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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 
 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

JOSÉ ARI VEQUI 
 
 

 

Encerramos 2021 com a certeza de que superamos muitos 

desafios e estamos prontos para iniciar um novo ciclo de 

oportunidades e avanços na regulação dos serviços que 

compõem o objeto de atuação do Consórcio Público. Os esforços 

que dedicamos nos últimos anos contribuíram para que em 2021 

a AGIR se consolidasse entre as 04 melhores Agências 

Reguladoras do país. Fortalecemos ao longo deste último ano, 

em nossa cultura, elementos que nos permitiram o reconhecimento e com os quais 

continuaremos traçando nossa história. Fazer mais com menos, promover a 

sustentabilidade, prezar pela qualidade de vida e crescimento profissional de nossos 

servidores e gerar impactos positivos à sociedade são exemplos de práticas que integram 

as atividades desenvolvidas ao longo desta trajetória e que devem ser continuamente 

intensificadas visando o progresso e resultados positivos em relação aos compromissos 

assumidos pela instituição. Acreditamos que a governança regulatória, a disciplina 

financeira e as estratégias adotas nos permitem conduzir a AGIR para novos desafios, de 

modo que proporcione benefícios para a sociedade, ao poder público e aos prestadores. 

Aperfeiçoar constantemente a regulação passa por consolidar essa relação com o 

propósito de promover a melhor experiência ao usuário, por meio da qualidade e 

regularidade no atendimento. A nossa certeza, entretanto, é de que estamos posicionados 

a continuar oferecendo resultados, necessários para a potencialização da melhoria 

contínua de qualidade dos serviços. 

 

 

José Ari Vequi 
Presidente da AGIR 



  2 
    

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

COMITÊ DE REGULAÇÃO 

MENSAGEM DO PRESIDENTE  
 

Com toda dificuldade que nos é imposta surge também a oportunidade 

de inovar para resolver e transpor o desafio surgido. Foi com este 

pensamento que o Comitê de Regulação da AGIR e a Agência como 

um todo iniciou seus trabalhos do ano de 2021. O enfrentamento da 

pandemia de COVID-19 marcou de forma definitiva a importância do 

papel da atividade das Agências Reguladoras dentro da organização 

político-econômica e social em nossa sociedade. Não apenas na 

garantia da segurança jurídica de cumprimento dos contratos 

entabulados entre o Poder Público e concessionárias e no apontamento do rumo a seguir 

diante da mudança da realidade fática imposta. O Comitê de Regulação atuou pautado na 

obrigação de homogeneizar a difícil amalgamação entre as necessidades dos cidadãos e o 

cumprimento da lei e dos contratos; diante de um cenário de adversidade trazido por 

instabilidade econômica e incertezas causadas pela pandemia. Como todos, alteramos 

processos e procedimentos, consolidamos novas práticas, aprimorando as boas 

metodologias e corrigindo ineficiências. Mesmo lidando com esse novo panorama, 

empunhamos a lei e a o regramento técnico buscando dar garantia jurídica para todos os 

envolvidos nos contratos e serviços públicos regulados pela AGIR, nenhum pleito que chegou 

ao Comitê de Regulação deixou de ser apreciado. Nenhuma dificuldade foi capaz de nos 

desviar de nossa missão institucional de regulação e fiscalização dos serviços regulados pela 

AGIR, alinhados sempre com a conciliação dos antagonismos e interesses do cidadão, do 

poder público e das concessionárias. Sempre com plena transparência, publicidade e, 

especialmente, fundamentados em critérios técnico-normativos e jurídicos, entregando com 

a melhor das atenções aquilo que é justo e isento de influências políticas. Podemos afirmar 

com segurança que temos em revisão mais um ano de atuação do Comitê de Regulação 

marcado pela execução dos mandamentos constitucionais que cabem à prestação de 

serviços públicos: eficiência, transparência, impessoalidade, moralidade administrativa e 

modicidade tarifária. Seguindo estes preceitos encontraremos sempre a segurança jurídica 

nas relações entre prestadores dos serviços públicos com a administração pública e com os 

usuários, o engrandecimento da confiança no sistema de regulação dos serviços públicos, a 

preservação dos recursos naturais e o uso adequado do erário. 

  

Christian M. Panini de Carvalho 
Presidente do Comitê de Regulação da AGIR – 2020/2021 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 
 

 

2021. O que dizer sobre este ano? Seria por demais simples fazer um 

breve relato sobre a ação do COVID-19 ou apenas tecer lamúrias sobre 

o que “foi perdido”. Entendo que ao tecer algumas considerações sobre 

o Ano da Pandemia também tem a sua utilidade e até, em um olhar mais 

apurado, a necessidade de pautar as ações futuras com o aprendizado 

que essa situação tem levado a todos. Certo é que por força dos 

procedimentos nos foi mostrado que a vida não é apenas um simples 

jogo. As relações interpessoais não são apenas movimentos de peças, 

tal qual um belo jogo de xadrez. Sob o perfil da regulação do saneamento 

básico e do transporte coletivo municipal, o que se pode dizer que muitas das nossas instituições 

e órgãos que nesse setor atuam, se viram atropelados pela realidade, que ainda restou piorada 

pela falta de direções e ou ações aplicáveis à situação de quase catástrofe. O que, porém, não 

podemos negar, mesmo que em um primeiro momento uma certa imobilidade atingiu os setores 

mais burocráticos, na vida real e no dia a dia, não houve paralização na produção de água, da 

coleta dos resíduos sólidos urbanos, na coleta de esgotos (onde já existe) e nos demais setores. 

Mesmo assim, ocorrendo a crise sanitária, o saneamento básico e a regulação, tiveram alguns 

avanços, mesmo que muitas vezes vistos como pouco eficazes, fez com que o setor tivesse um 

olhar bem mais técnico e com uma visão de uma política de Estado (em parte). A edição da Lei 

Federal nº 14.026/2020, a chamada Lei do Novo Marco de Saneamento, mesmo com muitas 

restrições que ainda vem apontadas, fez nascer debates até então relegados a um segundo plano 

em todas as esferas. Com a entrada da ANA – hoje repaginada como Agência Nacional de Água e 

Saneamento Básico, vem mostrar que a presença de um ente nacional, como centralizador de 

decisões, têm mostrado avanços. Ao mesmo tempo mostra que ainda impera nas cabeças 

coroadas brasileiras, o sentimento equivocado que tudo se resolve com a edição de uma lei. E 

quase sempre não percebem que o Brasil é feito de vários “brasis” e que como tal deveria ser 

disciplinado. Voltando para a área da regulação, em especial essa regulação que nós da AGIR, 

com o sempre forte apoio de reconhecimento dos senhores Prefeitos, no início deste ano havíamos 

proposto, que os nossos regulados seriam prestigiados com uma maior presença física de nossas 

equipes, mas com a instalação da pandemia, esse objetivo teve que ser modificado, mas assim 

mesmo não impediu os avanços técnicos. É possível afirmar, sem medo de equívocos, que a 

atuação da Agência junto aos regulados acha-se consolidada e acreditada, como foi possível 

constatar pelas inúmeras consultas, reuniões, demandas e contribuições que foram 

disponibilizadas aos interessados. Tudo isso reforça, a cada dia que passa, a nossa obrigação em 

aprimorar sempre em busca do melhor equilíbrio entre os usuários, os prestadores de serviços 

públicos e os entes municipais. 

 
Heinrich Luiz Pasold  

Diretor Geral da AGIR  
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 
  

 

VALORES  
 

  

  



  

  5 
    

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

PERFIL 
  

A AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí atua no controle, regulação e fiscalização 

dos serviços públicos municipais do setor de saneamento básico compreendendo os 

serviços:  

  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias 

ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 

final no meio ambiente.  

