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André Luiz Moser

MENSAGEM DO
PRESIDENTE 

A N D R É  L U I Z  M O S E R

Presidente da AGIR

Em uma retrospectiva dos acontecimentos do ano de 2018, se destacam 
os resultados pertinentes e 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 
atuar 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 2018 
com a inclusão da regulação dos serviços de transporte coletivo urbano 
nas atribuições da Agência, em oito municípios consorciados. 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. Preparados para este novo desafio, seguimos com a 
materialização de nosso planejamento estratégico e com a concretização 
de nossos objetivos, priorizando a responsabilidade e atenção quanto à 
qualidade dos serviços públicos prestados. 

Para 2019, contando com o empenho e engajamento de todos 
os servidores para que, juntos, continuaremos trabalhando 
para fazer da AGIR uma Agência ainda mais forte. 



José Carlos Spengler

MENSAGEM DO

PRESIDENTE DO  
COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGIR

J O S É  C A R L O S  S P E N G L E R

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR

Seja bem-vindo ao Balanço Social/Relatório Anual de Atividades AGIR 
2018. Aqui, apresentamos uma síntese dos resultados e destaques do 
ano. Este documento foi elaborado a partir dos pilares estratégicos e 
principais aspectos da sustentabilidade. O ano de 2018 representou um 
marco para a evolução das atividades desempenhadas pelo Comitê de 
Regulação da AGIR. 

Conseguimos acelerar a execução de 
nossos objetivos, que se refletiram no 
desempenho e resultados. 

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. 
Seguimos compromissados com o monitoramento de nossas ações e o 
impacto gerado aos usuários, prestadores de serviços públicos e Poder 
Concedente. 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. 



Heinrich Luiz Pasold

MENSAGEM DO
DIRETOR GERAL

H E I N R I C H  L U I Z  P A S O L D

Diretor Geral da AGIR

Sustentabilidade é a capacidade de gerar resultados em um nível ideal 
ao longo do tempo. Isso apenas torna-se possível se a instituição obtém 
e utiliza os recursos necessários para atendimento dos seus objetivos de 
maneira correta e responsável, mantendo saudável sua capacidade de 
gerar valor e resultados. Marcado por avanços, o ano de 2018 consolidou 
importantes conquistas e fortaleceu a constante evolução da AGIR 
por meio de aprimoramento da regulação, celebração de convênios e 
parcerias nacionais e internacionais e de uma gestão sustentável.
 

Os resultados, conquistas e reconhecimentos apenas foram possíveis 
com o comprometimento de nossos servidores, que se engajaram 
no processo de transformação e a confiança da Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e Comitê de Regulação, importantes instâncias decisórias 
do Consórcio Público AGIR. Estamos no momento de avaliação e evolução 
na visão sustentável da instituição para estabelecer novos compromissos 
e seguir aprofundando o processo de gestão.
Convido todos para a sua leitura deste Relatório Anual/Balanço Social 
2018, destacando que estamos sempre abertos a sugestões e críticas, 
na busca por uma melhoria contínua de nossa atuação e transparência. 
Confira, ao logo desta publicação, os detalhes de nossas estratégias e 
iniciativas de 2018, assim como o delineamento institucional para o 
próximo ano, definido em nossa Agenda Regulatória. 

 O ano de 2018 representou a continuidade de um amplo trabalho, com vistas ao fortalecimento dos 
alicerces da sustentabilidade. A atuação da AGIR neste ano manteve-se sob os pilares estratégicos da 
atuação sustentável, governança, equilíbrio orçamentário e excelência na ação regulatória. 



MISSÃO
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.

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



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.

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.



10

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
AT

IV
ID

AD
ES

 A
G

IR
 - 

20
18

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 pelas atividades, 

infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados 
dos resíduos sólidos, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final 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.

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: 
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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 através da fixação de normas, 
regulamento 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 de audiências e consultas públicas referente à prestação dos serviços públicos 
regulados; 
Analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas.

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 Ordináqria 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
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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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 papis 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. 

Assembleia Geral

Diretoria Executiva

Conselho Fiscal

Auxiliar 
Administrativo

Engenheiro 
Sanitarista

Engenheiro 
Civil

Agente De 
Fiscalização

Analista De 
Regulação 

Engenharia

Economista

Contador

Comitê De 
Regulação

Diretor 
Geral

Ouvidoria Assessoria 
Jurídica

Diretor  
Administrativo 
 E Institucional

Analista De 
Regulação 

Administração

Assessor De 
Diretoria

Gerente De 
Saneamento 

Básico
Gerente De Estudos 

Economicos-Financeiros

Gerente De Transporte 
Coletivo E Demais Serviços 

Públicos

Presidência
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EQUIPE  
TÉCNICA
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Fonte: AGIR (2018). Fonte: AGIR (2018).

Assembleia Geral 
Ordinária da AGIR

Assembleia Geral 
Ordinária da AGIR

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 2018, foram 
realizadas 08 AGO e 01 AGEs.

COMPOSIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA - 2018

CARGO NOME MUNICÍPIO
Presidente André Luiz Moser Indaial

Vice-presidente Marildo Domingos Felippi Rio dos Cedros

Tesoureira Simoni Mércia Mesch Nones Doutor Pedrinho

CONSELHO FISCAL - 2018

CONSELHO FISCAL NOME MUNICÍPIO
Presidente Ércio Kriek Pomerode

Titular Lairton Possamai Ascurra

Titular Jean Michel Grundmann Benedito Novo

Suplente Matias Kohler Guabiruba

Suplente José Luiz Colombi Botuverá

Suplente Jorge Augusto Krüger Timbó
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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 nos municípios consorciados, através de nove representantes Conselheiros Titulares 
e nove Conselheiros Suplentes, representantes indicados pelos conselhos municipais, pelos 
prestadores de serviços e pelo consórcio. O comitê de regulação tem natureza técnica e 
deliberativa nos assuntos relacionados à regulação 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 2018, 
foram realizadas 09 reuniões ordinárias do 
Comitê de Regulação da AGIR.

COMPOSIÇÃO 2018 
INDICADOS PELA AGIR ENTIDADE CIDADE
Luiz Alberto de Souza FURB Blumenau

Richard Buchinski AMMVI Blumenau

Noemia Bohn FURB Blumenau

INDICADOS PELOS USUÁRIOS ENTIDADE CIDADE
Sandra Aparecida Alves de Oliveira CMSB Blumenau

José Carlos Spengler CMSB Gaspar

Adriane Grätsch Thiem OAB Blumenau

Christian M. P. Carvalho OAB Blumenau

 

INDICADOS PELOS PRESTADORES ENTIDADE CIDADE
Ricardo Alexandre da Silva SAMAE Gaspar

Guilherme Schmidt Pimentel BRK AMBIENTAL Blumenau

José Vilson Brassiani CASAN Indaial

Fonte AGIR (2018).

Reunião do Comitê de 
Regulação
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COM QUEM ATUAMOS

MUNÍCIPIO TARIFA MINÍMA
Apiúna  R$ 42,19

Ascurra R$ 42,19

Benedito Novo R$ 42,19

Blumenau R$ 29,98

Botuverá R$ 42,19

Brusque R$ 27,70

Doutor Pedrinho R$ 42,19

MUNÍCIPIO TARIFA MINÍMA
Gaspar R$ 32,48

Guabiruba R$ 42,19

Indaial R$ 42,19

Pomerode R$ 28,65

Rio dos Cedros R$ 42,19

Rodeio R$ 42,19

Timbó R$ 25,70

TARIFA MINÍMA RESIDENCIAL DE ÁGUA

Consumo até 10m² (valores em 12/2018)
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
E INSTITUCIONAL
 A Diretoria Administrativa e Institucional é órgão da estrutura da AGIR, com natureza técnica 
e 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 e 
revisões tarifárias dos serviços de saneamento básico, incluindo o monitoramento e a avaliação 
dos custos e a definição de metas que estimulem o aumento da eficiência na prestação dos 
serviços.

AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Desenvolvemos nosso planejamento 
estratégico para identificar tendências, 
riscos e incertezas relacionados à regulação. 
Os estudos que embasaram as estimativas 
e que orientaram esse planejamento 
consideraram expectativas atuais e eventos 
futuros. Os desafios do contexto econômico 
brasileiro fizeram com que a AGIR elaborasse 
o seu Planejamento Estratégico, com foco 
em 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 fiscalização, gerando valor a todos 
os usuários dos serviços.

O documento contempla metas e projetos 
para o alcance dos objetivos estratégicos, 
projeções para apoiar as decisões e mantém 
o alinhamento com a identidade da instituição 
– missão, visão e valores. 

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 
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os laços com a sociedade civil e os governos, 
trabalhando no fomento e na implementação 
de políticas públicas. 
Entre nossas iniciativas de 2018 relacionadas 
aos ODS, destacamos:

CAPACITAÇÕES COM OS CONSELHOS 
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO - CMSB 
Com a realização de oficinas formativas 

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).

Conselho Municipal 
de Saneamento

de Indaial 

CMSB BlumenauCMSB Guabiruba

CMSB Gaspar

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
– FURB 
O Convênio firmado entre AGIR e FURB 
teve como objetivo a elaboração do Projeto 
de transferência de tecnologia para o 
monitoramento ambiental por drones em 

aterros sanitários regulados e/ou bacias de 
captação e estações de tratamento de água 
em prestadores de serviço de saneamento 
básico.

nos Conselhos Municipais de Saneamento 
Básico dos municípios consorciados, foram 
abordados o conceito de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, ODS 6, a 
atuação do CMSB como entidade essencial 
ao controle social no município e por fim, 
uma explanação sobre a atuação da Agência 
Reguladora a nível municipal e intermunicipal 
como Consórcio Público.
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Fonte: Disponível 
em: <http://www.con-
dominiosverdes.com.
br/conheca-os-17-ob-
jetivos-de-desenvolvi-
mento-sustentavel/>. 
Acesso em 22 fev. 
2019.

Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável

PARTICIPAÇÃO NO LIVRO “DESASTRE DE 
2008+10 – VALE DO ITAJAÍ” 
Em razão dos 10 anos após o desastre de 2008 
na região do Vale do Itajaí, pesquisadores do 
estado de Santa Catarina, em mobilização, 
juntaram-se para formar um material sobre 
este período, contendo lições, aprendizados 
e transformação. O livro é resultado de 

pesquisas, que, por diferentes perspectivas 
trazem os ensinamentos adquiridos após 
duras experiências que nossa região 
enfrentou naquele ano e nos próximos, no 
período de reconstrução.

MELHORIA DE PROCESSOS
A excelência operacional é um dos pilares 
estratégicos da AGIR. Nesse sentido, a 
Agência tem investido em ações orientadas 
para a otimização de processos. No ano de 
2018, aliado à ação da Comissão de Gestão 
Documental, iniciou-se a implementação 
de um sistema de gestão documental e de 
processos. Essa utilização faz-se necessária 
virtude de atribuir aos atos da administração 
um controle efetivo em relação à elaboração 
e ao trâmite de documentos e processos, 
indispensáveis ao exercício da regulação. 

Inclusive, fazem-se necessários em função 
da responsabilidade atribuída a AGIR 
quanto o atendimento de prazos e aos 
procedimentos abertos pela Agência. 

PESQUISAS, CONSULTORIAS E 
ASSESSORIAS
As pesquisas, consultorias e assessorias 
realizadas no ano de 2018 tiveram como 
objetivo o aprimoramento das atividades 
realizadas pela AGIR, entre elas a elaboração 
de metodologias tarifárias de cobrança de 
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taxa e/ou tarifa de resíduos sólidos com 
base em estudos de levantamento de custos 
e investimentos.

SERVIDORES
Entendemos que nossos servidores são 
fundamentais para a sustentabilidade da 
regulação e para a realização de nossa 
estratégia, objetivos, metas e resultados. 
Por isso, temos uma gestão dedicada a 
promover continuamente a melhoria das 
condições de trabalho, saúde e segurança, 
qualidade de vida e desenvolvimento desses 
profissionais.  
Buscamos formas de acelerar o 
desenvolvimento dos servidores, com o 
objetivo de ampliar o olhar regulatório, 
fornecer as ferramentas necessárias para 
realizar as entregas no papel que ocupam 
e o desenvolvimento pessoal. Possuindo 
como premissa a geração de experiências 

que facilitem a compreensão dos temas com 
uma visão de curto, médio e longo prazos.
A Agência busca atuar de forma integrada e 
monitorar a gestão de pessoas, garantindo 
a igualdade de direitos, oportunidades e 
obrigações, respeitando as especificidades 
e características individuais, aumentando 
a sinergia entre os colaboradores e a 
AGIR. Temos um ambiente de aceitação 
e respeito, onde todos são bem-vindos 
independentemente de sua identidade de 
gênero, raça, faixa etária, orientação sexual, 
ou de ter qualquer tipo de deficiência. 
Celebramos a diversidade! Para 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. 

44%

56%
Masculino (9)

Feminino (7)

Fonte AGIR (2018).

GÊNERO EQUIPE AGIR
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SAÚDE E SEGURANÇA NO 
TRABALHO
Para promover a gestão da saúde ocupacional 
e da segurança no trabalho, atuamos com 
foco na antecipação, reconhecimento, 
avaliação e controle dos riscos ocupacionais 
nos locais de trabalho e na promoção da 
saúde dos servidores, em conformidade 
com a legislação vigente e com os preceitos 
técnicos, legais e éticos recomendados 
por 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), Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
assim como através da constituição da 
Comissão Especial para convalidar e 
implementar as recomendações apontadas 

na Análise Ergonômica do Trabalho, 
instituída pelo Decreto nº 023/2017, que 
recomenda a manutenção contínua de 
boas condições de trabalho e bem-estar aos 
servidores. 

No dia 13 de novembro de 2018 a 
Analista de Regulação e Fiscalização, 
Ana Claudia Hafemann, participou da 
reunião do Colegiado de Consórcios 
Públicos da Federação Catarinense de 
Municípios – FECAM em Florianópolis/SC. 
Nesta oportunidade, foi designada como 
Coordenadora da Comissão Técnica de Meio 
Ambiente. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO EXERCÍCIO 2018
A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira da AGIR, 
efetivada no exercício de 2018:

SALDO BANCÁRIO

CONTAS 31/12/2018
Saldo Aplicação Financeira R$ 30.060,66

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

RECEITAS Valores em R$
Receita tributária 1.253.292,55

Transferências correntes 345.741,63

Receitas patrimoniais 30.060,66

Outras receitas 16.653,78

Total 1.645.748,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
Pessoal Encargos R$ 1.225.159,40

Outras Despesas Correntes R$ 511.994,95

Investimentos R$ 28.564,95

Total R$ 1.765.719,30

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR VALORES EM R$
Restos a Pagar Processados R$ 28.128,36

Restos a Pagar Não Processados R$ 19.125,75



23

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
AT

IV
ID

AD
ES

 A
G

IR
 - 

20
18

COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA

COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS VALORES EM R$
Receitas Arrecadadas R$ 1.650.030,23

Dedução de Receitas R$ 742,76

Despesas R$ 1.765.719,30

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019
Receitas Correntes R$ 1.741.167,60

Recursos Ordinários 2018 – AGIR – Taxas R$ 1.741.167,60

DESPESAS CORRENTES TAXAS R$ 1.741.167,60
Folha de Pagamento R$ 1.292.067,60

Outras Despesas Correntes R$ 387.100,00

Investimentos R$ 62.000,00

* Durante o exercício 2018 houve o contingenciamento de despesas devido à 
redução de 50% do valor da taxa de regulação de drenagem pluvial urbana 
para o ano de 2018, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 
07.06.2018 no montante de R$ 46.259,58.
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GERÊNCIA DE ESTUDOS 
ECONÔMICO-FINANCEIROS
A Gerência de Estudos Econômico-Financeiros está subordinada à Diretoria Administrativa e 
Institucional, cuja competência segundo cláusula 57 inclui:

