social da ALESC
– Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina;
Continuidade na participação do Grupo Temático sobre auditoria
em resíduos sólidos junto ao IBRAOP – Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas;
Informatização – controles de processos;
Digitalização dos processos e correspondências;
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de água, capacidade de produção de água
nas estações de tratamento e capacidade
de preservação;

Gerência de Estudos EconômicoFinanceiros e Gerência de Controle,
Regulação

e

Fiscalização

Transporte

Coletivo

e

de ▪ Fechamento do triênio de fiscalizações e

Serviços Públicos
▪

Revisar Resoluções com
simulação e redação final;

releitura,

▪

Finalizar Resoluções de
coletivo, drenagem pluvial;

transporte

▪

▪

criação de um cronograma reverificação
das pendências;

demais
▪

Capacitação em sistemas de drenagem
urbana;

▪

Formatação de um layout de relatório de
fiscalização com sistema eletrônico de
preenchimento;

▪

Rede de Capacitação ProEESA –
Capacitações em Eficiência Energética e
Controle de Perdas;

Elaboração de norma geral na prestação
dos serviços de coleta, transbordo,
transporte e destinação final de resíduos;

▪
Elaboração
de
norma
geral
no
reconhecimento,
fiscalização
e ▪
normatização da base de ativos
regulatórios;

▪

Desenvolver estudos da Tarifa Básica de
▪
Disponibilidade - TBO nos SAMAE’s;

▪

Levantamento
das
informações
financeiras e físicas para reajuste/revisão ▪
(contabilidade regulatória);
Avaliação de ativos e revisão tarifária ▪

▪

CASAN.

▪

Levantamento de mapa de pressões das
redes de distribuição de água dos 14
municípios e avaliação das condições
hidráulicas;
Levantamento de dados e realização
estudo sobre sistemas de drenagem;
Fiscalizações programadas e eventuais
em sistemas de abastecimento de água;
Fiscalizações programadas e eventuais
em sistemas de coleta e tratamento de
esgoto;

▪

Fiscalizações programadas para verificar
o cumprimento das metas dos Planos
Municipais de Saneamento Básico;

▪

Fiscalizações programadas e eventuais
em coleta, transporte, transbordo e
destinação final de resíduos;

Gerência de Controle, Regulação e
Fiscalização de Saneamento Básico

Implantação da Metodologia ACERTAR;

Formatação de checklist para fiscalização
de parâmetros hidráulicos para verificar as
condições de sustentabilidade dos ▪
sistemas de abastecimento de água:
pressão e vazão nas redes de distribuição

Cadastramento e regulação de sistemas
isolados – abastecimentos rurais e
urbanos.
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Assessoria Jurídica

Ouvidoria

▪

Gerenciamento dos processos e demais
atos (ofícios, pareceres, relatórios),
sejam físicos ou digitais, para facilitar a
localização e andamentos dos mesmos;

▪

Acompanhamento da implementação
do setor de Ouvidoria nos Municípios
Consorciados, em parceria com o setor
de Controle Interno da AMMVI;

▪

Otimizar
os
procedimentos
administrativos,
com
fixação
e
cumprimento de prazos para cada
Setor;

▪

▪

Controle interno para o cumprimento
dos prazos estabelecidos para cada
Setor,
objetivando
impor
maior
celeridade e efetividade dos processos;

Projeto "A AGIR quer ouvir você!"
(Ouvidoria Itinerante), no qual são
colhidas as opiniões dos usuários
quanto à satisfação sobre a prestação
dos serviços de saneamento básico e
transporte coletivo;

▪

Acompanhamento pelo usuário dos
serviços/problemas
via
aplicativo
InterAGIR, Site da Ouvidoria, E-mail e
telefone;

▪

Avaliação/acompanhamento
serviços
por
indicadores
desempenho;

▪

Atualização da Resolução Normativa de
ouvidoria;

▪

Fiscalização/auditoria das ouvidorias
dos prestadores de serviço por meio dos
Relatórios previstos na Resolução
Normativa AGIR nº 006/2017;

▪

Atualização Carta de Serviços ao
Usuário.

▪

Maior rigor no acompanhamento dos
procedimentos
técnicos
e
administrativos com expedição de
Notificações
e
instauração
de
procedimentos punitivos, em especial
com a imposição de multas através de
Autos de Infração.
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ENTRE EM CONTATO COM A

OUVIDORIA DA AGIR
PELOS SEGUINTES CANAIS

(47) 3331-5827
ouvidoria@agir.sc.gov.br
ouvidoria.agir.sc.gov.br
R. Alberto Stein nº 466,
Bairro Velha, Blumenau/SC
CEP 89.036-200

INTERAGIR

Download Gratuito

NOS SIGA NAS

REDES SOCIAIS
agenciaAGIR
agenciareguladora_agir
AGIR_agencia
agênciaAGIR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2019

57

EXPEDIENTE
ORGANIZAÇÃO
Relatório de Atividades Anual da Agência
Intermunicipal de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do
Médio Vale do Itajaí (AGIR) do ano de 2019.
SUPERVISÃO GERAL
Ana Claudia Hafemann
COORDENAÇÃO
Ana Claudia Hafemann
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Ana Claudia Hafeman, Ademir Manoel
Gonçalves, Caio Barbosa de Carulice,
Daniel Antonio Narzetti, Maria de Fatima Martins,
Marcos Paulo Baucelli e Thayana Seibt
REVISÃO
Thayana Seibt
PROJETO GRÁFICO
Daniel Antonio Narzetti

FOTOS
AGIR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2019

58

2019

AGIR

Telefone

(47) 3331-5827

R. Alberto Stein nº 466,
Bairro Velha, Blumenau/SC Celular
CEP 89.036-200
(47) 98441-4275
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E-mail

ouvidoria@agir.sc.gov.br

Website

www.agir.sc.gov.br