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final 

adequados dos resíduos sólidos, desde o domicílio até o seu 

lançamento final dos rejeitos no aterro sanitário.  

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS  

Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 

drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 

disposição final das águas pluviais drenadas.  

TRANSPORTE PÚBLICO  

Compreende-se como transporte público coletivo o serviço público de 

transporte de passageiros acessível a toda a população mediante 

pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo Poder 

Público.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS 
 

 
APIÚNA - Lei Complementar nº 167 de 11.04.2017   

ASCURRA - Lei Complementar nº 177 de 11.05.2017  

BENEDITO NOVO - Lei Complementar nº 145, de 15.03.2017  

BLUMENAU - Lei Ordinária n° 8.363, 15.12.2016  

BOTUVERÁ - Lei Complementar n° 33, de 10.04.2017  

BRUSQUE - Lei Ordinária n° 4.090, de 18.10.2017 

DOUTOR PEDRINHO - Lei Complementar nº 136, de 13.04.2017  

GASPAR - Lei Complementar n° 76, de 01.03.2017 

GUABIRUBA - Lei Complementar n° 1.576, de 23.02.2017  

INDAIAL - Lei Ordinária n° 5.397, de 17.04.2017 

JARAGUÁ DO SUL - Lei Complementar n° 8.016, de 24.07.2019  

LUIZ ALVES - Lei Complementar n° 19, de 15.04.2019  

POMERODE - Lei Complementar n° 303, de 20.06.2017 

RIO DOS CEDROS - Lei Complementar nº 281, de 23.02.2017  

RODEIO - Lei Complementar n° 62, de 08.03.2017 

TIMBÓ - Lei Complementar n° 485, de 24.03.2017 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

COMPETÊNCIAS 

 

Entre as inúmeras atribuições da AGIR, podem-se citar as seguintes:  

 
• Regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico e transporte 

coletivo através da fixação de normas, regulamentos e instruções;  

• Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados;  

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

equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão, permissão e 

autorização;  

• Moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse;  

 
• Avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos 

serviços delegados;  

• Participar e promover audiências e consultas públicas, referente à prestação 

dos serviços públicos regulados;  

• Analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

A ESTRUTURA DA AGIR 
  

A estrutura da AGIR conta com a Assembleia Geral de Prefeitos, a Diretoria 

Executiva, o Conselho Fiscal, o Comitê de Regulação e a Direção Geral. Seus 

papéis e responsabilidades encontram-se definidos no Novo Protocolo de 

Intenções da AGIR. Ligados a Direção Geral está a Diretoria Administrativa e 

Institucional e a esta respectivamente, as Gerências de Saneamento Básico, 

Transporte Coletivo, Estudos Econômico-Financeiros, Assessoria Jurídica e 

Ouvidoria.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

EQUIPE TÉCNICA  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

É o órgão de tomada de decisão pelos representantes do Poder Concedente, 

os 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 2021, foram 

realizadas 07 AGO e 04 AGE. 

  
COMPOSIÇÃO 

 

DIRETORIA EXE  CUTIVA – 2021 
 

CARGO  NOME  MUNICÍPIO  

Presidente  José Ari Vequi Brusque 

Vice-Presidente  Mário Hildebrandt Blumenau 

Tesoureiro  Jorge Luiz Stolf Rio dos Cedros 
 
 

 
CONSELHO       FISCAL – 2021  

 
CARGO  NOME  MUNICÍPIO  

Presidente  Marcos Pedro Weber Luiz Alves 

Titular  Alcir Merizio Botuverá 

Titular  Valcir Ferrari Rodeio 

Primeiro Suplente  Arão Josino da Silva Ascurra 

Segundo Suplente  Arrabel A. L. Murara Benedito Novo 

Terceiro Suplente  Hartwig Persuhn Doutor Pedrinho 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

COMITÊ DE REGULAÇÃO 
 

O Comitê de Regulação é órgão de participação institucionalizada da 

sociedade, dos prestadores de serviço e do consórcio no processo de 

regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico e transporte 

público coletivo nos municípios consorciados, através de doze Conselheiros 

Titulares. Seus representantes são indicados por conselhos municipais, 

sociedade civil, prestadores de serviços e pelo consórcio. O órgão tem 

natureza técnica e deliberativa nos assuntos relacionados à regulação e 

fiscalização dos serviços dos serviços regulados 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 2021, 

foram realizadas 10 reuniões ordinárias e 01 reunião extraordinária do Comitê 

de Regulação da AGIR. 

 
 

COMPOSIÇÃO 2021   

INDICADOS PELA AGIR  ENTIDADE  CIDADE  

Edson Marcio Coelho Strithorst CREA Blumenau 
João Marcos B. de Mendonça de Moura FURB Blumenau 
Rodrigo Afonso de Bortoli  SENAI  Blumenau  
Natanael Gutz  GUIA FÁCIL  Blumenau  

 
INDICADOS DA SOCIEDADE CIVIL  

 
ENTIDADE  

 
CIDADE  

Sergio Pintarelli  AMPE   Blumenau  
Christian M. Panini de Carvalho   OAB   Blumenau  
José Carlos Spengler  CMBS   Gaspar  
Gabriel Cristofolini Euro Ambiental  Timbó 

 
INDICADOS DOS PRESTADORES  

 
ENTIDADE  

 
CIDADE  

Richard Buchinski  AMVE  Blumenau  
Ciro Adriano da Silva  7ª Região PM/SC  Blumenau  
Rogério José Olinger SAMAE   Gaspar 

José Vilson Brassiani  CASAN   Indaial   
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E 

INSTITUCIONAL  
  

A Diretoria Administrativa e Institucional é órgão da estrutura da AGIR, com 

natureza de supervisão geral das áreas técnicas e administrativas da Agência, 

ficando sobre a sua coordenação direta as Gerências, a Ouvidoria e a 

Assessoria Jurídica, bem como todos os cargos efetivos e demais agentes 

pertencentes ao quadro funcional da entidade. A Diretoria Administrativa e 

Institucional deverá executar e observar as diretrizes, recomendações e as 

ações planejadas pela Diretoria Geral da AGIR. Em sua área de atuação é 

responsável pela execução de atividades relacionadas aos processos de 

fixação de tarifas e de reajustes, além das revisões tarifárias dos serviços de 

saneamento básico e transporte público, incluindo o monitoramento e a 

avaliação dos custos e a definição de metas que estimulem o aumento da 

eficiência na prestação dos serviços.  

Gestão  

 

Em toda sua história, as ações da 

AGIR sempre estiveram orientadas 

para a governança, 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, controle 

e fiscalização, gerando valor a todos 

os consumidores. 

 

 

 

A compreensão gerencial quanto à 

responsabilidade socioambiental é 

fator estratégico para a 

perpetuidade da qualidade dos 

serviços públicos, contribuindo 

para o desenvolvimento da região, 

especialmente dos municípios 

consorciados a AGIR.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

Visão de sustentabilidade  
 

A sustentabilidade tem direcionado cada vez mais a estratégia de gestão da 

AGIR, buscando o equilíbrio entre os aspectos econômicos, financeiros, 

ambientais e sociais de suas atividades como forma de prevenir riscos e 

promover a geração de valor nos serviços prestados.  

Um dos focos de atuação da AGIR é priorizar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS com maior capilaridade ao seu planejamento estratégico 

através de suas metas e planos de ação. A integração da AGIR nos ODS 

demonstra o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável e 

fortalece os laços com a sociedade civil e os governos, trabalhando no fomento 

e na implementação de políticas públicas.   

 
 

Saúde e segurança no trabalho  
 

Com a criação de condições laborais adequadas aos servidores de forma a 

buscar o melhor desempenho das atividades desenvolvidas, visando valorizar 

seu patrimônio humano, a AGIR atua com foco na antecipação, 

reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ocupacionais nos locais de 

trabalho e na promoção da saúde dos colaboradores, em conformidade com a 

legislação vigente e com os preceitos técnicos, legais e éticos recomendados 

pelos órgãos oficiais e entidades científicas competentes.   