I - elaborar estudos e relatórios de natureza econômica e financeira em todos 
os serviços públicos regulados pela AGIR, correlatos à composição das tarifas e 
preços públicos, bem como das taxas cobradas pelos prestadores de serviços, à 
amortização de investimentos realizados e ao equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos administrativos; 
II - manifestar-se, através de parecer técnico, nos processos de reajuste e 
revisão tarifária e de preços públicos;
III - acompanhar e auditar, diretamente ou com auxílio de terceiros contratados, 
a certificação dos ativos inerentes aos bens vinculados à prestação dos serviços 
públicos regulados pela AGIR; 
IV - sugerir e elaborar propostas de normas de regulação para os serviços 
regulados pela AGIR, a exemplo de normativas para o reajuste e revisão tarifária 
e de preços públicos, o monitoramento dos custos, a certificação de ativos e o 
estabelecimento de plano de contas; 
V - auxiliar, quando solicitado, as demais áreas técnicas da AGIR nos assuntos 
correlatos à regulação econômico-financeira dos serviços públicos; 
VI - organizar e controlar atividades de capacitação nos setores regulados pela 
AGIR; e 
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

 A partir disto, esta Gerência através de 
Procedimentos Administrativos instaurados, 
analisa os diversos pleitos dos regulados 
quanto as tarifas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos. 
Podem ser solicitados pedidos de reajuste 
que considera a reposição inflacionária 

aplicada sobre a tarifa ou de revisão que 
considera todos os gastos com custos, 
despesas e investimentos.
No ano de 2018 a equipe da Gerência de 
Estudos Econômico-Financeira instaurou 46 
(quarenta e seis) Processos Administrativos, 
conforme o evidenciado no Gráfico. 
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7%

2%

7%

2%

2%

11%
2%2%

4%

36%

11%
9%

5%

Reajuste água e esgotamento 
sanitário (1)

Reajuste água (5)

Reajuste esgotamento sanitário (1)

Reajuste resíduos sólidos (1)

Reajuste transporte público (3)

Acompanhamento água (1)

Acompanhamento esgotamento 
sanitário (3)

Acompanhamento resíduos  
sólidos (2)

Acompanhamento transporte 
público (4)

Acompanhamento tarifa básica 
operacional (5)

Análises (16)

Revisão esgotamento sanitário (2)

Outros (1)

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ANO DE 2018

O Gráfico apresenta o tipo de procedimento, 
a quantidade, e por sua vez o percentual em 
relação a quantidade total anual de processos 
de reajuste de tarifa de água, esgoto e 
resíduos sólidos, bem como revisão de tarifa 
de água, além de acompanhamentos gerais 
que por motivação possam ser instaurados. 
A demanda maior é quanto a análises da 
gerência, representando 36% (trinta e seis 
por cento) seguido de reajuste dos serviços de 
abastecimento de água e acompanhamento 
da tarifa básica operacional, ambas com 
11% (onze por cento). 
A presente Gerência colabora também 
com estudos como o levantamento dos 
custos do serviço de resíduos sólidos, a 
exemplo cabe destacar a contratação de 
consultoria especializada para a elaboração 

de metodologias tarifárias de cobrança de 
taxa e/ou tarifa de resíduos sólidos com 
base em estudos de levantamento de custos 
e investimentos.
As ações de normatização e regulamentação 
dos critérios para composição dos custos 
dos resíduos sólidos visa assegurar aos 
usuários maior proteção quanto ao 
preço final do serviço prestado. Tendo 
em vista que os serviços públicos serão 
prestados com base nos princípios de 
universalização e integralidade, propiciando 
à população o acesso na conformidade de 
suas necessidades, a AGIR buscou com a 
contratação da consultoria técnica, elaborar 
metodologias tarifárias de cobrança e/ou 
taxa de resíduos sólidos.
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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 
principalmente à Gerência de Saneamento 
Básico, fiscalizar, com poder de polícia 
administrativa, a 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, instauram-se procedimentos 
técnicos com o objetivo de avaliar 
periodicamente a prestação dos serviços e 
também analisar possíveis irregularidades 
detectadas. De forma complementar, 
elaboram-se pareceres e relatórios de 
fiscalização relatando recomendações, 
determinações e as penalidades cabíveis.
Deste modo, no ano de 2018 foram instaurados 
05 procedimentos técnicos relacionados aos 
seguintes temas: 

Nº DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 2014 2015 2016 2017 2018
Sistema de Abastecimento de Água 4 20 1 3 1

Sistema de Esgotamento Sanitário 4 0 3 10 3

Resíduos Sólidos Urbanos 1 2 0 3 1

Drenagem Urbana 0 0 0 15 0

Planos Municipais de Saneamento Básico 0 0 0 14 0

TOTAL 9 22 4 45 5

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

2014

9

2015 2016 2017 2018

22

4

45

5

Fonte AGIR (2018).
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A equipe técnica da AGIR realiza o 
acompanhamento dos prestadores de 
serviço de saneamento regulados através de 
fiscalizações diretas e indiretas. A fiscalização 
indireta é executada na sede da Agência por 
meio da solicitação informações, análise 
de documentação comprobatória, bem 
como posterior elaboração de pareceres 
técnicos de acordo com as normas legais, 
regulamentares e pactuadas. 
Na fiscalização direta são realizadas vistorias 
em campo, caracterizadas por inspeções 
das unidades e sistemas do prestador de 
serviços objeto da ação de fiscalização, com 
o objetivo de verificar as condições físicas 
e operacionais, bem como o atendimento 
dos serviços públicos de saneamento 
que estão sendo ofertados à população. 
Posteriormente, são emitidos relatórios 
contendo todas as análises de dados, 
informações e evidências apuradas durante 
a atividade de fiscalização.
Durante os meses de 2018, quanto as 
suas atividades operacionais, a Gerência 
de Saneamento Básico deu prioridade 
ao cumprimento do cronograma de 
fiscalizações programadas em campo 
nos sistemas de abastecimento de água, 
sistemas de esgotamento sanitário, bem 
como nas atividades relativas ao manejo e 
disposição dos resíduos sólidos urbanos 
dos municípios consorciados à Agência. 
Paralelamente, realizaram-se fiscalizações 
eventuais in loco visando atender demandas 
pontuais e também reclamações recebidas 
de usuários por meio do setor de ouvidoria.
No ano de 2018, considerando as 

fiscalizações diretas e indiretas efetuadas 
pela Gerência de Saneamento Básico, foram 
produzidos ao todo 16 pareceres técnicos.  
Dentre os documentos emitidos, 11 estavam 
relacionados ao sistema de abastecimento 
de água, ou seja 69% da totalidade, seguido 
pelo sistema de esgotamento sanitário (31%).

Nº PARECERES TÉCNICOS - 2018
Sistema de Abastecimento de Água 11

Sistema de Esgotamento Sanitário 5

Resíduos Sólidos Urbanos 0

Drenagem Urbana 0

TOTAL 16

Após o término da elaboração dos pareceres 
técnicos e relatórios de fiscalização, as 
prestadoras de serviço de saneamento 
básico são acionadas para apresentar 
manifestação sobre as não conformidades 
identificadas, conforme enquadramento 
legal, bem como a respeito das melhorias 
corretivas necessárias e os prazos de 
execução. 

