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Publicação Nº 2248139

ERRATA – DECISÃO Nº 084/2019
HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais
do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 054/2019, e observadas as disposições do
Protocolo de Intenções da AGIR devidamente ratificado pelos entes consorciados, RETIFICA a publicação da Decisão nº 084/2019, veiculada
no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina – DOM/SC, Edição 2990, de 28 de novembro de 2019, páginas n° 2504-2513,
nos seguintes termos:
Onde se lê:
Blumenau (SC), em 27 de novembro de 2018.
Leia-se:
Blumenau (SC), em 27 de novembro de 2019.
Blumenau, 02 de novembro de 2019.
HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR.

ARIS
ATA DA 102ª REUNIÃO DO CONSELHO DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO (ARIS).

Publicação Nº 2248244

ATA DA 102ª REUNIÃO DO CONSELHO DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS).
Aos vinte dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezenove (20/11/2019), às 8 horas e 30 minutos, estiveram reunidos, na sala de
reuniões da ARIS, localizada na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885-A, 12ª andar, Edifício Executivo Imperatriz, Bairro: Canto, Florianópolis/SC, os Conselheiros da ARIS, Roberto Aurélio Merlo (Presidente), Gilberto Valente Canali, Stefânia Martins Hofmann Mohedano,
Silvio José Martins Filho, Eduardo Luiz Pereira, Marco Aurélio Alberton e Arcênio Patrício. Participaram o Diretor de Regulação, Antoninho
Baldissera, o Diretor de Administrativo e Finanças, Luiz Aurélio de Oliveira, o Ouvidor, Alexandre Lima Grams e os coordenadores: Willian
Jucélio Goetten, Magnus Caramori e Rafael Crestani. Por estar de férias, o Diretor- Geral não participou da reunião. Os trabalhos da 102ª
reunião do Conselho de Regulação foram iniciados pelo Presidente, conforme previsto no regimento interno. O presidente passou a abordar
os assuntos da ordem do dia fazendo a leitura da pauta: 1) Julgar o recurso interposto pela CASAN contra a sanção aplicada no Processo
Administrativo Punitivo nº 035/2016. Auto de Infração nº 035/2016. Autuada: CASAN. Município de Paraíso. Conselheiro relator: Gilberto
Valente Canali; 2) Distribuição dos Processos Administrativos Punitivos; 3) Apresentação do Relatório de Ouvidoria; 4) Apresentação das
atividades da Diretoria de Regulação; e 5) Assuntos Gerais. O Presidente Conselheiro Roberto Aurélio Merlo, passou a palavra ao Conselheiro Gilberto Valente Canali para iniciar seu voto. O Relator concluiu pela manutenção do auto de infração nº 35/2016, do Município de
Paraíso. Os membros do conselho acompanharam por unanimidade. Terminada a votação, o Presidente iniciou a distribuição, por sorteio,
do processo punitivo nº 03/2018, referente ao SAA do Município de Ipumirim. Foi sorteado como relator do processo o Conselheiro Marco
Aurélio Alberton. Em seguida, o Ouvidor Alexandre Lima Grams, apresentou os dados da ouvidoria referente ao mês novembro. Com relação as atividades da Diretoria de Regulação, o Diretor de Regulação, Antoninho Baldissera e os Coordenadores Rafael Andrin Crestani e
Willian Jucélio Goetten apresentaram o relatório das atividades desenvolvidas. O Coordenador de Normatização informou que, em consulta
as maiores agências reguladoras foi apurado que nenhuma possui norma específica para o acompanhamento de obras e informou que a
coordenadoria irá desenvolver estudos para criação de normativos para esse fim. Por sua vez, o Coordenador Jurídico informou que a fiscalização de obras faz parte do rol de competências da ARIS, tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 98 do Protocolo de Intenções
e do inciso III, do artigo 3º, da Resolução Normativa nº 18/2019. Salientou que não no viés do titular dos serviços ou do próprio prestador
para que não ocorra sobreposição de atribuições e responsabilidades, conforme posicionamento da DLC do TCE/SC, vejamos: “Destaca-se
apenas que a Agência Reguladora não deve substituir as funções de efetiva e inerente fiscalização da execução contratual por parte do Poder
Concedente, mas principalmente cobrar do mesmo a execução adequada da sua função, pela comprovação da emissão de atestados, laudos
e termos de recebimento emitidos pelo setor competente do Município, que atestem a qualidade e pertinência dos serviços executados de
acordo com o contrato e normas técnicas pertinentes.” (DLC 57/2015, p. 421/422)”. Com relação a contabilidade regulatória o Diretor de
Regulação Antoninho Luiz Baldissera abordou o andamento da elaboração do Manual de Contabilidade Regulatória – MCR sendo pela ARIS
(Baldissera e Pitta) em conjunto com mais 4 agências reguladoras (ARES-PCJ, ARISB, AGESAN e AGIR), estando prevista a próxima reunião
dia 10/12 na sede da ARES-PCJ. Dando-se sequência à reunião em assuntos gerais. Também foi apresentada a tabela de não conformidades
que está sendo utilizada pela coordenadoria de fiscalização. Em seguida, a Conselheira Stefânia manifestou verbalmente seu interesse em
se candidatar a vaga ao Conselho de Regulação, a qual ocupa nesta gestão, destinada a Engenharia Sanitária. O Presidente do Conselho
acatou a intenção, dizendo que ela possui os requisitos para o cargo pleiteado. Por fim o Presidente do Conselho de Regulação da ARIS,
passou a tratar da reunião que deve acontecer até o final de dezembro com a diretoria da CASAN. O Presidente do Conselho salientou que
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