As ações desenvolvidas são alinhadas com o atendimento de laudos como o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

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. Aliado à ação da 

Comissão de Gestão Documental, 

implementou-se o sistema de gestão 

documental e de processos e-CIGA. 

Essa utilização faz-se necessária em 

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 à AGIR 

quanto o atendimento de prazos e 

aos procedimentos instaurados pela 

Agência.   

Pesquisas, consultorias e 
assessorias  

As pesquisas, consultorias e 

assessorias realizadas no ano de 

2021 tiveram como objetivo o 

aprimoramento das atividades, entre 

elas a avaliação dos impactos da  

 

pandemia nos custos dos serviços 

de transporte coletivo urbano e 

validação dos cálculos aplicados às 

Revisões Tarifárias Extraordinárias 

pertinentes às concessões e 

contratações reguladas pela AGIR; o 

assessoramento quanto a revisão e 

adequação das resoluções 001, 002 

e 003 da AGIR para adequação das 

mesmas aos novos requisitos da Lei 

Federal nº 11.445/2007, assim como 

a contratação de serviços técnicos 

de apoio administrativo que visa 

recepcionar, tabular e analisar os 

dados do ano fiscal 2019 do grupo 

básico de informações dos 

indicadores do SNIS, visando 

atender ao 1º Ciclo do Projeto da 

Metodologia ACERTAR.  

Servidores  

 
A AGIR entende que seus servidores 

são as peças fundamentais para 

alcançar os resultados esperados. 

Para tanto, promove ações que 

objetivam a melhoria das condições 

de trabalho, o desenvolvimento 

profissional e a qualidade de vida de 

seus servidores.   
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

 

Buscamos formas de acelerar o 

desenvolvimento profissional, com o 

objetivo de ampliar o olhar 

regulatório e fornecer as ferramentas 

necessárias para realizar o 

desempenho da função. 

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 Agência.  

 

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 

qualquer tipo de deficiência. 

Respeitamos 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, valoroso 

benefício resultante do modelo 

consorciado.   

Gênero equipe AGIR  
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 

 

 

A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira 

da AGIR, efetivada no exercício de 2021:  

 

 

 
 

 
 
 

 



  18 
    

  

 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

 

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 
  

 
Projeção Orçamentária 2022  

 

Receitas Correntes  R$ 2.080.813,44  
Recursos Ordinários 2022 – AGIR – Taxas   R$ 2.080.813,44  

 
 

 

Despesas Correntes Taxas  R$ 2.080.813,44  
Folha de Pagamento  R$ 1.800.000,00  
Outras Despesas Correntes  R$ 262.813,44   
Investimentos  R$ 18.000,00  
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GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICO- 

FINANCEIROS 
  

A Gerência de Estudos Econômico-Financeiros está subordinada à Diretoria 

Administrativa e Institucional. Cabe a esta Gerência a manifestação técnica 

nos processos de reajuste e revisão tarifária e de preços públicos, a sugestão 

e elaboração de propostas de normatização para os serviços regulados pela 

AGIR e a elaboração de estudos e relatórios de natureza econômica e 

financeira em todos os serviços públicos regulados pela AGIR.   

Um dos enfoques desta gerência é o acompanhamento da sustentabilidade 

econoômico-financeira dos serviços regulados, principalmente abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos prestados nos municípios 

de responsabilidade da AGIR. As atividades desenvolvidas consistem no 

levantamento das receitas, dos custos e da realização de investimentos 

previstos/contratados, em cada uma das atividades. Os estudos são feitos com 

foco no cumprimento das metas projetadas e na qualidade do serviço ofertado, 

visando a criação de metodologias tarifárias de cobrança de taxa e/ou tarifa 

destes serviços. A relação de controle e auditoria contábil também está 

atribuída a esta gerência que fiscaliza constantemente os prestadores 

regulados, sejam estes públicos, autarquias ou entidades privadas.  

No ano de 2021 os técnicos desta gerência participaram de diversos eventos 

como revisão da normativa de prestação de serviços do município de 

Guabiruba, de regulação a nível nacional e internacional em eventos online, 

em sua grande maioria no formato webinar como ouvintes e também 

palestrante. Uma das palestras teve como tema “Política Nacional de Resíduos 

Sólidos: cenários pós-pandemia”.  
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No ano de 2021 a equipe da 

Gerência de Estudos Econômico- 

Financeira participou do 

levantamento dos custos e 

avaliação da sustentabilidade 

financeira em resíduos sólidos junto 

com a Associação dos Municípios 

do Vale Europeu – AMVE, 

apresentou as metodologias de 

cobrança em resíduos sólidos, 

visitando os regulados e conforme 

norma de referência da Agência 

Nacional de Água e Saneamento 

Básico – ANA.  

A Gerência instaurou 17 (dezesete) 

Procesos Administrativos e 

acompanha a realização das ações 

relativas ao cumprimento das 

metas de investimentos, definidas 

nos Planos Municipais de 

Saneamento Básico – PMSB, de 

cada município. As revisões 

periódicas dos PMSB, 

desenvolvida no âmbito municipal,  

 

 

 

 

tiveram acompanhamento direto da 

AGIR, participando de audiências 

públicas e reuniões técnicas, assim como 

o acompanhamento do impacto dos 

processos inflacionários sobre os custos 

de preços dos serviços, tarifas e taxas no 

período pós pandêmico, visando a 

economicidade e o equilíbrio econômico-

financeiros dos contratos de prestação de 

serviço dos municípios regulados pela 

AGIR. Os gráficos apresentam os 

processos administrativos instaurados no 

ano de 2021, separando-os quanto ao 

status, quanto ao tipo e quanto ao 

serviço. A maior demanda fora para o 

serviço de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário com 53%, com 9 

processos. Observa-se uma grande 

demanda para os reajustes com 8 

procedimentos, que representaram 47% 

do total. E por fim, quanto aos processos 

finalizados, considerados 76%, 13 já 

estão encerrados e somente 4 continuam 

em andamento. 
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ANO DE 2021 
 
 
 

Quanto ao status: 

 

Quanto ao tipo: 

 
 

Quanto à prestação: 

 
 
 

 

Participação dos cursos de:  

• Gestão de Ativos; 

• Metodologia ACERTAR para Auditores; 

• Partição do 14º Congresso Nacional de Resíduos Sólidos promovido pela 

ABES; 

• Avaliação da Capacidade Econômica e Financeiras; 

• Particição de conferência para a Norma de Referência nº 1, que dispõe 

sobre o regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação do 

serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como os 

procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões tarifárias; 

76%

24%

Finalizados andamento

47%

12%

18%

23%

Reajuste

Revisão

Resposta solicitação

Outros

53%

35%

12%

água lixo esgoto



  22 
    

  

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

• Coordenação do GT de indicadores de Resíduos Sólidos da Associação 

Brasileira de Agências Reguladoras – ABAR; 

 

As ações projetadas para 2022 incluem além dos reajustes tarifários periódicos 

dos serviços regulados pela AGIR:  

• Revisão Tarifária Ordinária e reconhecimento da Base de Ativo 

Regulatório – BAR, da concesionária de serviço de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário estadual;  

• Revisão Tarifária Ordinária da concessionária do serviço de esgotamento 

sanitário do município de Blumenau; 

• Revisão Tarifária para investimentos e Tarifa Básica Operacional – TBO 

para o município de Brusque;  

• Aplicação da metodologia ACERTAR do 3º ao 5º ciclo com a 

concessionária estadual em parcerias das outras agências reguladoras; 

• Aplicação da metodologia ACERTAR completa para os outros regulados 

em abastecimento de água e esgotamento sanitário (SAMAE’s e 

concessionárias), em conjunto com o Ministério de Desenvolvimento 

Regional - MDR; 

• Edição de normativa de tarifa/taxa de tratamento de esgotamento 

sanitário com tratamento individual. 
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GERÊNCIA DE CONTROLE, 

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 

SANEAMENTO BÁSICO 
  

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico 

ibtegra a 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 processos técnicos com o objetivo de avaliar 

periodicamente a prestação dos serviços e também analisar possíveis 

irregularidades detectadas.  