Sistema de 
Abastecimento 

de Água

Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário

(5)

(11)

PARECERES DE FISCALIZAÇÃO - 2018

Fonte AGIR (2018).
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Caso a Agência Reguladora não seja 
atendida dentro do prazo determinado, 
emite-se Termo de Notificação, ensejando 
também na abertura de Procedimento 
Administrativo Punitivo, onde cada infração 
cometida pode gerar penalidades como 
advertências ou multas.
Ao final do ano 2018, ressalta-se novamente 
o comprometimento dos prestadores 
de serviços na regularização das não 
conformidades diagnosticadas pela 
Gerência de Saneamento Básico, através 
das fiscalizações diretas e indiretas, 
repercutindo positivamente na melhoria da 
qualidade dos serviços prestados, na saúde 
pública e na preservação do meio ambiente 
dos catorze municípios consorciados à AGIR.

AÇÕES INSTITUCIONAIS 
PERIÓDICAS DA 
GERÊNCIA DE 
SANEAMENTO BÁSICO 
(2018)

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

Benchmarking de fiscalização da  ABAR 
e visita técnica da ARSESP

PROJETO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA EM SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 
PROEESA
ProEESA é fruto de um acordo de cooperação 
entre o Brasil, por meio da Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental, e a 
Alemanha, por meio da Agência Alemã de 
Cooperação Internacional – Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
com o objetivo de reduzir os níveis de 
perdas de água e energia das empresas de 
saneamento.  
Em 2018, a AGIR promoveu durante o ano, a 
segunda Rede de Aprendizagem do ProEESA 
a nível nacional, possibilitando que os 
representantes dos seus catorze municípios 
consorciados realizassem treinamentos 
específicos com o acompanhamento 
de especialistas, assim como a troca de 
informações e experiências exitosas com 
os demais técnicos da região. Um município 
regulado pela Agência Reguladora 
Intermunicipal de Saneamento (ARIS) 
também participou da rede: Guaramirim. 
Ao todo, os municípios atendem 813 mil 
habitantes.
A rede de aprendizagem teve 8 sessões de 
capacitação em sala, itinerantes pelos 15 
municípios, e 1 capacitação em campo nas 
instalações elevatórias do prestador de 
serviço de Blumenau.
Foi objetivo da rede de aprendizagem 
elaborar Planos de Gestão de Perdas de 
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Água e Energia que são instrumentos de 
planejamento, com sistema de avaliação, 
metas, indicadores, programas, projetos 
e ações, assim como elementos base para 
o monitoramento e revisão. Os planos 
visam estabelecer modos de atuação para 
assegurar a sustentabilidade económica e 
ambiental e o aprimoramento da gestão das 
infraestruturas. 

QUADRO 1 – IMPACTO ECONÔMICO DAS MEDIDAS DE GESTÃO DE PERDAS DE ÁGUA E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONJUNTO DE 15 PRESTADORES DE SERVIÇO (ANO 2016)

R$ 33.167.000/ano de custos economizáveis
20% dos atuais custos de exploração

R$ 13.372.000/ano em arrecadação por redução de perdas aparentes (redução 
de erros de submedição e fraudes)1 

R$ 16.436.000/ano em diminuição de custos por redução de perdas reais2 

R$ 2.272.000/ano em diminuição de custos por aumento da eficiência 
eletromecânica3 

R$ 101.000/ano por melhorar a gestão de faturas de energia
(multas e fator de potência)4 

R$ 986.000/ano por operar em horário fora de ponta5 

1 - O conjunto de municípios está com 13% de perdas aparentes. O valor da economia considera apenas uma redução de 7% até chegar a 6%.

(Para cada município as metas são diferentes e o ponto de partida também.)

2 - O conjunto de municípios está com 24% de perdas reais. O valor da economia considera apenas uma redução de 6% até chegar a 20%.

(Para cada município as metas são diferentes e o ponto de partida também.)

3 - Alcançando desempenhos eletromecânicos bons nos equipamentos reportados. Nem todos os municípios realizaram este exercício na sua totalidade.

4 - De acordo com o exercício feito de gestão de faturas. Nem todos os municípios realizaram este exercício na sua totalidade.

5 - De acordo com o exercício feito de gestão de faturas. Nem todos os municípios realizaram este exercício na sua totalidade.

No final de dezembro de 2018, os técnicos 
e superintendentes receberam um relatório 
de avaliação dos produtos entregues na 
sessão de encerramento do projeto e a 
contabilização dos resultados para cada 
prestador de serviço, elaborado pelos 
consultores do ProEESA e técnicos da AGIR. 
Apresenta-se nos quadros a seguir a síntese 
dos resultados dos relatórios individuais.
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4.706.000 m3/ano de perdas reais 
economizáveis 7% da água produzida economizável

34.899.000 kWh/ano de energia 
economizável

12% da energia utilizada que é 
economizável

402 ton de C02/ano evitáveis 

 

2.358.000 kWh/ano de energia evitada no tratamento e bombeamento
por redução de perdas reais

4.346.000 kWh/ano de energia evitada por aumento da eficiência 
eletromecânica 

QUADRO 2 – IMPACTO AMBIENTAL DAS MEDIDAS DE GESTÃO DE PERDAS DE ÁGUA E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONJUNTO DE 12 PRESTADORES DE SERVIÇO (ANO 2016)

Impacto da gestão de perdas de água e energia na sustentabilidade ambiental 
No Quadro 2, resume-se a dimensão do impacto na sustentabilidade ambiental. 



31

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
AT

IV
ID

AD
ES

 A
G

IR
 - 

20
18

Mudanças Gerenciais

4 prestadores realizaram mudanças gerenciais de modo a gerir melhor as perdas de água e 
energia:

1. Um prestador adicionou o indicador de rendimento eletromecânico (CEN – PH5) ao seu 
sistema de telemetria e telegestão (Samae Brusque);

2. Um prestador realizou redução da vazão mínima noturna e desligamento de booster 
durante a noite para redução de perdas (Casan Botuverá);

3. Um prestador implantou dois Distritos de Medição e Controle (DMC´s) para redução de 
perdas reais e aparentes (Casan Ascurra);

4. Um prestador implantou três Distritos de Medição e Controle para redução de perdas reais 
e aparentes (Casan Rio dos Cedros). 

Aproveitamento de recursos do Programa de eficiência energética

1 prestador de participou do Programa Bônus Motor da CELESC em 2018 (Samae Blumenau).

Plano de Gestão de Perdas de Água e Energia

8 prestadores de serviço realizaram planos de gestão de água e energia satisfatórios.

6 prestadores de serviço elaboraram planos parciais, com várias vertentes consolidadas, 
havendo, no entanto, necessidade de completar as demais vertentes.

1 prestador de serviço realizou trabalhos considerados análises preparatórias para a elaboração 
do plano.

Projetos identificados

214 Projetos identificados com a seguinte classificação:

31 de perdas reais

26 de perdas aparentes

60 de eficiência energética

25 de aprimoramento de gestão patrimonial

01 de uso racional da água

Volume de investimento identificado nos planos

R$ 280.000.000
(para ser realizado ao longo de 10 anos)

QUADRO 3 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE ÁGUA E ENERGIA E A REDE DE 
APRENDIZAGEM

O Quadro 3, apresenta outras informações relativas aos alcances da rede de aprendizagem.
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REGULADOS
NÃO REGULADOS

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 à 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 envolvidos.
Compreende-se como 
transporte 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.

Fonte AGIR (2018).

Rgulação do 
Transporte Público 

Coletivo

GERÊNCIA DE CONTROLE, 
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
DE TRANSPORTE COLETIVO E 
DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS
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Dentre os 14 (catorze) municípios 
integrantes da AGIR, 08 (oito) aderiram à 
regulação do transporte público coletivo, 
sendo eles: Apiúna, Blumenau, Botuverá, 
Gaspar, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros 
e Timbó, conforme Figura anterior.
No ano de 2018, foram elaborados 08 (oito) 
novos Procedimentos Administrativos, 
totalizando 21 (vinte e um) procedimentos 
sendo acompanhados no decorrer do 
ano. Destes, 03 (três) foram finalizados, 
7 (sete) em processo de finalização e 11 
(onze) em andamento.

