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DIVULGAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA N° 003/2018 

O Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do 

Itajaí – AGIR, no uso das atribuições legais, vêm, com base no Novo Protocolo de Intenções e no Regimento Interno da AGIR, tornar 

pública as contribuições da Consulta Pública n° 003/2018, tendo como objetivo a 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.  

 

NOME 
COMPLETO 

ENTIDADE/RAZÃO 
SOCIAL 

CIDADE FINALIDADE ARTIGO SUGESTÃO/CONTRIBUIÇÃO 

Lucas 
Vincent 
Lopes de 
Barros 

Agência 
Reguladora 
Intermunicipal de 
Saneamento - 
ARIS 

Florianópolis ALTERAÇÃO 3.1 

Olá! Já fiz esta proposição internamente na ARIS, 
mas como ainda não revisamos a nossa metodologia, 
contribuo para que vocês possam construir uma 
norma adequada desde o início.  
Do ponto de vista operacional, os indicadores "Índice 
de despesa por consumo de energia elétrica..." não 
refletem o desempenho no que tange à eficiência 
energética (meramente demonstram quanto o 
prestador pagou pela energia utilizada, o que foge 
completamente ao controle dele, exceto pelo fato de 
poder fazer uso de energia fora dos horários de pico). 
Aqui vocês empregaram dois indicadores (IN058 e 
IN060). Como sugestão, proponho que empreguem 
os indicadores SNIS IN058 e IN059 (consumo de 
energia por m³ faturado em SAA e SES, 
respectivamente). Eles podem substituir os primeiros 
ou serem usados em conjunto. Ressalta-se que uma 
análise interessante (não havendo indicador no SNIS 
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para tal, mas podendo ser empreendida com o uso de 
um MDE do Estado). 
Outro indicador que também não reflete muita 
eficiência é o de despesa média anual por empregado 
(In008), já que ele é avaliado da forma "quanto menor 
melhor". Realmente é interessante avaliarmos quão 
bem ou mal os empregados estão sendo 
remunerados? Acho que quanto melhor remunerado 
o empregado for, mais ele ficará motivado. Portanto, 
sugiro a remoção deste indicador da cesta. Por fim, o 
IN002 (Índice de Produtividade de Pessoal Total) 
também não reflete eficiência. Imaginem um 
município com 500 ligações e 1 empregado. Ele 
estará com a melhor eficiência ("ideal"), mas será que 
este empregado conseguirá atender 500 ligações a 
contento? 
Fico aberto à discussão, podendo ser contactado no 
e-mail informado. 

THIAGO 
TOMAZ 
PEREIRA 
GUIMARAES 

CASAN FLORIANÓPOLIS ALTERAÇÃO 7 

O envio até o 20º dia do mês subsequente, é 
impossível de ser atendido pela Companhia, pois os 
dados operacionais e principalmente os contábeis 
levam muito mais tempo para estarem disponíveis. 
Os contábeis levam em torno de 90 dias para 
poderem ser disponibilizados, pois dependem de 
publicação na CVM e somente após esse fechamento 
é que podem ser trabalhados para produzir os dados 
e indicadores solicitados. Portanto entendemos que o 
prazo para disponibilização precisa ser modificado 
para no mínimo 90 dias. 
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Rita 
Cavaleiro de 
Ferreira 

  Brasília ALTERAÇÃO 

Documento: Anexo I 
Metodologia para 

Avaliação dos 
indicadores de 
desempenho 

Pagina 14- Sugerimos remover do IDEAL a 
associação de “Quimérico, fantástico, imaginário.”  
Propomos alterar e chamar satisfatório – Verde.  
Se poderia diferenciar entre verde claro (satisfatório / 
Bom) e verde escuro (ideal excelente).  

Jessica 
Rocha Gama 

  Brasília ALTERAÇÃO 

Documento Anexo I 
Metodologia para 

Avaliação dos 
indicadores de 

Pagina 14 – Se propõe usar o termo “Mediano” em 
vez de satisfatório e associar à cor amarela. Os 
adjetivos “sofrível, tolerável, moderado” corresponde 
a algo que está no meio de bom e insatisfatório.  
De acordo com os termos usados “satisfatório”. 
Temos a percepção semântica que satisfatório, 
satisfaz, cumpre o mínimo necessário e logo a cor 
deveria ser verde.  
Mas amarelo tem a conotação de mediano. Entre 
bom e mau. E satisfaz é uma situação suficiente que 
cumpre o requerido.   

Jessica 
Rocha Gama 

  Brasília ALTERAÇÃO 

Documento Anexo I 
Metodologia para 

Avaliação dos 
indicadores de 

desempenho 3.1.1.6. 
Índice de despesa 
por consumo de 

Energia Elétrica nos 
sistemas de Água e 

esgotos (IN060) 

Os intervalos de referência necessitam de um período 
de validade. Eles têm de ser constantemente 
adequados (anualmente, mensalmente) aos 
patamares e bandeiras existentes. Qual é a base de 
cálculo para chegar a esses valores?? 
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Jessica 
Rocha Gama 

  Brasília ALTERAÇÃO 

Documento Anexo I 
Metodologia para 

Avaliação dos 
indicadores de 

desempenho Página 
41 – Quadro de 

acompanhamento 
ano a ano 

Em vez de M-Melhorou , P-Piorou  e C- constante  se 
propõe usar o padrão de cores para  
Melhorou – Verde; 
Piorou – Vermelho;  
Constante – Verde quando está em um nível bom;  
Constante – Vermelho quando está em um nível mau; 
Constante – Amarelo, quando está em um nível 
intermediário;  
Não informado, ou informação considerada não 
confiável pelo regulador – Preto. 
 
 
Alguns indicadores deveriam ser excluídos da lógica 
de melhorou/ piorou pelas seguintes razões: 
• Os indicadores de contexto não necessitam e 
avaliação de melhorou/ piorou porque não existe bom 
nem mau, além disso são de baixa governabilidade 
do prestador de serviço. Além disso ou por que 
(Densidade de economias de água por ligação, 
Extensão da rede de água por ligação; Participação 
das Economias Residenciais de Água no Total das 
Economias de Água 
 
• Consumo médio de água por economia IN053- pode 
manter a avaliação melhorou/ piorou/ constante – na 
medida que um baixo consumo da população 
representa maior longevidade das infraestruturas 
existentes.  
 
• Tarifa média praticada – o que é uma tarifa que 
melhorou ou piorou? Uma que aumentou ou uma que 
reduziu? A tarifa deveria cobrir os custos com 
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oscilações naturais entre +-10 % em um período de 
3-4 anos.  

SAMAE - 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

SAMAE BLUMENAU INCLUSÃO PREAMBULO 

SUGESTÃO: INCLUIR ENTRE AS 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS, O PROJETO 
ACERTAR (DA ABAR), SUA APLICABILIDADE, 
VIGÊNCIA, FORMATO DE TRABALHO E DEMAIS 
CONTEÚDO PERTINENTE  
JUSTIFICATIVA: REFORÇAR A IMPORTÂNCIA DA 
IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 
PROPOSTA, OS PRINCÍPIOS E IMPORTÂNCIA DO 
PROJETO ACERTAR.  