No ano de 2021 foram instaurados 15 novos processos técnicos, conforme 

gráfico a seguir:  

 

 

 

 

 

13

2

Nº de Processos Técnicos - 2021

Sistema de Abastecimento
de Água/
Sistema de Esgotamento
Sanitário

Resíduos Sólidos Urbanos
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Dos processos técnicos de 2021, 13 estavam relacionados às demandas dos 

Sistemas de Abastecimento de Água/Sistemas de Esgotamento Sanitário dos 

municípios regulados, ou seja, 87% da totalidade, seguido pelos Resíduos 

Sólidos Urbanos (02).  

Apresentam-se abaixo os principais temas tratados nos referidos processos 

técnicos de 2021: Contrato de Concessão do Sistema Público de 

Esgotamento Sanitário de Blumenau; Implementação da Metodologia 

ACERTAR; Atualização do Manual do Usuário da CASAN; Limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos urbanos de Apiúna e Botuverá. 

De forma complementar, elaboraram-se 07 relatórios de fiscalização, 102 

pareceres técnicos e 03 notas técnicas relatando recomendações, 

determinações e as penalidades cabíveis aos prestadores de serviços 

regulados pela AGIR. 

Devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), 

a Gerência de Saneamento Básico manteve como prioridade a execução das 

atividades internas administrativas. Apesar disso, cumpriu-se ainda um 

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. Paralelamente, realizaram-se emergencialmente 

fiscalizações eventuais in loco visando atender demandas pontuais e também 

reclamações recebidas de usuários por meio do setor de ouvidoria. 

A seguir, destacam-se as atividades mais relevantes executadas pela 

Gerência de Saneamento Básico durante os meses de 2021. 

 

Sistemas de Abastecimento de Água 

 

Em janeiro, a equipe técnica da AGIR realizou fiscalização eventual no 

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Luiz Alves para averiguar 

problemas operacionais que resultaram em reclamações de falta de água no 

Bairro Rio do Peixe.  
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Destaca-se no mês de abril, uma fiscalização programada completa no SAA 

de Blumenau, com o intuito de avaliar as condições físicas e operacionais do 

sistema, além de verificar as ações corretivas solicitadas pela AGIR a partir 

de fiscalizações anteriores.  

Neste tipo de vistoria técnica em campo são inspecionadas todas as etapas e 

instalações pertinentes ao processo de produção, percorrendo desde a 

captação de água bruta, estações de tratamento, reservatórios, estações 

elevatórias e as redes de distribuição da água tratada disponibilizada à 

população. 

Além disso, no mesmo mês, foi realizada fiscalização eventual de 

acompanhamento das obras de expansão da rede de abastecimento de água 

nas ruas Almirante Tamandaré, Benjamin Constant e Frei Estanislau 

Schaette, em Blumenau.  

Em maio, a AGIR realizou a coleta e análise de amostras de água da saída 

das estações de tratamento dos municípios regulados a fim de averiguar a 

qualidade da água tratada que é distribuída à população e validar os 

resultados de automonitoramento que são enviados ao sistema SISÁGUA 

pelos prestadores. As coletas e análises foram realizadas pelo Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-SUL, com quem a AGIR 

mantém convênio.  
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Realizaram-se também mensalmente fiscalizações indiretas por meio de um 

sistema de informações sobre a qualidade da água tratada e distribuída à 

população, notificando as companhias de saneamento básico e as vigilâncias 

sanitárias municipais, quando verificado o não atendimento ao padrão de 

potabilidade definido pelo Ministério da Saúde.  

Em função da situação de escassez hídrica (estiagem) que persistiu em Santa 

Catarina, ressalta-se a continuidade da participação da AGIR na elaboração 

do “Boletim Hidrometeorológico Integrado”, totalizando 17 publicados online 

periodicamente no ano de 2021, fruto de um trabalho colaborativo com a 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), 

Defesa Civil Estadual e as demais Agências Reguladoras do Estado, com a 

finalidade de compartilhar informações das condições hidrológicas dos rios 

catarinenses, bem como os impactos no abastecimento dos municípios. 

Devido às reclamações de intermitência no sistema de abastecimento de água 

do município de Botuverá, no mês de dezembro, executou-se uma fiscalização 

programada, onde os técnicos da AGIR acompanharam a atuação da 

concessionária no reabastecimento do sistema, com o conserto de vazamento 

oculto e utilização de carro-pipa para impulsionar o reestabelecimento dos 

níveis dos reservatórios. A AGIR realizou inspeção visual e teste de cloro 

residual livre na água recebida pelo carro-pipa, constatando que possuía o 

nível mínimo de desinfetante exigido pela Normativa Vigente. 
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Foram realizadas fiscalizações programadas para levantamento e validação 

dos ativos dos sistemas de abastecimento de água dos municípios de Luiz 

Alves, Rodeio, Ascurra e Apiúna. 

 

Sistemas de Esgotamento Sanitário 

No mês de fevereiro, a AGIR realizou fiscalização eventual de 

acompanhamento na implantação da rede coletora de esgoto da Rua Belo 

Horizonte, no Bairro Glória, em Blumenau. 

Na área de esgotamento sanitário, executou-se também fiscalização de 

validação de ativos no município de Blumenau, referente às entregas de rede 

coletoras constantes no 9º, 10º e 11º Relatório Anuais do Contrato de 

Concessão vigente. 

De forma complementar, realizaram-se periodicamente fiscalizações indiretas 

para averiguar a qualidade do esgoto coletado e tratado, notificando as 

prestadoras e os órgãos ambientais, quando verificado o não atendimento aos 

padrões de lançamento estabelecidos pela legislação vigente. 

  

 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Foram realizadas fiscalizações programadas envolvendo as etapas de coleta, 

transporte, transbordo, triagem, tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos, além da existência de programas de educação ambiental, nos 
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municípios de Blumenau, Botuverá e Apiúna. As fiscalizações resultaram em 

um relatório contemplando um diagnóstico completo da prestação do serviço, 

além de apresentar as não conformidades identificadas, que estão sendo alvo 

de ações de mitigação pelos municípios. 

 

 

 

 

 

Com o amadurecimento regulatório da AGIR no setor de resíduos sólidos e as 

modificações advindas no Novo Marco Regulatório e a 1ª norma de referência 

da Agência Nacional das Águas (ANA), a resolução de prestação do serviço 

de resíduos sólidos urbanos da AGIR – RN 007/2019 está sendo modificada, 

a fim de se enquadrar aos novos requisitos e metas. 