53%

33%

14% Andamento (11)

Concluído (7)

Encerrado (3)

Fonte AGIR (2018).

Fonte AGIR (2018).

Figura 1  

Figura 1  

Estes procedimentos estão distribuídos em 04 (quatro) diferentes categorias, sendo 08 (oito) 
relativos ao acompanhamento do transporte público, 06 (seis) de demandas específicas, 06 
(seis) de reajustes tarifários e 01 (um) de revisão tarifária.

8 6

6

1Acompanhamento

Reajuste Tarifário

Demanda Específica Revisão Tarifária

As atividades realizadas pela Gerência de Transportes incluem também a elaboração de 04 
(quatro) relatórios complementares, participação em reunião de associação de moradores, 
em audiência pública de transportes na Câmara de vereadores de Blumenau e em sessão da 
Câmara de Vereadores de Gaspar para esclarecimentos referentes à regulação de transportes 
públicos. Destaca-se ainda os trabalhos específicos realizados em Blumenau, como a 
participação na inclusão da transparência tarifária em todos os veículos da frota, detalhando o 
preço de cada elemento que compõe a tarifa, além de fiscalizações aos terminais urbanos de 
integração reformados e a conclusão da Comissão Mista Especial para o transporte coletivo 
do município, onde, em conjunto com autoridades e órgãos municipais, através de estudos 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - 
GERÊNCIA DE TRASPORTE PÚBLICO
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e aperfeiçoamentos estratégicos na operação do serviço, proporcionou-se um importante 
avanço para a manutenção da modicidade tarifária e qualidade da Concessão.

Fonte: AGIR (2018).

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
002/2018 – 15/
out/2018 – Sede da 
AGIR.

Além disso, em auxilio às atividades gerais da Agência, houveram participações na elaboração 
de trabalhos como a Resolução Normativa nº 008/2018, em caráter preliminar, a realização de 
02 (duas) Consultas Públicas e 01 (uma) Audiência Pública, além de visitas in loco às Câmaras de 
Vereadores de cada um dos municípios regulados a fim de apresentar os trabalhos realizados 
pela Agência no âmbito da criação da referida normativa e seus indicadores de qualidade.
A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços 
Públicos da AGIR atua diretamente com as Prefeituras Municipais, de modo a auxiliar à 
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.
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ASSESSORIA JURÍDICA
Compete à assessoria jurídica da Agência entre demais atribuições:

I - prestar assessoria jurídica ao Consórcio, para plena eficácia ju¬rídica dos 
atos administrativos, através de emissão de pareceres e resposta a consultas 
formais e informais, sugerindo, quando ne¬cessário, a alteração dos conteúdos; 
II - analisar e elaborar minutas de contratos, convênios e outros ajustes de 
interesse do Consórcio Público, para assegurar a forma¬lidade dos atos 
administrativos; 
III - elaborar projetos de documentos normativos da AGIR, realizar avaliação 
jurídica sobre licitações públicas, contratos administrativos e concursos 
públicos, subsidiando seus órgãos e dirigentes, bem como atuar, judicialmente 
e extrajudicialmente, na defesa dos interesses do Consórcio.

No ano de 2018 diferentes 
instrumentos jurídicos foram 
exarados pelos Assessores Jurídicos 
da AGIR.
Deste número, discriminam-se os 
atos expedidos pela Assessoria 
Jurídica da AGIR no ano de 2018.

24%

1% 1%

13%

61%

Estudos e Análises Diversas (23)

Auto de Infrações (1)

Termos de Ajustamento 
de Conduta - TAC (1)

Termos de Notificação (12)

Pareceres Jurídicos (59)

Fonte AGIR (2018).

ATIVIDADES (ATOS EXPEDIDOS) QUANTIDADE 
Termos de Notificação 12 (doze)

Pareceres Jurídicos 59 (cinquenta e nove)

Estudos e Análises diversas 23 (vinte e três)

Termos de Ajustamento de Conduta - TAC 01 (um)

Auto De Infrações 01 (um)

Total de Atos 96 (noventa e seis)

ATOS EXPEDIDOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA No dia 13 de novembro de 
2018 a Assessora Jurídica, 
Sra. Maria de Fátima Martins, 
participou da reunião do 
Colegiado de Consórcios 
Públicos da Federação 
Catarinense de Municípios – 
FECAM em Florianópolis/SC. 
Nesta oportunidade, Maria 
de Fátima foi designada 
como Coordenadora da 
Comissão Técnica Jurídica.
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OUVIDORIA 

A Ouvidoria da AGIR registrou em 2018 um 
total de 1.615 atendimentos de demandas 
dos usuários dos municípios consorciados, 
das quais 74 ensejaram a instauração de 
Procedimentos de Ouvidoria. 

NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE OUVIDORIA ABERTOS EM 2017 E 2018
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Telefone PresencialCanais 
Virtuais

Dentre os atendimentos realizados, os 
atendimentos pelos canais virtuais (sistema 
de ouvidoria, e-mail, whatsapp, chat-
online, aplicativo interAGIR e redes sociais) 
corresponderam a 55,4% das manifestações 
recebidas pela Ouvidoria, seguidas dos 
contatos telefônicos, que somaram 42,5% 
dos atendimentos. Confira abaixo um 
gráfico demonstrativo dos canais de contato 
utilizados pelos usuários

Importante destacar que em 2018 houve um 
significativo aumento de 138,7% no número 
de Procedimentos de Ouvidoria abertos, 
com relação ao ano de 2017:
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PRINCIPAIS MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES

Quanto aos principais motivos de reclamações, o mais recorrente foi de falta d’água (44,1%), 
seguido de reclamações de divergências no valor da fatura (12,4%) e qualidade de água (7,5%), 
entre outros motivos que seguem no gráfico abaixo: 

FALTA D'ÁGUA
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OUTROS

QUALIDADE DA ÁGUA
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NÃO RECEBIMENTO DE FATURA

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

TRANSPORTE COLETIVO

MAL ATENDIMENTO DO PRESTADOR

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

TAXA COLETA DE LIXO
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O número médio de 
demandas atendidas 
pela Ouvidoria foi de 
134 manifestações 
por mês. Segue, ao 
lado, o gráfico com as 
demandas registradas 
a cada mês de 2018:

DEMANDAS POR MÊS

No tocante à natureza das demandas da Ouvidoria em 2018, 860 manifestações foram 
referentes à informações a respeito dos serviços regulados, seguidas de 580 reclamações, 12 
denúncias e 187 solicitações.

NATUREZA DAS DEMANDAS POR MÊS

05 0 100 150 200 250 300

135

135

172

175

245

134

106

105

104

98

93

113

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO 

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTROBRO

NOVEMBRO

DEZMBRO

62

77

66

55

66

78

54

70

75

100

79

78

1 1 0 3 0
0 0

0 2 3 1 1

67

38
29

37

20 19
24

29

41
47

145

84

6

18 11
9 12 8

15 14 18 22 20

34

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro



39

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
AT

IV
ID

AD
ES

 A
G

IR
 - 

20
18

0

500

1000

1500

2000

2500

PRESTADORES MAIS DEMANDADOS

HISTÓRICO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA NOS ÚLTIMOS ANOS

O prestador de serviços mais demandado foi o SAMAE de Blumenau (45%), seguido da CASAN 
(42%) e SAMAE de Brusque (5%).
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PROJETO “A AGIR QUER OUVIR VOCÊ”! 
Com intuito de ofertar amplo acesso aos usuários dos serviços de saneamento básico e 
de transporte coletivo urbano à Ouvidoria da AGIR, foi que surgiu o Projeto “A AGIR quer 
ouvir você!”, que vai mensalmente ao encontro do cidadão nas ruas e praças de todos os 14 
munícipios que são regulados pela Agência, para ouvir suas sugestões e reclamações. 
Em 2018 a equipe da AGIR percorreu os 14 municípios consorciados, realizando ações de 
divulgação institucional e do aplicativo InterAGIR, distribuição de folders, realização de 
pesquisa de satisfação, bem como abordagem dos cidadãos para conhecimento das funções e 
atuação de sua Agência Reguladora. Ao longo do ano foram distribuídos mais de 1.000 folders 
informativos da AGIR. Confira algumas fotos das edições do projeto em 2018:

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).