BRK 
AMBIENTAL 
- 
BLUMENAU 
S.A. 

BRK AMBIENTAL - 
BLUMENAU S.A. 

BLUMENAU ALTERAÇÃO 6o. 

Questionamento: qual o meio digital a ser utilizado 
para fornecimento das informações?  
Justificativa: custos adicionais que porventura 
surgirem para cumprimento das resoluções 
normativas, poderão impactar o equilíbrio econômico 
financeiro do contrato e ensejar possíveis revisões 
tarifárias aos prestadores. 

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU INCLUSÃO 1º. 

SUGESTÃO: - “Esta Resolução Normativa tem como 
objetivo a definição dos Indicadores e a forma de 
apresentação das Informações (ou Dados Agregados, 
conforme SNIS) sobre o trabalho do prestador de 
serviço, base para a aferição destes pela Agência, 
que serão utilizados para avaliação da prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário dos municípios regulados pela 
AGIR”. 
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JUSTIFICATIVA: Deixar claro que o prestador fornece 
Informações (Dados Agregados) e que os Indicadores 
serão aferidos pela Agencia.  

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU - SC INCLUSÃO 3º. 

SUGESTÃO: Incluir a definição de “Informações” 
(Dados Agregados, conforme SNIS) e demais 
definições que abrangem as Informações referentes 
aos trabalhos do prestador de serviço. 
JUSTIFICATIVA: São base da Instrução Normativa, 
mas não estão definidos nesta minuta.  

BRK 
AMBIENTAL 
- 
BLUMENAU 
S.A. 

BRK AMBIENTAL - 
BLUMENAU S.A. 

BLUMENAU ALTERAÇÃO 7o. 

Sugestão: sugerimos que a apresentação ocorra 
semestralmente, com o envio dos dados  mensais em 
até 45 dias após o fechamento do semestre. 
Justificativa: necessidade de análise crítica para 
validação dos dados. consideramos ainda que o envio 
dos dados mensalmente não fornece informações 
para uma analise quanti-qualitativa produtiva. 

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU - SC INCLUSÃO 3º. 

SUGESTÃO: Definir a base dos cenários IDEAL, 
SATISFATÓRIO e INSATISFATÓRIO a partir de uma 
referência, PLANSAB para a região Sul e SNIS para o 
Estado de Santa Catarina. 
JUSTIFICATIVA: Ter uma como norte um indicador 
utilizado por outros órgãos de controle, exemplo 
TCE/SC.  

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 

  BLUMENAU INCLUSÃO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Quais foram os parâmetros 
utilizados pela AGIR para estipular os Intervalos de 
Referência dos Indicadores? Poderia ser descrito qual 
o procedimento para chegar nestes valores? 
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DE ÁGUA E 
ESGOTO  

SUGESTÃO: Utilizar um modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS.  

BRK 
AMBIENTAL 
- 
BLUMENAU 
S.A. 

BRK AMBIENTAL - 
BLUMENAU S.A. 

BLUMENAU ALTERAÇÃO 9o. 

Sugestão: consideramos que a avaliação periódica de 
desempenho da prestação de serviços leve em 
consideração o estabelecido nos Planos Municipais 
de Saneamento, Contrato de Concessão, Planos 
Diretores, PPO e LDO e em outras metas pré 
estabelecidas e/oo a serem definidas em atendimento 
a legislação aplicável. 
Justificativa: entendemos a importância desta 
proposta de resolução normativa, como ferramente 
para impulsionar a melhoria dos níveis de 
desempenho pelos prestadores. Contudo, 
consideramos que devam ser respeitados os níveis 
de desempenho estabelecidos na legislação 
aplicável, evitando confronto entre a regulação e a 
regulamentação. 

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU QUESTIONAMENTO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN023 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 



 

8

 

nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017.  

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU QUESTIONAMENTO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN024 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 

BRK 
AMBIENTAL 
- 
BLUMENAU 
S.A. 

BRK AMBIENTAL - 
BLUMENAU S.A. 

Blumenau ALTERAÇÃO 11 

Sugestão: anteriormente à publicação, apresentar 
relatório anual aos prestadores para análise crítica 
dos dados. 
Justificativa: verificar a consistência dos dados e dos 
resultados obtidos pela agência de regulação antes 
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da publicação. Salienta-se que este procedimento é 
também adotado pelo SNIS. 

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU QUESTIONAMENTO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN016 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
Nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU QUESTIONAMENTO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN049 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 

BRK 
AMBIENTAL 
- 
BLUMENAU 
S.A. 

BRK AMBIENTAL - 
BLUMENAU S.A. 

Blumenau ALTERAÇÃO 
Parágrafo Único do 

artigo 12 

Sugestão:  Sugerimos que o primeiro envio das 
informações seja relativo ao primeiro semestre após a 
vigência desta resolução. 
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SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU QUESTIONAMENTO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN102 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
Nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU QUESTIONAMENTO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN060 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU QUESTIONAMENTO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN026 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
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SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU QUESTIONAMENTO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN008 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 

SAMAE – 
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO  

  BLUMENAU QUESTIONAMENTO 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN009 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 
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BRK 
AMBIENTAL 
- 
BLUMENAU 
S.A. 

BRK AMBIENTAL - 
BLUMENAU S.A. 

Blumenau ALTERAÇÃO 1o, 

SUGESTÃO: - “Esta Resolução Normativa tem como 
objetivo a definição dos Indicadores e a forma de 
apresentação das Informações (ou Dados Agregados, 
conforme SNIS) sobre o trabalho do prestador de 
serviço, base para a aferição destes pela Agência, 
que serão utilizados para avaliação da prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário dos municípios regulados pela 
AGIR”. 
JUSTIFICATIVA: Deixar claro que o prestador fornece 
Informações (Dados Agregados) e que os Indicadores 
serão aferidos pela Agencia.  

BRK 
AMBIENTAL 
- 
BLUMENAU 
S.A. 

BRK AMBIENTAL - 
BLUMENAU S.A. 

Bllumenau esclarecimento 4o. 

QUESTIONAMENTO: Quais foram os parâmetros 
utilizados pela AGIR para estipular os Intervalos de 
Referência dos Indicadores? Poderia ser descrito qual 
o procedimento para chegar nestes valores? 

BRK 
AMBIENTAL 
- 
BLUMENAU 
S.A. 

BRK AMBIENTAL - 
BLUMENAU S.A. 

Blumenau INCLUSÃO 3° 

SUGESTÃO: Incluir a definição de “Informações” 
(Dados Agregados, conforme glossário SNIS) e 
demais definições que abrangem as Informações 
referentes aos trabalhos do prestador de serviço. 
JUSTIFICATIVA: São base da Instrução Normativa, 
mas não estão definidos nesta minuta.  

SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN011 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
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PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 

SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN029 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
Nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN020 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? Por que usar médias de 
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outros municípios como base de cálculo? Por que não 
é usado o mesmo padrão de “cores” no intervalo de 
referência?  
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN050 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada para definir os intervalos de 
referência deste indicador, embasados na média e 
quartis destes municípios? Como se dá a 
comprovação da assertividade das informações e 
dados encaminhados por esses municípios, que 
geraram tal média? Quais são os municípios 
regulados? Têm porte similar ou maior que 
Blumenau? 
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo PLANSAB ou SNIS. 
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SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN051 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada para definir os intervalos de 
referência deste indicador, embasados na média e 
quartis destes municípios? Como se dá a 
comprovação da assertividade das informações e 
dados encaminhados por esses municípios, que 
geraram tal média? Quais são os municípios 
regulados? Têm porte similar ou maior que 
Blumenau? 
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo PLANSAB ou SNIS. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN058 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada para definir os intervalos de 
referência deste indicador, embasados na média e 
quartis destes municípios? Como se dá a 
comprovação da assertividade das informações e 
dados encaminhados por esses municípios, que 
geraram tal média? Quais são os municípios 
regulados? Têm porte similar ou maior que 
Blumenau? 
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
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desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo PLANSAB ou SNIS. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN013 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada para definir os intervalos de 
referência deste indicador, embasados na média e 
quartis destes municípios? Como se dá a 
comprovação da assertividade das informações e 
dados encaminhados por esses municípios, que 
geraram tal média? Quais são os municípios 
regulados? Têm porte similar ou maior que 
Blumenau? 
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo PLANSAB ou SNIS. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN001 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? Por que usar médias de 
outros municípios como base de cálculo? Por que não 
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é usado o mesmo padrão de “cores” no intervalo de 
referência?  
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I): 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN053 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? Por que usar médias de 
outros municípios como base de cálculo? Por que não 
é usado o mesmo padrão de “cores” no intervalo de 
referência?  
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento 
Art. 4º.(METAS 

CONVENCIONADAS 
ANEXO I) 

QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN043 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? Por que usar médias de 
outros municípios como base de cálculo? Por que não 
é usado o mesmo padrão de “cores” no intervalo de 
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referência?  
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento Art. 6º. § único 
- Qual o Modelo definido pela AGIR? Qual o meio 
digital a ser utilizado? 
- Haverá impacto financeiro ao prestador? 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau ALTERAÇÃO Art. 7º 

SUGESTÃO: Estabelecer a periodicidade de 
apresentação dos dados, de preferência trimestral ou 
semestral, com entrega em até 30 dias após o 
fechamento do período. E antes de realizar a 
publicação de Relatório Anual, a Autarquia deve ter o 
direito e possibilidade de nova análise, além de crítica 
das Informações e Indicadores a serem divulgados. 
JUSTIFICATIVA: Há necessidade de análise crítica 
para validação dos dados, antes de serem 
encaminhados. Consideramos que o envio mensal 
dos dados não fornecerá informações suficientes para 
uma análise produtiva. Existe projeto em fase de 
implantação no SAMAE de Blumenau, que trará uma 
melhoria na eficiência da Gestão das Informações 
que compõe os Indicadores, nesse projeto, a 
contabilização tem no escopo o formato “trimestral”, e 
no quarto mês, se dará a contabilização e crítica das 
Informações, em Reunião de Gestão da Autarquia. O 
envio mensal está desconforme com os 
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procedimentos nacionais e regionais, o que pode 
impactar na produtividade da geração das 
Informações. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau INCLUSÃO Art. 9º 
QUESTIONAMENTO: Qual a fórmula paramétrica 
que será usada para revisão /reajuste de Tarifas? 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau INCLUSÃO Art. 11º 

SUGESTÃO: Apresentar o relatório anual aos 
prestadores para análise e critica, antes de serem 
divulgados.  
JUSTIFICATIVA: Verificar a consistência dos dados e 
os resultados obtidos pela agência antes da 
publicação. Saliente-se que este procedimento é 
adotado pelo SNIS.  

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau ALTERAÇÃO Art. 12º 

SUGESTÃO: Apresentar o dado consolidado 
conforme informado no SNIS/2017. No pacote 
fechado anual, pois foram produzidos dessa forma, e 
não mensal. 
JUSTIFICATIVA: Os dados já foram consolidados e 
entregues ao SNIS, referentes ao ano de 2017. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau INCLUSÃO Art. 12º 

SUGESTÃO: Incluir dispositivo em que a AGIR 
poderá aplicar sanções ao prestador ou ao Município 
somente nos casos em que não atenda aos 
indicadores contidos nos PMSB, Contratos de 
Programa e Concessão.  
JUSTIFICATIVA: Necessário definir critérios.  
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SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau ALTERAÇÃO Art. 12º 

SUGESTÃO: Sugerimos que o primeiro envio das 
informações seja relativo ao período anual 
consolidado, conforme informado ao SNIS/MinCid.  
JUSTIFICATIVA: As informações solicitadas pelo 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS) referem-se aos dados obtidos anualmente 
e/ou, no último dia do ano de referência, portanto não 
existia até então acompanhamento mensal destes 
valores. 
Além disso, os dados prestados ao Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS) com base 
no ano de referência 2017, ainda não foram 
publicados, o que poderá resultar em retificação dos 
dados ora enviados. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento Preâmbulo (§ 3º) 

SUGESTÃO: Podemos debater melhor sobre a 
aplicação do inciso VIII, do art. 12 da Resolução 
Normativa/AGIR nº 003/2013 nesta Minuta de 
Resolução Nº008/2018, uma vez que ainda não foi 
consolidada? Qual metodologia será considerada 
para aplicar as penalidades? Quais as faixas de 
valores considerados para as multas?  
JUSTIFICATIVA: A aplicação de penalidade de 
advertência ou multa, sobre um processo que ainda 
está sendo elaborado deve ser colocado em debate, 
uma vez que ainda não há uma metodologia de 
trabalho efetivamente consolidada a ser aplicada. 
Como não há tabela de valores das penalidades 
apresentada nesta Minuta de Resolução nº 008/2018, 
nem na Resolução Normativa/AGIR nº 003/2013, 
devemos debater melhor sobre esse assunto, pois as 
sanções de multas podem alterar o equilíbrio 
econômico-financeiro da Autarquia, que 
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historicamente mantem em dia os assuntos referentes 
a envio de informações de prestação de serviços aos 
órgãos competentes. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento Art. 9º 

QUESTIONAMENTO: Como será desenvolvida a 
relação entre o envio das Informações sobre a 
prestação de serviços e o ajuste e revisão tarifária? 
Qual a metodologia usada para análise desta 
relação? 
JUSTIFICATIVA: Consideramos que avaliação 
periódica do desempenho da prestação dos serviços 
leve em consideração o estabelecido na Revisão do 
PMSB, Contrato de Concessão, Plano Diretor, Plano 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, PPAs, 
LDOs e em outras metas pré-estabelecidas e/ou a 
serem definidas em atendimento à legislação 
aplicável. Entendemos a importância desta proposta 
de resolução normativa, como ferramenta para 
impulsionar a melhoria dos níveis de desempenho 
pelos prestadores. Contudo, consideramos que 
devam ser respeitados os níveis de desempenho 
estabelecidos na legislação aplicável, evitando 
confronto entre a regulação e a regulamentação, 
fazendo com que o prestador mantenha o foco na 
excelência da prestação dos serviços. 

SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Questionamento Art. 6º 

QUESTIONAMENTO: Custos adicionais (formação de 
equipe, horas/homem, programas de comutador, 
compra de materiais e equipamentos, etc.) que 
porventura surgirem para cumprimento e atingimento 
de metas desta Resolução Normativa Nº 008/2018, 
poderão impactar o equilíbrio econômico-financeiro 
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da Autarquia e ensejar possíveis revisões tarifárias ao 
prestador de serviço. Como isto será considerado e 
analisado pela AGIR? 
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SAMAE-
SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL 
DE ÁGUA E 
ESGOTO 

SAMAE-SERVIÇO 
AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO 

Blumenau Tudo 

Todos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preâmbulo:  
FINALIDADE: Inclusão 
SUGESTÃO: Incluir entre as considerações iniciais, o 
PROJETO ACERTAR (da ABAR), sua aplicabilidade, 
vigência, formato de trabalho e demais conteúdo 
pertinente. 
JUSTIFICATIVA: Reforçar a importância da 
implementação da Resolução Normativa proposta, os 
princípios e importância do Projeto ACERTAR.  
 
Preâmbulo:  
FINALIDADE: Questionamento 
SUGESTÃO: Podemos debater melhor sobre a 
aplicação do inciso VIII, do art. 12 da Resolução 
Normativa/AGIR nº 003/2013 nesta Minuta de 
Resolução Nº008/2018, uma vez que ainda não foi 
consolidada? Qual metodologia será considerada 
para aplicar as penalidades? Quais as faixas de 
valores considerados para as multas?  
JUSTIFICATIVA: A aplicação de penalidade de 
advertência ou multa, sobre um processo que ainda 
está sendo elaborado deve ser colocado em debate, 
uma vez que ainda não há uma metodologia de 
trabalho efetivamente consolidada a ser aplicada. 
Como não há tabela de valores das penalidades 
apresentada nesta Minuta de Resolução nº 008/2018, 
nem na Resolução Normativa/AGIR nº 003/2013, 
devemos debater melhor sobre esse assunto, pois as 
sanções de multas podem alterar o equilíbrio 
econômico-financeiro da Autarquia, que 
historicamente mantem em dia os assuntos referentes 
a envio de informações de prestação de serviços aos 
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órgãos competentes. 
 
Art. 1º.:  
FINALIDADE: Alteração 
SUGESTÃO: - “Esta Resolução Normativa tem como 
objetivo a definição dos Indicadores e a forma de 
apresentação das Informações (ou Dados Agregados, 
conforme SNIS) sobre o trabalho do prestador de 
serviço, base para a aferição destes pela Agência, 
que serão utilizados para avaliação da prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário dos municípios regulados pela 
AGIR”. 
JUSTIFICATIVA: Deixar claro que o prestador fornece 
Informações (Dados Agregados) e que os Indicadores 
serão aferidos pela Agencia.  
 
Art. 3º.:  
FINALIDADE: Inclusão 
SUGESTÃO: Incluir a definição de “Informações” 
(Dados Agregados, conforme SNIS) e demais 
definições que abrangem as Informações referentes 
aos trabalhos do prestador de serviço. 
JUSTIFICATIVA: São base da Instrução Normativa, 
mas não estão definidos nesta minuta.  
 
Art. 3º.:  
FINALIDADE: Alteração 
SUGESTÃO: Definir a base dos cenários IDEAL, 
SATISFATÓRIO e INSATISFATÓRIO a partir de uma 
referência, PLANSAB para a região Sul e SNIS para o 
Estado de Santa Catarina. 
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JUSTIFICATIVA: Ter uma como norte um indicador 
utilizado por outros órgãos de controle, exemplo 
TCE/SC.  
 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Inclusão 
QUESTIONAMENTO: Quais foram os parâmetros 
utilizados pela AGIR para estipular os Intervalos de 
Referência dos Indicadores? Poderia ser descrito qual 
o procedimento para chegar nestes valores? 
SUGESTÃO: Utilizar um modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS.  
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN023 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017.  
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Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN024 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN016 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
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metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
Nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN049 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN102 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
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documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
Nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN060 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
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Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN026 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN008 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
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Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN009 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN011 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
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Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN029 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Avaliaram 
qual será o reflexo dessa alteração de Intervalos de 
Referência nas metas já estipuladas na Revisão do 
PMSB? Como procederão caso haja alteração de 
metas já estipuladas na revisão do PMSB? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? 
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
Nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. Ou, 
manter o que foi convencionado na revisão do PMSB 
de Blumenau em 2017. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
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FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN020 teve 
o “Intervalo de Referência” alterado em relação ao 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho de 2016? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? Por que usar médias de 
outros municípios como base de cálculo? Por que não 
é usado o mesmo padrão de “cores” no intervalo de 
referência?  
SUGESTÃO: Utilizar o modelo Padrão definido 
nacionalmente, exemplo: PLANSAB ou SNIS. No 
mínimo, manter o que foi convencionado na revisão 
do PMSB de Blumenau em 2017. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN050 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada para definir os intervalos de 
referência deste indicador, embasados na média e 
quartis destes municípios? Como se dá a 
comprovação da assertividade das informações e 
dados encaminhados por esses municípios, que 
geraram tal média? Quais são os municípios 
regulados? Têm porte similar ou maior que 
Blumenau? 
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SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN051 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada para definir os intervalos de 
referência deste indicador, embasados na média e 
quartis destes municípios? Como se dá a 
comprovação da assertividade das informações e 
dados encaminhados por esses municípios, que 
geraram tal média? Quais são os municípios 
regulados? Têm porte similar ou maior que 
Blumenau? 
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN058 teve 
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o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada para definir os intervalos de 
referência deste indicador, embasados na média e 
quartis destes municípios? Como se dá a 
comprovação da assertividade das informações e 
dados encaminhados por esses municípios, que 
geraram tal média? Quais são os municípios 
regulados? Têm porte similar ou maior que 
Blumenau? 
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN013 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada para definir os intervalos de 
referência deste indicador, embasados na média e 
quartis destes municípios? Como se dá a 
comprovação da assertividade das informações e 
dados encaminhados por esses municípios, que 
geraram tal média? Quais são os municípios 
regulados? Têm porte similar ou maior que 
Blumenau? 
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
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desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN001 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? Por que usar médias de 
outros municípios como base de cálculo? Por que não 
é usado o mesmo padrão de “cores” no intervalo de 
referência?  
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN053 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? Por que usar médias de 
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outros municípios como base de cálculo? Por que não 
é usado o mesmo padrão de “cores” no intervalo de 
referência?  
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 
 