No âmbito econômico, a AGIR realizou estudo de levantamento das 

metodologias de composição das taxas/tarifas de lixo e os preços praticados 

nos municípios regulados no ano de 2021. Ainda, avaliou a existência de 

equilíbrio econômico-financeiro do serviço, o que, nos casos de não existência 

de viabilidade comprovada, será alvo de adequações até o final do primeiro 

semestre de 2022, de modo a coincidir com o prazo estipulado no Novo Marco 

do Saneamento Básico. 
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Demais ações institucionais da Gerência com destaque em 2021 

- Adequações às diretrizes do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 

Federal Nº 14.026/2020); 

- Acompanhamento das consultas públicas, audiências públicas e normas de 

referência para regulação editadas pela Agência Nacional das Águas e 

Saneamento Básico (ANA); 

- Avaliação dos três ciclos de fiscalizações programadas dos Sistemas de 

Abastecimento de Água (2014, 2015, 2017 e 2021); 

- Acompanhamento dos Contratos de Concessão, Contratos de Programa e 

Convênios de Cooperação para Gestão Associada; 

- Revisão das Resoluções Normativas da AGIR; 

- Palestras e apresentações institucionais; 

- Reuniões da Câmara Temática de Gestão de Perdas da ABES-SC; 

- Reuniões do Colegiado de Saneamento Ambiental da AMVE – Associação 

dos Municípios do Vale Europeu; 

- Reuniões das Câmaras Técnicas de Saneamento Básico da ABAR; 

- Participação em eventos relevantes da área como o Encontro Técnico 
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AESabesp e Fenasan 2021; 

- Treinamentos sobre a Metodologia ACERTAR: Auditoria e Certificação de 

informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS); 

- Cursos sobre a prestação dos serviços e viabilidade econômico-financeira 

no setor de resíduos sólidos – Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 

Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) e ABAR. 
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GERÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO 

E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

demais Serviços Públicos da AGIR tem natureza técnica e é subordinada à 

Diretoria Administrativa e Institucional da Agência. Teve sua origem com a 

publicação do Novo Protocolo de Intenções da Agência de Regulação, em 

maio de 2017. 

Compete a esta gerência, dentre suas 

atribuições, fiscalizar a qualidade e 

eficiência da prestação dos serviços 

públicos nos municípios consorciados, 

especialmente de transporte coletivo de 

passageiros e criar mecanismos de 

controle das rotinas de fiscalização para 

aferição de eficácia no desempenho dos 

agentes 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.  

Dentre os 16 municípios integrantes da AGIR, 9 aderiram à regulação do 

transporte público coletivo, sendo eles: Apiúna, Blumenau, Botuverá, Gaspar, 

Indaial, Jaraguá do Sul, Pomerode, Rio dos Cedros e Timbó, conforme a figura 

anterior.  
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Em março de 2021, AGIR recebeu Lucilene Bezerra da Silva como nova 

Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

Demais Serviços Públicos. Em dezembro de 2021, AGIR recebeu Agnaldo 

Alves Garcia Junior como Agente de Fiscalização dos Serviços Públicos 

delegados. 

APIÚNA 

 

a) Principais ações concluídas: 

 

1- Revisão Tarifária 

Revisão Tarifária Extraordinária dos serviços de Transporte Público Coletivo 

de Passageiros do Município de Apiúna, devido ao decurso de prazo para 

solicitação de reajuste, nos termos do Parágrafo único do Artigo 5° da 

Resolução n° 008/2019. Processo Administrativo n° 155 de 2021. 

 
2- Fiscalização do transporte coletivo no 

município de Apiúna. 

A fiscalização ocorreu em 2021 e teve por 

objetivo o acompanhamento da prestação 

do serviço, qualidade e eficiência. 

 

3- Grupo de trabalho 

Instituição de um grupo de trabalho, que 

teve a missão de analisar, desenvolver e 

apontar soluções de melhoria para o cumprimento e execução do Contrato de 

Concessão n° 43/2018, tendo por objeto a prestação e a exploração do serviço 

de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Apiúna. 

Encerrou-se, juntamente com o final da Revisão Tarifária Extraordinária. 
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b) Ações em andamento 2022: 

- Fiscalização preventiva das condições da prestação do serviço; 

- Preparo para Reajuste do Transporte Coletivo; 

- Acompanhamento da construção dos abrigos; 

- Acompanhamento da gestão do transporte. 

 

JARAGUÁ DO SUL 

 
a) Principais ações concluídas: 

- Reuniões para a verificação dos Desequilíbrios do Plano de logística 

humanitário; 

- Cálculo do impacto do desequilíbrio relacionado ao Covid-19; 

- Análise e acompanhamento do novo contrato de concessão nº 229/2021; 

- Fiscalização do transporte coletivo no município: Análise do investimento 

garagem. 

 
b) Ações em andamento (2022): 

- Preparo para fiscalização preventiva do transporte coletivo; 

- Revisão Tarifária Extraordinária; 

- Acompanhamento dos investimentos relacionados ao novo contrato; 

- Acompanhamento da prestação do serviço de transporte coletivo urbano. 
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BLUMENAU 

 
a) Principais ações concluídas: 

 

- Revisão Tarifária Extraordinária do Transporte Coletivo de Blumenau. 

1- Grupo de Trabalho 

Instituição e finalização de Grupo de Trabalho, que teve a missão de analisar, 

desenvolver e apontar soluções 

de melhorias para o cumprimento 

e execução do Contrato de 

Concessão nº 042/2017, tendo 

por objeto a prestação e a 

exploração do serviço de 

transporte coletivo urbano de 

passageiros no município de 

Blumenau.  

 
2- Fiscalização 

- Fiscalização/ocupação frente as determinações legais (Covid-19). 
 

3- Análise do pleito do reajuste 2021 

Indeferimento do pedido de tarifário do contrato de concessão n° 042/2017, 

devido a RTE, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 

urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.   

 

4- Acompanhamento da Comissão 

Parlamentar de Inquérito - CPI 

CPI instituída para avaliar os descumprimentos 

relacionados ao contrato nº 42/2017, que trata 

da prestação do serviço de transporte coletivo.  
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b) Ações em andamento (2022): 

- Preparo para fiscalização preventiva do transporte coletivo; 

- Reajuste Tarifário 2022; 

- Acompanhamento dos investimentos, demanda e quilometragem 

relacionados a prestação do serviço; 

- Acompanhamento da prestação do serviço de transporte coletivo urbano. 

 

 

RIO DOS CEDROS 

 
 

a) Principais ações concluídas: 

- A fiscalização teve por objetivo o 

acompanhamento das condições da prestação 

do serviço; 

- Diversas reuniões com a concedente e com a 

concessionária para a verificação das 

condições do contrato nº 20/2006 – Edital de 

Licitação nº 008/2006, e do período de 

Pandemia – Covid-19. 

 

b) Ações em andamento (2022): 

- Preparo para fiscalização preventiva do transporte coletivo; 

- Revisão Tarifária Extraordinária; 

- Acompanhamento dos investimentos, demanda e quilometragem 

relacionados a prestação do serviço. 

 
 
 
 
 
 
 



  36 
    

  

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

BRUSQUE 
 
 

a) Principais ações concluídas: 

- Reajuste Tarifário 2021 - Reajuste Tarifária do Transporte Coletivo de 

Brusque; 

- Diversas reuniões com o poder concedente e prestadora do serviço, para a 

melhoria da prestação do serviço de transporte coletivo urbano. 

 
b) Ações em andamento (2022): 

- Preparo para fiscalização preventiva do transporte coletivo; 

- Acompanhamento dos custos, da demanda, quilometragem e das condições 

da prestação do serviço emergencial;  

- Acompanhamento preparação do Edital de Licitação para a prestação do 

serviço de transporte coletivo urbano. 

 

BOTUVERÁ 
 
 

a) Principais ações concluídas: 

Acompanhamento da prestação do serviço, realizado atualmente pelo poder 

concedente. 

 
b) Ações em andamento (2022): 

- Preparo para fiscalização preventiva do transporte coletivo; 

- Acompanhamento da prestação do serviço de transporte coletivo urbano. 

 
INDAIAL 

 
 

a) Principais ações concluídas: 

- Acompanhamento da prestação do serviço; 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

- Reuniões com o poder concedente para alinhamento de Proposta do Futuro 

Edital de Licitação. 

 
b) Ações em andamento (2022): 

- Preparo para fiscalização preventiva do transporte coletivo; 

- Acompanhamento da prestação do serviço de transporte coletivo urbano; 

- Acompanhamento da confecção da proposta do Edital de Licitação para a 

prestação do serviço de transporte coletivo. 