Fevereiro/2018 – 
Indaial

Julho/2018 – 
Botuverá

Novembro/2018 – 
Blumenau

Junho/2018 – 
Doutor Pedrinho

Agosto/2018 – Rio 
dos Cedros

 Dezembro/2018 – 
Timbó



41

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
AT

IV
ID

AD
ES

 A
G

IR
 - 

20
18

Fonte: AGIR (2018).

Selo de “Boa Prática 
em Gestão Pública” 
recebido pelo 
Aplicativo InterAGIR

APLICATIVO 
“INTERAGIR”
Para fortalecer a participação popular, 
promover a transparência ativa e 
proporcionar maior interatividade com a 
AGIR pelos usuários dos serviços públicos 
regulados, foi lançado no mês de abril de 
2018 o aplicativo para smarthphones e 
tablets “InterAGIR”. 
Esta ferramenta permite que qualquer 
cidadão encaminhe ocorrências à AGIR de 
maneira simples e intuitiva, com inclusão de 
fotos e vídeos, seleção do local da ocorrência 
via sistema de GPS do próprio dispositivo 
móvel ou por indicação do usuário, gerando 
automaticamente protocolo de atendimento 
para acompanhamento da resolução desta. 
Ainda, o “InterAGIR” emite notificações 
referentes às interrupções programadas 
do abastecimento de água na região 
selecionada pelo cidadão, bem como permite 
a realização de pesquisa de satisfação com 
os usuários e disponibiliza informações 
relevantes dos serviços regulados, tais como 
tarifas praticadas, projetos desenvolvidos 
pela Agência Reguladora, informações 
institucionais e notícias. 
Para o cidadão utilizar esta plataforma 
basta realizar o download gratuitamente 
pelo Google Play Store e estar localizado 
em algum dos 14 municípios consorciados, 
quais sejam: Apiúna, Ascurra, Benedito 
Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 
Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, 
Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.

APLICATIVO “INTERAGIR” 
RECEBE PREMIAÇÕES EM 
ÂMBITO ESTATUAL E NACIONAL!
Apesar do breve período de funcionamento 
desta nova ferramenta, o “InterAGIR” foi 
destaque em 3 (três) premiações em âmbito 
estadual e nacional!

PREMIAÇÃO DE BOAS 
PRÁTICAS EM GESTÃO 
PÚBLICA DA UDESC/ESAG 
A AGIR classificou-se na segunda colocação 
da categoria municipal, na modalidade 
“Tecnologias de Informação para 
Transparência” com o aplicativo “InterAGIR”. 
O objetivo da premiação de Boas Práticas 
em Gestão Pública da UDESC/ESAG foi 
reconhecer, identificar, estimular e premiar 
práticas inovadoras de gestão no Estado de 
Santa Catarina. 



42

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
AT

IV
ID

AD
ES

 A
G

IR
 - 

20
18

II CONCURSO DE BOAS PRÁTICAS DA REDE DE 
OUVIDORIAS
O II Concurso de Boas Práticas da Rede de Ouvidorias teve por objetivo estimular, reconhecer 
e premiar iniciativas desenvolvidas pelas ouvidorias públicas em todos os níveis da federação, 
que promovam o aprimoramento do controle social, a ampliação de espaços e canais de 
participação social na gestão e a melhoria na prestação de serviços públicos por meio de 
ouvidorias.
No referido concurso o “InterAGIR” foi classificado em 2º lugar como boa prática da categoria 
“Estratégias Inovadoras de Participação Social para Aprimoramento e/ou Simplificação da 
Gestão” 

Fonte: AGIR (2018).

Logomarca do II 
Concurso de Boas 
Práticas da Rede de 
Ouvidorias

PRÊMIO FGV DIREITO RIO 
– MELHORES PRÁTICAS 
EM REGULAÇÃO
O “Prêmio FGV Direito Rio – Melhores Práticas 
em Regulação”, buscou reconhecer e dar 
destaque às melhores práticas de regulação 
adotadas por agências reguladoras no 
Brasil, no âmbito das agências reguladoras 
federais, estaduais ou municipais, 
premiando iniciativas inovadoras em 
matérias como transparência, governança, 
participação, gestão e proteção aos direitos 
dos consumidores ou usuários.

Fonte: AGIR (2018).

Sr. Vitor Zanella 
Junior, Ouvidor 
da AGIR, recebe 
certificado de menção 
honrosa no I 
Seminário Nacional 
do Projeto Regulação 
em Números da FGV 
Direito Rio. 

Nesta premiação o Aplicativo InterAGIR 
recebeu menção honrosa e certificado no 
I Seminário Nacional do Projeto Regulação 
em Números. 
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AÇÕES INSTITUCIONAIS
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 compromisso 
com o desenvolvimento sustentável, a AGIR 
participa voluntariamente de iniciativas 
nacionais e internacionais que 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.

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:
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• Novo Protocolo de Intenções da AGIR;

• Regimentos Interno;

• Código de Ética;

• Resoluções Normativas;

• Resoluções e Decretos.
O aprimoramento da solidez desses 
documentos e políticas apoia a criação 

Fonte: AGIR (2018).

Responsabilidade 
Social

ARTIGOS APRESENTADOS
48º Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE

AUTORES TÍTULO
Vitor Zanella Junior, Ana Claudia Hafemann, Caio Barbosa 

de Carulice, Ricardo Hübner, Vanessa Fernanda Schmitt
Programa “Rio Limpo Começa na Nossa Casa”

Vanessa Fernanda Schmitt, Ana Claudia Hafemann, 

Carolina Hamann, Giovana Peron

O panorama nacional da regulação do manejo de 

resíduos sólidos

Vanessa Fernanda Schmitt, Ana Claudia Hafemann, 

Giovana Peron

Desafios da regulação da drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas: uma análise regional

Ricardo Hübner, Simone Gomes, Noemia Bohn, Ana 

Claudia Hafemann

Parceria entre instituições para soluções em saneamento 

básico

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 

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.

AGIR RECEBE CERTIFICADO DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Promovido pela Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina, a finalidade deste certificado 
é reconhecer as empresas privadas e públicas 
e organizações sem fins econômicos que 
atuam no estado de Santa Catarina, tendo 
a responsabilidade socioambiental incluída 
em suas políticas de gestão.
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XIV SIBESA – Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental

AUTORES TÍTULO

Vanessa Fernanda Schmitt, Ana Claudia Hafemann, 

Carolina Hamann, Giovana Peron, Daniel Antonio Narzetti

Regulação do manejo de resíduos sólidos: 

contextualização do cenário nacional

Daniel Antonio Narzetti, Vanessa Fernanda Schmitt, Ana 

Claudia Hafemann, Giovana Peron, Carolina Hamann

Diagnóstico da estrutura de drenagem pluvial urbana em 

municípios consorciados: uma análise regulatória

AGIR PARTICIPA DO “SEMINÁRIO 
TÉCNICO FRANÇA-BRASIL 
SOBRE O GERENCIAMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
EM CONCESSÕES E PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS”
No dia 05 de fevereiro de 2018, a Diretora 
Administrativa Institucional da AGIR, Sra. 
Vanessa Fernanda Schmitt esteve em 
Brasília/DF participando do “Seminário 
Técnico França-Brasil sobre o Gerenciamento 
dos Resíduos Sólidos Urbanos em 
Concessões e Parcerias Público-Privadas”. 
Na ocasião, a Sra. Vanessa fez exposição 
do tema “Acompanhamento da execução 
dos contratos: papel do poder público, 
das reguladoras, critérios de revisão dos 
contratos”, onde esteve representando a 
AGIR e também a ABAR - Associação Brasileira 
de Agências Reguladoras. O seminário 
foi promovido pelo MPDG - Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
do Governo Federal Brasileiro e AFD - 

Agence Française de Développement, tendo 
como objetivo reunir e discutir experiências 
de ambos os países no setor de resíduos 
sólidos.