Art. 4º.(METAS CONVENCIONADAS ANEXO I):  
FINALIDADE: Alteração. 
QUESTIONAMENTO: Por que na Minuta de 2018 do 
documento de Metodologia para Avaliação dos 
Indicadores de Desempenho, o Indicador IN043 teve 
o “Intervalo de Referência” definido com base em 
“médias” de municípios regulados pela AGIR? Qual a 
metodologia usada pela AGIR para definir o novo 
Intervalo de Referência? Por que usar médias de 
outros municípios como base de cálculo? Por que não 
é usado o mesmo padrão de “cores” no intervalo de 
referência?  
SUGESTÃO: Para se ter melhora em eficiência e 
desempenho, há de se estabelecer Intervalos de 
Referência embasados em comparação com 
municípios de porte similar ou maiores, ou com 
valores estabelecidos pelo SNIS. 
 
Art. 6º. § único:  
FINALIDADE: Questionamento 
- Qual o Modelo definido pela AGIR? Qual o meio 
digital a ser utilizado? 
- Haverá impacto financeiro ao prestador? 
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Art. 6º.:  
FINALIDADE: Questionamento 
QUESTIONAMENTO: Custos adicionais (formação de 
equipe, horas/homem, programas de comutador, 
compra de materiais e equipamentos, etc.) que 
porventura surgirem para cumprimento e atingimento 
de metas desta Resolução Normativa Nº 008/2018, 
poderão impactar o equilíbrio econômico-financeiro 
da Autarquia e ensejar possíveis revisões tarifárias ao 
prestador de serviço. Como isto será considerado e 
analisado pela AGIR? 
 
Art. 7º.:  
FINALIDADE: Alteração 
SUGESTÃO: Estabelecer a periodicidade de 
apresentação dos dados, de preferência trimestral ou 
semestral, com entrega em até 30 dias após o 
fechamento do período. E antes de realizar a 
publicação de Relatório Anual, a Autarquia deve ter o 
direito e possibilidade de nova análise, além de crítica 
das Informações e Indicadores a serem divulgados. 
JUSTIFICATIVA: Há necessidade de análise crítica 
para validação dos dados, antes de serem 
encaminhados. Consideramos que o envio mensal 
dos dados não fornecerá informações suficientes para 
uma análise produtiva. Existe projeto em fase de 
implantação no SAMAE de Blumenau, que trará uma 
melhoria na eficiência da Gestão das Informações 
que compõe os Indicadores, nesse projeto, a 
contabilização tem no escopo o formato “trimestral”, e 
no quarto mês, se dará a contabilização e crítica das 
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Informações, em Reunião de Gestão da Autarquia. O 
envio mensal está desconforme com os 
procedimentos nacionais e regionais, o que pode 
impactar na produtividade da geração das 
Informações. 
 
Art. 09:  
FINALIDADE: Questionamento 
QUESTIONAMENTO: Qual a fórmula paramétrica 
que será usada para revisão /reajuste de Tarifas? 
 
Art. 09:  
FINALIDADE: Questionamento 
QUESTIONAMENTO: Como será desenvolvida a 
relação entre o envio das Informações sobre a 
prestação de serviços e o ajuste e revisão tarifária? 
Qual a metodologia usada para análise desta 
relação? 
JUSTIFICATIVA: Consideramos que avaliação 
periódica do desempenho da prestação dos serviços 
leve em consideração o estabelecido na Revisão do 
PMSB, Contrato de Concessão, Plano Diretor, Plano 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, PPAs, 
LDOs e em outras metas pré-estabelecidas e/ou a 
serem definidas em atendimento à legislação 
aplicável. Entendemos a importância desta proposta 
de resolução normativa, como ferramenta para 
impulsionar a melhoria dos níveis de desempenho 
pelos prestadores. Contudo, consideramos que 
devam ser respeitados os níveis de desempenho 
estabelecidos na legislação aplicável, evitando 
confronto entre a regulação e a regulamentação, 
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fazendo com que o prestador mantenha o foco na 
excelência da prestação dos serviços. 
 
Art. 11:  
FINALIDADE: Inclusão 
SUGESTÃO: Apresentar o relatório anual aos 
prestadores para análise e critica, antes de serem 
divulgados.  
JUSTIFICATIVA: Verificar a consistência dos dados e 
os resultados obtidos pela agência antes da 
publicação. Saliente-se que este procedimento é 
adotado pelo SNIS.  
 
Art. 12:  
FINALIDADE: Alteração 
SUGESTÃO: Apresentar o dado consolidado 
conforme informado no SNIS/2017. No pacote 
fechado anual, pois foram produzidos dessa forma, e 
não mensal. 
JUSTIFICATIVA: Os dados já foram consolidados e 
entregues ao SNIS.  
 
Art. 12:  
FINALIDADE: Inclusão 
SUGESTÃO: Incluir dispositivo em que a AGIR 
poderá aplicar sanções ao prestador ou ao Município 
somente nos casos em que não atenda aos 
indicadores contidos nos PMSB, Contratos de 
Programa e Concessão.  
JUSTIFICATIVA: Necessário definir critérios.  
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Jessica 
Rocha Gama 
(Assessora 
Técnica do 
ProEESA) 

   Alteração Página 14 

Sugerimos remover do IDEAL a associação de 
“Quimérico, fantástico, imaginário.”  Propomos alterar 
e chamar satisfatório – Verde. 
Se poderia diferenciar entre verde claro (satisfatório / 
Bom) e verde escuro (ideal excelente).  

Jessica 
Rocha Gama 
(Assessora 
Técnica do 
ProEESA) 

   Alteração Página 14 

Se propõe usar o termo “Mediano” em vez de 
satisfatório e associar à cor amarela. Os adjetivos 
“sofrível, tolerável, moderado” corresponde a algo que 
está no meio de bom e insatisfatório.  
De acordo com os termos usados “satisfatório”. 
Temos a percepção semântica que satisfatório, 
satisfaz, cumpre o mínimo necessário e logo a cor 
deveria ser verde.  
Mas amarelo tem a conotação de mediano. Entre 
bom e mau. E satisfaz é uma situação suficiente que 
cumpre o requerido.   

Jessica 
Rocha Gama 
(Assessora 
Técnica do 
ProEESA) 

   
Outro 

(questionamento) 
3.1.1.6 (IN060) 

Os intervalos de referência necessitam de um período 
de validade. Eles têm de ser constantemente 
adequados (anualmente, mensalmente) aos 
patamares e bandeiras existentes. Qual é a base de 
cálculo para chegar a esses valores?? 