 
GASPAR 

 
 

a) Principais ações concluídas: 

- Acompanhamento da prestação do serviço. 

 
b) Ações em andamento (2022): 

- Preparo para fiscalização preventiva do transporte coletivo; 

- Acompanhamento da prestação do serviço de transporte coletivo urbano. 

 
 

TIMBÓ 
 
 

a) Principais ações concluídas: 

- Acompanhamento da prestação do serviço. 

 
b) Ações em andamento (2022): 

- Preparo para fiscalização preventiva do transporte coletivo; 

- Acompanhamento da prestação do serviço de transporte coletivo urbano. 

 
Ações projetadas: 

 
- Análise das necessidades de Revisões Tarifárias relacionadas à prestação 

do serviço de transporte coletivo urbano nos municípios regulados; 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGIR – 2021 

- Análise dos pleitos de Reajustes Tarifários; 

- Fiscalizações preventivas para a melhoria da prestação do serviço de 

transporte coletivo;  

- Formação de grupos de trabalhos com poder concedente, concessionárias e 

AGIR, com objetivo de analisar, desenvolver e apontar soluções de melhorias 

para a melhor execução da prestação do serviço; 

- Revisão de normas para a melhoria da regulação do transporte coletivo. 
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ASSESSORIA JURÍDICA  
  

Compete à assessoria jurídica da Agência entre demais atribuições: 
 

I - prestar assessoria jurídica ao Consórcio, para plena eficácia jurídica dos 

atos administrativos, através de emissão de pareceres e respostas às 

consultas formais e informais, sugerindo, quando necessário, a alteração dos 

conteúdos;  

II - analisar e elaborar minutas de contratos, convênios e outros ajustes de 

interesse do Consórcio Público, para assegurar a formalidade 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. 

 

Procedimentos e Pareceres 
 

Pareceres Jurídicos: 

✓  383 pareceres referentes diversas áreas de sua competência (relação 

em anexo), tais como: 

- Processos Licitatórios (editais, contratos e aditivos); 

- Processos de Reajuste e Revisões Tarifárias; 

- Processos Punitivos (Notificações, TACs, etc); 

- Processos de Ouvidoria; 

- Pareceres Diversos. 

 

✓  220 Análises e Manifestações Jurídicas, as quais abordam assuntos 

variados submetidos ao crivo da assessoria jurídica. 
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Considerando ainda os procedimentos fiscalizatórios realizados pelo Setor 

Técnico da AGIR, e bem assim os Relatórios de Fiscalização dos Sistemas de 

Abastecimento de Água (SAA), entre outros, é que foram expedidos os 

seguintes Termos de Notificação, objetivando as tomadas das medidas 

corretivas pelos responsáveis/prestadores dos serviços, os quais perfazem um 

total de 92 Termos de Notificação, conforme relação abaixo:   

 

Termo de 
Notificação 

Prestador de 
Serviços Notificado 

Objeto do Termo de Notificação (Não Conformidades Constatadas 
– Providências a serem executadas) 

001/2016 
Município de 
Botuverá 

 Melhoria e adequação das amostras de água coletadas no 
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) sob responsabilidade do 
Município de Botuverá, objetivando sua adequação aos parâmetros 
de potabilidade ditados pela Portaria do Ministério da Saúde nº 
2.914/2011;  

002/2016 

Companhia 
Catarinense de 
Águas e 
Saneamento – 
CASAN (SAA de 
Guabiruba) 

 Problemas de desabastecimento de água em alguns 
pontos/bairros com cotas elevadas, e bem assim o perigo advindo 
do vazamento de cloro gás nas instalações de dosagem do produto 
na ETA (SAA de Guabiruba); 

003/2016 
CASAN (SAA de 
Ascurra, Rodeio e 
Apiúna) 

 Desabastecimento de água nos municípios de Apiúna, Rodeio e 
Ascurra, pela falta de bomba reserva adequada, além da reservação 
de água tratada (reservatórios de distribuição) com volume 
insuficiente e a concepção da tomada de água do poço de captação 
de água bruta;  

004/2016 

Serviço Autônomo 
Municipal de Água 
e Esgoto - SAMAE 
de Blumenau 

 Não enviou à AGIR os relatórios trimestrais dos indicadores 
constantes do Anexo IV do 4º Termo Aditivo, e não enviou à 
Odebrecht Ambiental, os relatórios analíticos e sintéticos dos 
pedidos de fechamento contábil de todo o ano de 2015; 

005/2016 CANCELADA  

006/2016  
SAMAE de 
Blumenau 

 Descumprimento dos parâmetros de sinalização, segurança e 
execução dos serviços de escavação, organização e limpeza nos 
canteiros de obras das Ruas afetadas com os serviços de melhoria 
no sistema de abastecimento de água (SAA);  

007/2016 
CASAN (SAA de 
Ascurra, Rodeio e 
Apiúna) 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Ascurra, 
Rodeio e Apiúna – Relatório de Fiscalização nº 007/2015 da AGIR;  

008/2016 
CASAN (SAA de 
Benedito Novo) 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Benedito 
Novo – Relatório de Fiscalização nº 009/2015 da AGIR;  

009/2016 
SAMAE de 
Blumenau 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Blumenau – 
Relatório de Fiscalização nº 001/2015 da AGIR;  

010/2016 
CASAN (SAA de 
Botuverá) 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Botuverá – 
Relatório de Fiscalização nº 012/2015 da AGIR;   

011/2016 
SAA do Município 
de Botuverá 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água sob responsabilidade do 
Município de Botuverá (SAA) – Relatório de Fiscalização nº 013/2015 
da AGIR;  

012/2016 
SAMAE de 
Brusque 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização do 
Sistema de Abastecimento de Água do Município de Brusque – 
Relatório de Fiscalização nº 005/2015 da AGIR;  

013/2016 
CASAN (SAA de 
Doutor Pedrinho) 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Doutor 
Pedrinho – Relatório de Fiscalização nº 010/2015 da AGIR; 
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Termo de 
Notificação 

Prestador de 
Serviços Notificado 

Objeto do Termo de Notificação (Não Conformidades Constatadas 
– Providências a serem executadas) 

014/2016 SAMAE de Gaspar 
 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização do 
Sistema de Abastecimento de Água do Município de Gaspar – 
Relatório de Fiscalização nº 002/2015 da AGIR; 

015/2016 
CASAN (SAA de 
Guabiruba) 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização do 
Sistema de Abastecimento de Água do Município de Guabiruba – 
Relatório de Fiscalização nº 011/2015 da AGIR;  

016/2016 
CASAN (SAA de 
Indaial) 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Indaial – 
Relatório de Fiscalização nº 006/2015 da AGIR 

017/2016 
SAMAE de 
Pomerode 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Pomerode – 
Relatório de Fiscalização nº 003/2015 da AGIR; 

018/2016 
CASAN (SAA de 
Rio dos Cedros) 

 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Rio dos 
Cedros – Relatório de Fiscalização nº 008/2015 da AGIR;  

019/2016 SAMAE de Timbó 
 Desconformidades apontadas no 2º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Timbó – 
Relatório de Fiscalização nº 004/2015 da AGIR; 

020/2016 
SAMAE de 
Blumenau 

 Problemas de desabastecimento de água tratada na cidade de 
Blumenau, durante os dias 13 à 17/08/16, em especial quanto as 
“irregularidades” na implantação da rede subterrânea de 
abastecimento de água que ocasionou os problemas apontados no 
Parecer Técnico nº 089/2016 da AGIR;  