AGIR participa do 8º Fórum 
Mundial da Água
O Fórum Mundial da Água é o maior evento 
global sobre o tema e é organizado pelo 
Conselho Mundial da Água, uma organização 
internacional que reúne interessados no 
assunto e tem como missão “promover a 
conscientização, construir compromissos 
políticos e provocar ações em temas críticos 
relacionados à água para facilitar a sua 
conservação, proteção, desenvolvimento, 
planejamento, gestão e uso eficiente, 
em todas as dimensões, com base na 
sustentabilidade ambiental, para o benefício 
de toda a vida na terra". O Fórum Mundial da 
Água contribui para o diálogo do processo 
decisório sobre o tema em nível global, 
visando o uso racional e sustentável deste 
recurso. Por sua abrangência política, técnica 
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e institucional, o Fórum tem como uma de 
suas características principais a participação 
aberta e democrática de um amplo conjunto 
de atores de diferentes setores, traduzindo-
se em um evento de grande relevância na 
agenda internacional.
 

No evento, a Diretora Administrativa 
Institucional da AGIR, Sra. Vanessa Fernanda 
Schmitt, participou como palestrante no 
painel: "Como as agências reguladoras 
da América do Sul e da Europa poderiam 
promover os direitos humanos para a água 
e o saneamento".

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 2018 das 
reuniões do IBRAOP (Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas) dos Tribunais 
de Contas. Nestas ocasiões foi discutida a 
elaboração de procedimento de auditoria 
em resíduos sólidos e limpeza urbana.
Nas reuniões esteve em pauta a Orientação 
Técnica editada pelo Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). 
A chamada OT – IBR 007/2018, 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 está o Gerente de 
Estudos Econômico-Financeiros, Sr. André 
Domingos Goetzinger. Além dele, servidores 
de Tribunais de Contas presentes também 
foram responsáveis pelo OT – IBR 007/2018. 

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).

8º Fórum Mundial 
da Água

8º Fórum Mundial 
da Água

Fonte: AGIR (2018).

IBRAOP
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V SEMINÁRIO TÉCNICO DA 
ERSARA EM PORTUGAL
Nos dias 16 e 17 de maio de 2018, o 
representante da AGIR, Sr. Daniel Antonio 
Narzetti (Gerente de Controle, Regulação e 
Fiscalização de Transporte Coletivo e demais 
Serviços Públicos), participou do V Seminário 
Técnico da Ersara (Entidade Reguladora de 
Água e Resíduos dos Açores) na região de 
Açores/Portugal. O objetivo do encontro 
foi a discussão, debate e intercâmbio de 
conhecimentos e experiências que possam, 
de certa forma, enriquecer as soluções 
operacionais à aplicação da regulação dos 
serviços de águas e resíduos na Região 
Autônoma dos Açores. Na visita, o Sr. Daniel 
Antonio Narzetti representou a AGIR na 
assinatura de um convênio de cooperação 
entre as entidades, que prevê parcerias nas 
áreas de inovação, educação, pesquisa e 
desenvolvimento.

48º CONGRESSO NACIONAL DE 
SANEAMENTO DA ASSEMAE
Durante os dias 27 e 30 de maio, a Analista 
de Regulação e Fiscalização do Setor 
Administrativo da AGIR, Sra. Ana Claudia 
Hafemann participou do 48º Congresso 
Nacional de Saneamento da ASSEMAE 
(Associação Nacional dos Serviços Municipais 
de Saneamento), no município de Fortaleza/
CE. O evento contou com 100 palestrantes, 
além de 200 trabalhos técnicos, mesas-
redondas, minicursos, apresentação de 
tecnologias e feira de saneamento básico. 
Na ocasião, Sr.ª Ana Claudia apresentou 
trabalhos, cujo títulos são: “Desafios da 
Regulação da Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas: Uma Análise 
Regional”, “Programa Rio Limpo começa 
na nossa casa”, “Parceria entre instituições 
para soluções em saneamento básico” e “O 
panorama nacional da regulação do manejo 
de resíduos sólidos”.

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).

V Seminário 
Técnico da ERSARA

V Seminário 
Técnico da ERSARA

Fonte: AGIR (2018).

48º CONGRESSO 
ASSEMAE
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AGIR PARTICIPA DE SEMINÁRIO 
SOBRE REGULAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA E 
DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
EM BELO HORIZONTE/MG
No dia 26 de junho, a ABES (Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental) e a ARSAE (Agência Regulatória 
- Água e Esgoto de MG) promoveram 
seminário cujo tema foi a “Regulação de 
Serviços de Coleta e Destinação Final 
de Resíduos Sólidos Urbanos”, em Belo 
Horizonte/MG. Na ocasião, a Diretora 
Administrativa Institucional da AGIR, Sra. 
Vanessa Fernanda Schmitt participou do 
evento ministrando palestra no “Painel sobre 
Propostas para a Regulação dos Serviços de 
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos”.

XIV SIBESA EM FOZ DO IGUAÇU/
PR
Entre os dias 18 a 20 de junho, o Gerente 
de Controle, Regulação e Fiscalização de 
Transporte Coletivo e demais Serviços 
Públicos da AGIR, Sr. Daniel Antonio 
Narzetti, participou do XIV SIBESA (Simpósio 
Ítalo Brasileiro de Engenharia Sanitária e 
Ambiental), promovido pela ABES (Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental) e a ANDIS (Associazione Nazionale 
di Ingegneria Sanitaria Ambientale), da Itália. 
O principal objetivo do evento foi objetivar 
o desenvolvimento da engenharia sanitária 

e ambiental, com apresentações referente 
ao assunto, entre Brasil e Itália. Narzetti 
participou como coordenador na mesa em 
uma das apresentações da sala 05 (painel 
19) e realizou outras quatro apresentações 
orais no local, duas delas abordando tarifas, 
uma sobre drenagem e outra a respeito de 
resíduos sólidos. O evento contou com a 
presença de estudantes e profissionais da 
área.

Fonte: AGIR (2018).

XIV SIBESA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E 
INSTITUCIONAL DA AGIR MINISTRA 
PALESTRA EM TÓQUIO
Em setembro, a Diretora Administrativa e 
Institucional, Vanessa Fernanda Schmitt 
representou a AGIR no World Water Congress 
que aconteceu em Tóquio, no Japão. O evento 
foi promovido pela IWA - International Water 
Association. A oportunidade para participar 
do Congresso surgiu após Vanessa palestrar 
no Fórum Mundial da Água, realizado em 
Brasília. No Japão ela participou de várias 
atividades, como palestrar no Fórum 
Mundial de Reguladores e mediar uma mesa 
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Geral da AGIR, Sr. Heinrich Luiz Pasold, 
participou do painel sobre “Os impactos 
da MP 844 na Regulação do Saneamento”, 
no qual destacou a importância das 
pequenas Agências de Regulação e de seu 
corpo técnico, no âmbito dos serviços de 
saneamento básico.