Jessica 
Rocha Gama 
(Assessora 
Técnica do 
ProEESA) 

   Alteração 3.1.1.11 (IN058) Anexo 1 
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Jessica 
Rocha Gama 
(Assessora 
Técnica do 
ProEESA) 

   Alteração Página 41 

Em vez de M-Melhorou, P-Piorou  e C- constante  se 
propõe usar o padrão de cores para  
Melhorou – Verde; 
Piorou – Vermelho;  
Constante – Verde quando está em um nível bom;  
Constante – Vermelho quando está em um nível mau; 
Constante – Amarelo, quando está em um nível 
intermediário;  
Não informado, ou informação considerada não 
confiável pelo regulador – Preto. 
 
Alguns indicadores deveriam ser excluídos da lógica 
de melhorou/ piorou pelas seguintes razões: 
• Os indicadores de contexto não necessitam e 
avaliação de melhorou/ piorou porque não existe bom 
nem mau, além disso são de baixa governabilidade 
do prestador de serviço. Além disso ou por que 
(Densidade de economias de água por ligação, 
Extensão da rede de água por ligação; Participação 
das Economias Residenciais de Água no Total das 
Economias de Água 
 
• Consumo médio de água por economia IN053- pode 
manter a avaliação melhorou/ piorou/ constante – na 
medida que um baixo consumo da população 
representa maior longevidade das infraestruturas 
existentes.  
 
• Tarifa média praticada – o que é uma tarifa que 
melhorou ou piorou? Uma que aumentou ou uma que 
reduziu? A tarifa deveria cobrir os custos com 
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oscilações naturais entre +-10 % em um período de 
3-4 anos.  
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Samuel 
Alves Barbi 
Costa 
(ARSAEMG)  

   
Outro 

(considerações) 
 

Prezados, boa tarde. 
 
  
 
Fiz uma leitura dinâmica dos documentos e teci 
algumas considerações: 
 
  
 
1.       Definição das Metas: A exceção daqueles 
indicadores que tenham 
paralelo no Plansab, as faixas de avaliação (verde, 
amarelo e vermelho) 
estão definidas no ANEXO I sem que haja lastro ou 
justificativa técnica para 
sua adoção. Sugiro a inclusão de um ANEXO II que 
apresente as justificativas 
para cada um dos valores de referência adotados. 
 
2.       Índice de Produtividade de Pessoal Total 
(IN102): Os valores de 
referência definidos podem apontar para situações 
indesejáveis. Por exemplo, 
um prestador/município que tenha 1 milhão de 
ligações/empregado equivalente 
- não há como realizar o serviço com qualidade. O 
formato ideal dessa meta 
seria algo que nos extremos se tornaria indesejável e 
quanto mais próximo do 
centro (referência), melhor. 
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3.       Índice de Despesa por Consumo de Energia 
Elétrica nos Sistemas de 
Água e Esgotos (IN060):  
 
Sugiro que analisem as condições locais desse 
indicador, para que não caiam 
nos mesmos problemas que evidenciamos em nossa 
NTI 01/2018: 
 
  
 
O índice de despesas por consumo de energia 
elétrica nos sistemas de água e 
esgotos (IN060) não foi avaliado devido a aspectos 
relacionados à definição 
do próprio indicador. As despesas com energia 
elétrica são afetadas pelas 
tarifas praticadas pelas concessionárias de energia 
elétrica e pelos valores 
acordados em contratos com os prestadores de 
serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. 
 
  
 
No caso de Minas Gerais, os prestadores dos 
serviços de saneamento são 
atendidos por diferentes concessionárias de energia, 
tais como Cemig , CPFL 
Mococa  e Energisa , podendo haver tarifas 
diferentes. De acordo com a 
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política de descontos da Cemig, por exemplo, o preço 
unitário depende da 
faixa de consumo do cliente. Aspectos como este 
dificultam a comparação 
adequada do indicador entre municípios/prestadores, 
impedindo a avaliação em 
uma base comum ou a inclusão da concessionária de 
energia nos modelos 
estatísticos na forma de variável explicativa. Por isso, 
optou-se por não 
incluir o indicador IN060 no escopo do Prosun. 
 
  
 
Além disso, seria interessante incluir aspectos de 
contexto, como pressão na 
rede ou topografia para a avaliação desse indicador. 
Há considerações 
bastante interessantes também na NTI 03/2017 (pgs. 
11-15). 
 
  
 
4.       Despesa de Exploração por m³ Faturado 
(IN026):  
 
Sugiro também uma avaliação cuidadosa, a luz do 
que comentamos na NTI 
01/2018: 
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Em relação à despesa de exploração por metro 
cúbico faturado (IN026), foram 
encontradas diferenças substanciais entre municípios 
operados por 
prestadores regionais em comparação aos locais, 
além de distinções também 
pelo tipo de serviço prestado. A análise deste 
indicador à luz da 
metodologia empregada nesta nota técnica é 
insuficiente para a determinação 
de níveis ótimos de despesa e sua relação com a 
qualidade dos serviços, 
itens que são abordados de forma específica nas 
revisões tarifárias de cada 
um dos prestadores regulados pela Arsae-MG. 
 
  
 
Despesas pequenas demais podem ensejar 
problemas nos níveis dos serviços 
prestados. A avaliação desse indicador pode seguir 
uma lógica similar ao 
IN102. 
 
  
 
5.       Despesa Média Anual por Empregado (IN008) 
 
Idem anterior e IN102. Salários muito pequenos 
podem ensejar problemas 
substanciais na prestação dos serviços. Um indicador 
que aponte 10.000 



 

47

 

R$/Empregado pode ser considerado "ideal" (verde), 
mas não seria sequer 
capaz de atender às legislações trabalhistas. 
 
  
 
6.       Índice bruto de perdas lineares (IN050) 
 
A adoção de mais de um indicador de perdas é 
indesejável. No curso que 
Alexandre e eu ministramos pela ABAR há um 
exercício que demonstra que três 
prestadores avaliados por três índices de perdas 
diferentes, podem ser 
considerados bons, médios e ruins, 
concomitantemente. Ao apontar metas 
distintas para indicadores diferentes mas que 
apontam para a mesma questão, 
é possível que o prestador seja classificado de 
maneira diversa, levando a 
uma certa confusão. O mesmo vale para o IN051. 
 
  
 
7.       Incidência das Análises de Coliformes Totais 
Fora do Padrão (IN084) 
 
Sugiro uma reavaliação das metas, orientações 
podem ser obtidas na NTI 01/2018 da Arsae. 
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8.       IN029 - Índice de Evasão de Receitas 
 
Sugiro que sejam feitas considerações sobre esse 
índice, conforme item 
apresentado em documento de "Sugestão de 
Indicadores para a Inclusão no 
Sinisa" enviado pela Grupo de Indicadores da CTSan 
ao MCidades em Outubro de 
2014. 
 