021/2016 
Município de 
Botuverá 

 Termo de Notificação expedido em face do decurso do prazo de 
15 dias estabelecido através do Ofício n° 279/2016 – 
Administrativo/AGIR referente ao Procedimento Punitivo nº 
001/2016, sem manifestação, da solicitação de informações acerca 
da reunião realizada na Prefeitura de Botuverá no dia 8 de abril de 
2016, envolvendo membros da Prefeitura, AGIR e da CASAN, 
visando providências referentes ao desabastecimento de água 
neste município; 

022/2016 
CASAN (SAA de 
Botuverá) 

 Termo de Notificação expedido em face do decurso do prazo de 
15 dias estabelecido através do Ofício n° 279/2016 – 
Administrativo/AGIR referente ao Procedimento Punitivo nº 
001/2016, sem manifestação, da solicitação de informações acerca 
da reunião realizada na Prefeitura de Botuverá no dia 8 de abril de 
2016, envolvendo membros da Prefeitura, AGIR e da CASAN, 
visando providências referentes ao desabastecimento de água 
neste município; 

023/2017 CASAN 

 Termo de Notificação expedido em face das informações e 
documentos tangidos ao Procedimento Administrativo nº 022/2013, 
os quais denunciam a omissão da CASAN quanto a assinatura dos 
respectivos Contratos de Programa com os municípios consorciados 
à AGIR (no caso: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Doutor 
Pedrinho, Guabiruba, Rio dos Cedros e Rodeio, excetuando-se, 
portanto, o município de Indaial que é objeto de acompanhamento 
individualizado); cuja responsabilidade dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário é de assunção da 
CASAN, e cuja obrigação para firmar estes contratos advém dentre 
outros pela dicção legal do artigo 7º A, à Lei nº 11.578, de 26 de 
novembro de 2007; 

024/2017 
CASAN (SAA de 
Indaial) 

 Termo de Notificação expedido em face das “não 
conformidades” apontadas no Relatório de Fiscalização Eventual do 
Sistema de Abastecimento de Água do Município de Indaial;  

025/2017  

CASAN (SAA de 
Guabiruba) 
Estação de 
Tratamento de 
Água (ETA) do 
Lageado Baixo 

 Termo de Notificação expedido com base no Parecer Técnico 
nº 119/2017 - Fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água – 
Estação de Tratamento de Água (ETA) do Lageado Baixo, no 
Município de Guabiruba; 
 
  

026/2017 
SAMAE de 
Pomerode 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do Sistema de 
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Termo de 
Notificação 

Prestador de 
Serviços Notificado 

Objeto do Termo de Notificação (Não Conformidades Constatadas 
– Providências a serem executadas) 

Abastecimento de Água do Município de Pomerode – Relatório de 
Fiscalização nº 003/2017 da AGIR; 

027/2017 SAMAE de Timbó 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do Sistema de 
Abastecimento de Água do Município de Timbó – Relatório de 
Fiscalização nº 004/2017 da AGIR; 

028/2017 
CASAN (SAA de 
Indaial 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
Das Conclusões exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do 
Sistema de Abastecimento de Água do Município de Indaial – 
Relatório de Fiscalização nº 006/2017 da AGIR;  

029/2017 

CASAN (SAA dos 
Municípios de 
Ascurra, Rodeio e 
Apiúna) 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do Sistema de 
Abastecimento de Água dos Municípios de Ascurra, Rodeio e 
Apiúna – Relatório de Fiscalização nº 007/2017 da AGIR; 

030/2017 
CASAN (SAA de 
Rio dos Cedros) 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do Sistema de 
Abastecimento de Água do Município de Rio dos Cedros – Relatório 
de Fiscalização nº 008/2017 da AGIR;  

031/2017 
CASAN (SAA de 
Benedito Novo) 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do Sistema de 
Abastecimento de Água do Município de Rio dos Cedros – Relatório 
de Fiscalização nº 008/2017 da AGIR; 

032/2017 
CASAN (SAA de 
Doutor Pedrinho) 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do Sistema de 
Abastecimento de Água do Município de Doutor Pedrinho – Relatório 
de Fiscalização nº 010/2017 da AGIR;  
  

033/2017  
CASAN (SAA de 
Guabiruba) 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do Sistema de 
Abastecimento de Água do Município de Guabiruba – Relatório de 
Fiscalização nº 011/2017 da AGIR; 

034/2017 
CASAN (SAA de 
Botuverá) 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do Sistema de 
Abastecimento de Água do Município de Botuverá – Relatório de 
Fiscalização nº 012/2017 da AGIR;  

035/2017 
Município de 
Botuverá 

 Termo de Notificação expedido com base nas Conclusões 
exaradas no 3º Relatório de Fiscalização do Sistema de 
Abastecimento de Água mantido sob a responsabilidade do 
Município de Botuverá – Relatório de Fiscalização nº 013/2017 da 
AGIR;  

036/2018 
CASAN (SAA de 
Indaial) 

 Termo de Notificação expedido com base nas Decisões e 
determinações exaradas no Procedimento de Ouvidoria nº 038/2017 
- Acompanhamento do faturamento inicial do serviço público de 
esgotamento sanitário no município de Indaial; 

037/2018  
Município de 
Gaspar 

 Termo de Notificação expedido com base nas 
determinações exaradas no Procedimento Técnico nº 029/2017 – 
Averiguar e acompanhar a prestação dos serviços de drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas no município de Gaspar; 

038/2018 
Município de 
Indaial 

 Termo de Notificação expedido com base nas 
determinações exaradas no Procedimento Técnico nº 031/2017 – 
Averiguar e acompanhar a prestação dos serviços de drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas no município de Indaial; 

039/2018  CASAN 

 Termo de Notificação expedido porque a Concessionária 
descumpriu alguns dos princípios fundamentais de 
publicidade/informação, eficiência, integralidade e em especial no 
que tange a regularidade do serviço de abastecimento de água, 
porquanto é certo que os mais variados veículos de comunicação e 
mídia digital veicularam informações e também inúmeras 
reclamações dos usuários/munícipes Indaialenses acerca do 
“desabastecimento de água” nos anos de 2017 e 2018, o que 
causou um sem-número de ocorrências e transtornos à população, 
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Termo de 
Notificação 

Prestador de 
Serviços Notificado 

Objeto do Termo de Notificação (Não Conformidades Constatadas 
– Providências a serem executadas) 

notadamente porque não houve prévia comunicação ou 
informações quanto ao restabelecimento dos serviços; 

040/2018  
Município de 
Apiúna 

 Termo de Notificação expedido com base nas 
determinações exaradas no Ofício nº 061/2018 – Estudo para criação 
de metodologia de cobrança de taxa/tarifa para resíduos sólidos; 

041/2018 
Município de 
Botuverá 

 Termo de Notificação expedido com base nas 
determinações exaradas no Ofício nº 064/2018 – Estudo para criação 
de metodologia de cobrança de taxa/tarifa para resíduos sólidos; 

042/2018  
 

Município de 
Benedito Novo 

 Termo de Notificação expedido com base nas 
determinações exaradas no Ofício nº 065/2018 – Estudo para criação 
de metodologia de cobrança de taxa/tarifa para resíduos sólidos;  

043/2018  
Município de 
Apiúna 

 Termo de Notificação expedido com base nas 
determinações exaradas no Ofício nº 080/2018 – Levantamento de 
informações acerca dos resíduos sólidos;  

044/2018 
Município de 
Benedito Novo 

 Termo de Notificação expedido com base nas 
determinações exaradas no Ofício nº 081/2018 – Levantamento de 
informações acerca dos resíduos sólidos; 

045/2018 
Município de 
Botuverá 

 Termo de Notificação expedido com base nas 
determinações exaradas no Ofício nº 082/2018 – Levantamento de 
informações acerca dos resíduos sólidos; 