RIO WATER WEEK
Realizada pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), 
a Rio Water Week ou Semana da Água do 
Rio, esteve pela primeira vez no Brasil! 
Representando a AGIR, a Analista de 
Regulação e Fiscalização, Sra. Ana Claudia 
Hafemann, o Gerente de Controle, Regulação 
e Fiscalização de Transporte Coletivo e 
demais Serviços Públicos, Sr. Daniel Antonio 
Narzetti e o Gerente de Controle, Regulação 
e Fiscalização de Saneamento Básico, Sr. 
Ricardo Hübner, participaram do evento. 
Baseado no Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 6 da ONU – Água e Esgoto para 
todos até 2030, a Rio Water Week convidou 
profissionais e empresas brasileiras e de 
outros países, comunidade acadêmica, 
especialistas e organizações internacionais 
para discutir sobre desafios, políticas 
públicas e soluções inovadoras e tecnológicas 
no mundo em relação à água. Entre os 
temas tratados estiveram: água, esgoto e 
saúde para todos até 2030, governança e 
planejamento, gerenciamento eficiente, 
formação e treinamento, financiamento, 
monitoramento, regulação, comunicação e 
mudanças climáticas e inovação. O evento 

1º SEMINÁRIO NACIONAL 
DE REGULAÇÃO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS EM JERICOACOARA/
CE
Nos dias 08 e 09/11 a AGIR participou do 1º 
Seminário Nacional de Regulação e Políticas 
Públicas em Jericoacoara, Ceará, cujo objetivo 
foi apresentar e discutir as diferentes formas 
de apoio ao desenvolvimento de políticas 
públicas pelas agências reguladoras de 
saneamento básico no Brasil. O Diretor 

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2018).

World Water 
Congress 

World Water 
Congress 

de discussões acerca do papel do regulador 
com profissionais de diversos países. O 
tema do evento que aconteceu no Japão 
foi "Moldando o nosso futuro com a água". 
Além disso, a Diretora foi escolhida como 
líder dos relatores jovens dentro da área de 
resiliência aos desastres.
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ocorreu entre os dias 26 a 28 de novembro, 
no Riocentro, Rio de Janeiro.

Fonte: AGIR (2018).

World Water 
Congress 

CONSULTAS E 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
No ano de 2018 estiveram em Consulta e 
Audiência Pública os seguintes temas.

Consulta Pública nº 003/2018 
– Análise e avaliação da aplicabilidade das 
propostas apresentadas no Relatório n° 
001/2018, que é parte interagente da Nota 
Técnica nº 001/2018, que direciona para 
a Revisão Tarifária Extraordinária – RTE 
do Contrato de Concessão nº 042/2017, 
cujo objeto é a prestação dos serviços de 
transporte público coletivo no município de 
Blumenau.

Consulta Pública nº 004/2018 
– Apresentação da proposta da Resolução 
n° 007/2018, que estabelece as condições 

gerais e diretrizes regulatórias para a 
prestação dos serviços públicos de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos nos 14 municípios consorciados à 
Agência Reguladora AGIR.

Consulta Pública nº 005/2018 
– Apresentação da proposta da Resolução 
Normativa que estabelece procedimentos 
para coleta, sistematização de dados e 
cálculo de indicadores, para avaliação da 
evolução de desempenho da prestação de 
serviços públicos de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário dos municípios 
regulados pela AGIR. 

Audiência Pública n° 002/2018 
- Análise e avaliação da aplicabilidade das 
propostas apresentadas no Relatório nº 
001/2018, que é parte integrante da Nota 
Técnica nº 001/2018, que direciona para 
a Revisão Tarifária Extraordinária – RTE 
do Contrato de Concessão nº 042/2017, 
cujo objeto é a prestação dos serviços de 
transporte público coletivo no município de 
Blumenau.
   



51

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
AT

IV
ID

AD
ES

 A
G

IR
 - 

20
18

AGENDA REGULATÓRIA 2019
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E 
INSTITUCIONAL

• 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;

• Reuniões quinzenais com as Gerências, 
Ouvidoria e Assessores Jurídicos  para 
análise e cumprimento das metas 
estabelecidas;

• Parcerias e acordos de Cooperação 
Técnica (IFC, FURB, ASSEMAE, ARIS, 
ARESPCJ, AMMVI, SENAI etc.);

• Parcerias com outras Agências 
Reguladoras;

• Continuidade na coordenação do Grupo 
Técnico de Resíduos Sólidos da Câmara 
Técnica de Saneamento Básico, Recursos 

Hídricos e Saúde da ABAR;

• 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;

• Realização de ações de educação 
ambiental em escolas.

GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICO-
FINANCEIROS E GERÊNCIA DE CONTROLE, 
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
TRANSPORTE COLETIVO E DEMAIS 
SERVIÇOS PÚBLICOS

• Revisar Resoluções com releitura, 
simulação e redação final;

• Finalizar Resoluções de indicadores, 
reajuste e revisão, transporte coletivo, 
drenagem pluvial;

• Elaboração de norma geral na prestação 
de serviço de transporte público;
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• 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;

• Proposição de metodologias para 
cobrança da taxa de lixo em municípios 
selecionados;

• Desenvolver estudos da Tarifa Básica 
de Disponibilidade - TBO nos SAMAE’s 
(Blumenau, Gaspar, Pomerode, Timbó e 
Brusque);

• Levantamento das informações 
financeiras e físicas para reajuste/revisão 
(contabilidade regulatória);

• Avaliação de ativos e revisão tarifária 
CASAN dos municípios: Botuverá, Indaial, 
Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Rio dos 
Cedros, Rodeio e Dr. Pedrinho;

• Proposta de melhorias ao Contrato 
de Concessão de transporte público de 
Blumenau.

GERÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

• Formatação de check list para fiscalização 
de parâmetros hidráulicos para verificar 
as condições de sustentabilidade dos 
sistemas de abastecimento de água: 
pressão e vazão nas redes de distribuição 
de água, capacidade de produção de água 

na estações de tratamento e capacidade 
de reservação;

• Formatação de um layout de relatório 
de fiscalização com sistema eletrônico de 
preenchimento em conjunto com a ARIS; 

• Formação de Cadastro técnico dos SAA 
dos 14 municípios;

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

• Levantamento de mapa de pressões 
das redes de distribuição de água dos 
14 municípios (equipamentos do SENAI), 
avaliação das condições hidráulicas;

• Levantamento de dados e realização 
estudo sobre sistemas de drenagem dos 
14 municípios;

• Análise de Impacto Regulatório dos três 
ciclos de fiscalizações programadas já 
realizadas em Sistemas de Abastecimento 
de Água (conjunto com a Gerência 
Econômica Financeira da AGIR);

• Fiscalizações programadas e eventuais 
em sistemas de abastecimento de água.

• Desenvolvimento de Sistema de 
Informações sobre a  qualidade da 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;
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• Fiscalizações programadas e eventuais 
em coleta, transporte, transbordo e 
destinação final de resíduos;

• Certificação de indicadores de Sistema 
de Informação sobre saneamento básico 
– Projeto acetar (conjunto com a Gerência 
Econômica Financeira da AGIR);

• Cadastramento e regulação de sistemas 
isolados – abastecimentos rurais e 
urbanos.

ASSESSORIA JURÍDICA

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

• 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;

• 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.

OUVIDORIA

• Cobrança da implantação de ouvidorias 
nos municípios consorciados;

• Levantamento da opinião/satisfação dos 
usuários sobre a prestação dos serviços 
de saneamento e sobre a atuação da 
AGIR;

• Levantamento da opinião/satisfação 
dos usuários sobre a prestação dos 
serviços de transporte coletivo urbano e 
sobre a atuação da AGIR; 

• Projeto "A AGIR quer ouvir você!" 
(Ouvidoria Itinerante);

• Acompanhamento pelo usuário 
dos serviços/problemas via aplicativo 
InterAGIR;

• Avaliação/acompanhamento dos 
serviços por indicadores de desempenho;

• Adaptação da nova Resolução de 
Ouvidorias.
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ENTRE EM CONTATO COM A 
OUVIDORIA DA AGIR  

PELOS SEGUINTES CANAIS

(47) 3331-5827 

(47) 98441-4275 

ouvidoria@agir.sc.gov.br

www.agir.sc.gov.br

R. Alberto Stein nº 466, 
Bairro Velha, Blumenau/SC 
CEP  89.036-200

NOS SIGA NAS  

REDES SOCIAIS

agenciaAGIR

agenciareguladora_agir

AGIR_agencia

agênciaAGIR

INTERAGIR 
Download Gratuito
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