  
 
 
Inadimplência 
 
 
FÓRMULA:                                          Contas a 
Receber de Longo 
Prazo / FN001 
 
 
Expresso em percentual (adimensional) 
 
  
 
Nova Informação: Contas a Receber de Longo Prazo 
- entre 360 e 720 dias - 
(R$ em 31 de dezembro) 
 
FN001: Receita Operacional Direta Total (R$/ano) 
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EXPLICAÇÃO: 
 
 
As tarifas dos serviços de saneamento são calculadas 
de forma a garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 
serviços. No momento de 
definição das mesmas, é essencial que as agências 
reguladoras conheçam os 
níveis de inadimplemento do setor, uma vez que altos 
níveis de inadimplência 
podem fazer com que a receita de equilíbrio não seja 
atingida. 
 
A Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007) determina que, em 
casos de inadimplemento, 
é permitida à prestadora de serviços a interrupção 
dos mesmos, ao passo que 
compete às agências reguladoras a definição dos 
mecanismos de pagamento de 
diferenças relativas a inadimplemento. Por ter alta 
relevância em um assunto 
que legalmente pode privar os cidadãos do acesso a 
um serviço essencial à 
vida, a inclusão de um indicador de inadimplência no 
Snis se faz altamente 
necessária. 
 
Atualmente, existem no Snis outros indicadores que 
tratam a questão da 
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inadimplência, mas a análise dos mesmos 
demonstrou algumas inconsistências: 
 
  
 
*         Índice de Evasão de Receitas (IN029): 
apresenta valores negativos, 
o que implica níveis de arrecadação superiores aos 
de faturamento, sugerindo 
problemas de construção do indicador; 
 
·         Dias de Faturamento Comprometidos com 
Contas a Receber (IN054): 
não fixa o período do Contas a Receber, o que gera 
grande disparidade entre 
os valores informados pelos prestadores. 
 
  
 
A proposta do novo indicador é calcular a divisão do 
saldo de Contas a 
Receber de Longo Prazo, limitado entre 360 e 720 
dias, pela Receita 
Operacional Direta Total (FN001), possibilitando a 
comparação da 
inadimplência entre os prestadores. 
 
  
 
9.       Avaliação de Indicadores de Contexto 
 
Sugiro que indicadores de contexto não sejam 
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avaliados (melhorou / piorou / 
constante) - vide p.41, afinal, eles servem para 
contextualizar a análise 
dos demais indicadores.   
 
  
 
Aproveito para parabenizar pelo trabalho e encorajá-
lo! Caso a equipe 
técnica da Arsae tenha mais alguma consideração 
encaminho posteriormente. 
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ANEXO 1: 

 

3.1.1.11. Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058) 

 

A AGIR definiu os intervalos de referência com base na média e quartis deste indicador nos munícios regulados, como segue:  

       IDEAL ≤ 0,43 kWh/m³;  

       SATISFATÓRIO ˃ 0,43; < 0,58 kWh/m³; 

        INSATISFATÓRIO ≥ 0,58 kWh/m³. 

_____________________________________________________________________________ 

Com base no indicador IN058 a avaliação dos 14 municípios regulados pela AGIR com base nos dados reportados no Sistema Nacional de 

Informação (SNIS) no ano de 2017 seria: 

Tabela 1- Avaliação dos municípios de acordo com as métricas propostas. 

Município 
IN058 

(kWh/m³) 

2016 

Avaliação 
2016 

A 0,06 
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B 0,79 
 

C 0,67 
 

D 0,16 
 

E 0,36 
 

F 0,54 
 

G 0,51 
 

H 0,79 
 

I 
  

J 0,26 
 

K 0,58 
 

L 0,07 
 

M 0,45 
 

N 0,39 
 

 

Entretanto, “O índice do consumo energético específico (IN058) por si só não indica eficiência energética. As condições orográficas individuais 

em cada sistema de abastecimento exigem uma exploração com maior ou menor intensidade energética, porém, a avaliação do histórico individual 

de cada sistema pode trazer informações relativas a anos com melhores ou piores desempenhos energéticos” (SNIS, 2018). 
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Portanto, propõe-se a avaliação do histórico do IN058, fornecendo uma comparação justa do município com seus próprios resultados dos 5 anos 

anteriores. Na Erro! Fonte de referência não encontrada., está apresentado o histórico do IN058 nos 14 municípios com as bandas de referência 

propostas pela AGIR.  Alguns municípios apresentam oscilações no seu indicador, sem tendência clara de melhoria ou agravamento da situação 

(C, F, G, I, J, M, N). Outros prestadores apresentam melhoria no desempenho, ou ainda mantém o IN058 a um nível constante demonstrando que 

o prestador agiu contra o desgaste gradual das infraestruturas (B, D, E, K e L). Há ainda aqueles municípios que apresentam um agravamento 

gradual no indicador (A e H). 

Por vezes os valores são oscilatórios, e uma melhoria ou agravamento não é totalmente evidente. Para determinar isso, deveria ser o desvio padrão 

nesses 5 anos.   

Figura 1- Evolução do consumo específico de energia (IN058) na produção de água de acordo com as informações dos prestadores de serviços, segundo estado, de 2012 a 2016 e avaliadas com 
as bandas de referência propostas pela AGIR. 

 

Casos como B, C, M, N necessitam de verificação de dados e explicações adicionais para fundamentar os grandes saltos de valores verificados.  
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Dessa forma, na Tabela 2 encontra-se uma comparação entre a avaliação pontual do IN058 para o ano de 2016 e o histórico (2012-2016). Alguns 

municípios apesar de obterem a avaliação ideal de acordo com as referências estabelecidas, ao se comparar o histórico percebe-se o agravamento 

gradual, como no caso do município A. Há ainda aqueles municípios que apresentam desempenho insatisfatório de acordo com as referências de 

avaliação, entretanto estão se mantendo a um nível constante: município B. 

Tabela 2- Avaliação dos municípios de acordo com as métricas propostas e histórico do IN058. 

Município 
IN058 

(kWh/m³) 

2016 

Avaliação 
2016 

Avaliação 
do histórico 
2012-2016 

A 0,06 
 

 

B 0,79 
 

 
Série inconsistente para 
avaliação (ou constante nos 
últimos 3 anos)  

C 0,67 
 Série inconsistente para 

avaliação 

D 0,16 
 

 

E 0,36 
 

 

F 0,54 
 

 
Série inconsistente para 
avaliação  

G 0,51 
 

 



 

56

 

Série inconsistente para 
avaliação  

H 0,79 
 

 

I    

J 0,26 
 Série inconsistente para 

avaliação  

K 0,58 
 

 

L 0,07 
 

 

M 0,45 
 Série inconsistente para 

avaliação 

N 0,39 
 Série inconsistente para 

avaliação 
 

 

Um indicador que pode ser utilizado para comparar diferentes municípios é o indicador de desempenho CEN (Consumo Energético Normalizado) 

ou Ph5 da IWA, que mede a eficiência energética normalizada de sistemas de abastecimento de água em um determinado período de referência. 

Diferentemente do conceito de consumo específico de energia no abastecimento de água pelo volume (kWh/m3), o indicador CEN tem a 

normalização pela altura manométrica. Desta forma, o indicador é capaz de captar peculiaridades de sistemas elevatórios cujas alturas manométricas 

são diferentes, calculando puramente o rendimento do conjunto moto-bomba. Esta característica permite que o rendimento calculado pelo indicador 

CEN seja convertido em (%). A avaliação do CEN entre os 14 municípios, considerando as métricas abaixo, está apresentada na Figura 2.  

 Classificação 
CEN 

(kWh/(m³x100m)) 

Equivalência 

na unidade (%) 
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 IMPOSSÍVEL < 0,27 ≥100% 

 IDEAL > 0,27; <=0,41;  >66%; <100% 

 MEDIANO ˃ 0,41; < 0,58 >48%; ≤66%;  

 INSATISFATÓRIO ≥ 0,58 <48% 

 

Figura 2- Consumo Energético Normalizado (CEN). 

Os números sobre cada barra na Figura 2 correspondem 

ao número de elevatórias analisadas no município, e não correspondem à totalidade de bombas dos municípios. Estes valores foram fornecidos 

pelos próprios prestadores durante a Rede de Aprendizagem em Planos de Gestão de Água e Energia (novembro 2017-outubro 2018). O período 

de referência calculado não corresponde ao ano de 2016, nem à totalidade do ano de 2017, porém serve para alguma análise comparativa. 

Tabela 3- Avaliação dos municípios de acordo com as métricas propostas e histórico do IN058. 
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Município 
IN058 

(kWh/m³) 

2016 

Avaliação 
2016 

Avaliação 
do histórico 
2012-2016 

Avaliação 
do CEN 

2017 

Comentário sobre os 
resultados dos três tipos de 

avaliação  

A 0,06 
 

  

O CEN (2017) apresenta um 
desempenho insatisfatório, e o 
histórico (2012-2016) também. 
Porém o município seria 
avaliado como ideal (2016) pela 
AGIR, sendo que o baixo 
consumo específico se deve a 
condições topográficas 
favoráveis.  
Provavelmente 1 bomba com 
mau desempenho não é 
representativo para todo o 
município, portanto, não é 
possível realizar comparações 
entre do CEN com os outros dois 
modos de avaliação. 

B 0,79 
 

Série 
inconsistente 
para 
avaliação  

Não 
calculou  

Não permite comparações entre 
os três modos de avaliação. 

C 0,67 
 Série 

inconsistente 
 

De acordo com o CEN (2017), o 
município está com bom 
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para 
avaliação 

desempenho eletromecânico, 
porém é avaliado como ruim 
(2016) pela AGIR.  
Eventualmente não seja possível 
comparar as avaliações de 2016 
e 2017 por haver um salto tão 
grande em kWh/m3. 

D 0,16 
 

  

Na avaliação do histórico e no 
valor anual este município 
obtém boa classificação, porém 
existe potencial de melhoria 
relevante.  

E 0,36 
 

  

Provavelmente 1 bomba com 
mau desempenho não é 
representativo para todo o 
município, então não permite 
comparações entre os três 
modos de avaliação. 

F 0,54 
 

  

Provavelmente 1 bomba com 
mau desempenho não é 
representativo para todo o 
município, então não permite 
comparações entre os três 
modos de avaliação. 
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G 0,51 
 

Dar verde 
aqui – pois é 
estabilidade 
ou se for 
mais 
exigente 
vermelho 
pois verifica 
ligeira pioria  

 

 O município estava agravando o 
consumo específico 
gradualmente até 2015, 
provavelmente há potencial de 
economia. 

H 0,79 
 

 Não 
calculou 

Sem comentários 

I     
Não permite comparações entre 
os três modos de avaliação. 

J 0,26 
 

 
Não 
calculou  

Não permite comparações entre 
os três modos de avaliação. 

K 0,58 
 

  

Apesar de ser avaliado como 
satisfatório pelo IN058, e se 
mostrar constante na avaliação 
do histórico, o município 
apresenta grande potencial de 
economia de acordo com o a 
análise do CEN. 

L 0,07 
 

  
Se as 2 bombas de L forem a 
totalidade das elevatórias este 
município estaria bem avaliado 
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nas três perspectivas, mas ainda 
teria um potencial de economia 

M 0,45 
 

série 
inconsistente 
para 
avaliação 

 

Se as 4 bombas de M forem a 
totalidade das elevatórias, este 
município estaria sendo mal 
avaliado com a avaliação do ano 
2016, de forma que não há 
como diminuir o IN058 por 
conta das condições 
topográficas.  

N 0,39 
 

série 
inconsistente 
para 
avaliação  

Não 
calculou  

Não permite comparações entre 
os três modos de avaliação. 

 

A combinação do histórico do IN058 com o PH5 nos mostra quais municípios possuem potencial de redução do consumo de energia, na amostra 

realizada os únicos municípios que trabalham com níveis aceitáveis de eficiência são os municípios C e M. Tais municípios de acordo com as 

métricas propostas pela AGIR estavam sendo avaliados como insatisfatório e mediano. 

Diante do exposto propõe-se que ao invés de avaliar o valor anual do indicador IN058, avalia-se o histórico (3-4 ou 5 anos) de desempenho do 

município com cores e não com M-Melhorou, P-Piorou  e C- constante  conforme está na matriz de resultados página 43.   

Propomos então  

1) adoptar o Indicador CEN (kWh/m3x100m) – todos estão familiarizados com esse indicador 
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2) Avaliar o indicador IN058 apenas na perspectiva de evolução 3 ou 4 anos e não da perspectiva estática do seguinte jeito:  

 

Indicador 

Período 

de 

avaliação 

Avaliação 

positiva 

Melhoria 

Avaliação 

positiva 

Estabilidade 

Estabilidade 

Avaliação 

negativa 

Piora 
IN058 Consumo 

específico de Energia 

(kWh/m3)  

3 anos  Melhorias 

superiores 

a x% no 

de 

avaliação 

dinâmico 

(não 

aplicável)  

Variação 

interanual 

deve ser 

inferior a 

+/-5% da 

média dos 

valores 

desse 

município 

no período 

de 

avaliação 

Agravamentos 

superiores a 

y% no 

período de 

avaliação 

dinâmica 

IN051: Índice de 

perdas na 

distribuição 

(l./lig./dia) 

4 anos  Melhorias 

superiores 

a x% no 

de 

avaliação 

dinâmico 

Valores 

satisfatórios 

consecutivos 

no período 

de avaliação 

dinâmica 

Variação 

interanual 

deve ser 

inferior a 

+/-5% da 

média dos 

valores 

desse 

Agravamentos 

superiores a 

y% no 

período de 

avaliação 

dinâmica 
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Indicador 

Período 

de 

avaliação 

Avaliação 

positiva 

Melhoria 

Avaliação 

positiva 

Estabilidade 

Estabilidade 

Avaliação 

negativa 

Piora 

município 

no período 

de 

avaliação 

 

Se propõe estabelecer para os demais indicadores também limites e definições de “contante”.   

 

 

 

Blumenau (SC), em 06 de setembro de 2018. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

 