046/2018 
BRK Ambiental – 
Blumenau 

 Termo de Notificação expedido em face das condutas da 
BRK AMBIENTAL – BLUMENAU S.A, no momento em que não 
obrou com a cautela necessária para inspecionar e verificar que a 
rede coletora de esgotamento sanitário situada nos fundos da Rua 
Cuiabá nº 135 – Bairro Bom Retiro, Blumenau, estava rompida, e, 
portanto, estava despejando o esgoto sanitário sem tratamento 
diretamente nas águas do Ribeirão Bom Retiro;  

047/2018  
CASAN (SAA de 
Indaial) 

 Termo de Notificação expedido em razão dos fatos 
noticiados nos Autos do Procedimento de Ouvidoria nº 091/2018 
(Ocorrências de desabastecimento de água em Indaial - CASAN), 
que ensejaram a expedição do Termo de Notificação nº 039/2018; 
cujo desabastecimento voltou a ocorrer nos dias 01 e 02/11/18, 15 
e 16/11/18, e também nos finais de semana deste mês de novembro, 
comprometendo, enfim, a continuidade do serviço básico de 
abastecimento ao munícipe indaialense; como a propósito se 
extraem do Parecer Técnico nº 133/2018 elaborado pela Gerência 
de Controle, Regulação e Fiscalização do Saneamento Básico desta 
Agência de Regulação e em especial pelas inúmeras reclamações 
recebidas pelo sistema de Ouvidoria da AGIR, sejam estas através 
de telefonemas, registros no sistema de ouvidoria, WhatsApp, entre 
outros disponibilizados;  

048/2019  
SAMAE de 
Brusque 

 Termo de Notificação expedido em razão de que o SAMAE 
de Brusque não tomou todas as medidas técnica-cautelares que 
minimizassem ou que de qualquer forma restabelecessem no menor 
espaço de tempo os problemas de desabastecimento de água 
tratada no município de Brusque, nos anos de 2017, 2018 e início de 
2019, em especial quanto a falta de informação imediata à AGIR e 
aos munícipes Brusquenses quanto ao desabastecimento ocorrido 
e também ao usuário que não obteve êxito nas tentativas de 
informação e reclamação acerca dos prazos para restabelecimento 
dos serviços; 

049/2019 
BRK Ambiental – 
Blumenau 

 Termo de Notificação expedido em face das condutas da 
BRK AMBIENTAL – BLUMENAU S.A, no momento em que não 
obrou com a cautela necessária na recomposição das lajotas nas 
ruas Nossa Senhora Aparecida, Wilhelm Staedele e Antônina, 
situadas no Bairro Itoupava Norte em Blumenau; 

050/2019  
SAMAE de 
Blumenau 

 Termo de Notificação expedido em face dos Fatos e 
Ocorrências relativamente ao desabastecimento de água no 
município de Blumenau entre os dias 13 à 16/01/2019; 

051/2019  
CASAN (SAA dos 
Municípios de 
Apiúna, Ascurra e 

 Termo de Notificação expedido em face dos fatos e 
problemas relativos ao sistema de atendimento presencial do 
usuário e demais eclamações quanto ao sistema de abastecimento 
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Termo de 
Notificação 

Prestador de 
Serviços Notificado 

Objeto do Termo de Notificação (Não Conformidades Constatadas 
– Providências a serem executadas) 

Rodeio) de água e outros serviços correlatos nos municípios de Apiúna, 
Ascurra e Rodeio; 

052/2019  SAMAE de Gaspar 

 Termo de Notificação expedido objetivando averiguar e 
acompanhar a prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no município de Gaspar; 
 

053/2019 
SAMAE de 
Blumenau 

 Termo de Notificação expedido em razão dos fatos e 
ocorrências noticiados acerca dos danos na rede de esgotamento 
sanitário em face da implantação do novo sistema de drenagem de 
águas pluviais da Rua Barbacena, bairro Garcia, em Blumenau; 

054/2019 
CASAN (SAA de 
Indaial) 

 Termo de Notificação expedido em face das condutas da 
Concessionária CASAN, no momento em que não tomou todas as 
medidas técnica-cautelares que minimizassem ou que de qualquer 
forma restabelecessem no menor espaço de tempo os problemas de 
desabastecimento de água tratada no município de Indaial, entre os 
dias 30/05 à 03/06/2019, em especial quanto a falta de informação 
imediata à AGIR e aos munícipes Indaialenses quanto ao 
desabastecimento ocorrido e também ao usuário que não obteve 
êxito nas tentativas de informação e reclamação acerca dos prazos 
para restabelecimento dos serviços; 

055/2019  
BRK Ambiental – 
Blumenau S.A 

 Termo de Notificação expedido em face da BRK 
AMBIENTAL – BLUMENAU S.A, porque descumpriu as normas e 
princípios dos parâmetros de sinalização, segurança e até mesmo 
no que tange a execução dos serviços de escavação, organização e 
limpeza nos canteiros de obras das Ruas afetadas com os serviços 
de implantação do sistema de esgotamento sanitário, tal como bem 
ilustram as fotos/figuras que instruem os Pareceres Técnicos AGIR 
nº 138 e nº 142/2019. 

056/2019 SAMAE de Gaspar 

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Gaspar, no momento em que não comunicou previamente a AGIR 
quanto as ocorrências de desabastecimento de água no município 
de Gaspar, mais especificamente dos moradores atendidos pela 
Estação de Tratamento do Bateias, dos bairros Bateiais, Barracão e 
Óleo Grande, cuja ineficiência causaram um sem-número de 
ocorrências e transtornos à população; 

057/2019 SAMAE de Gaspar 

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Gaspar, por conta da ausência de comunicação prévia à AGIR 
quanto as ocorrências de desabastecimento de água no município 
de Gaspar, mais especificamente dos moradores atendidos pela 
Estação de Tratamento do Bateias, dos bairros Bateiais, Barracão e 
Óleo Grande, cujo conhecimento pela AGIR ocorreu por meio de 
publicação veiculada no Jornal de Santa Catarina do dia 29.08.2019, 
e também no portal do SAMAE de Gaspar, no link: Notícias, 
publicado no dia 29.08.2019, sob o título: “Bateias terá controle na 
distribuição de água durante madrugada”; 

058/2019 
SAMAE de 
Brusque 

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Brusque, haja vista a ausência de comunicação prévia à AGIR 
quanto as ocorrências de desabastecimento de água no município 
de Brusque; 

059/2019 

CASAN - SAA dos 
Municípios de de 
Apiúna, Ascurra, 
Benedito Novo, 
Botuverá, Doutor 
Pedrinho, Indaial, 
Rio dos Cedros e 
Rodeio 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, por conta das informações e conclusões técnicas exaradas 
no Parecer Técnico AGIR nº 141/2019 – Autos do Procedimento 
Técnico nº 048/2017 – Das “não conformidades” apontadas em 
relação a qualidade da água tratada e distribuída pela  
Concessionária CASAN; 

060/2020 
CASAN - SAA do 
Município de 
Doutor Pedrinho; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, em razão das informações e conclusões técnicas exaradas 
no Parecer Técnico AGIR nº 153/2020 – Autos do Procedimento 
Técnico nº 102/2020 – Averiguar a qualidade da água tratada e 
distribuída no período de 2019 e 2020 no município de Doutor 
Pedrinho; 
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061/2020 

CASAN - SAA dos 
municípios de 
Rodeio, Apiúna e 
Ascurra/SC  

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, em razão das ocorrências de desconstinuidade do 
abastecimento de água nos municípios de Rodeio, Apiúna e 
Ascurra/SC, os quais ensejaram a abertura do Procedimento de 
Ouvidoria nº 213/2020; 

062/2020 
SAMAE de 
Brusque 

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Brusque, em razão das informações e conclusões técnicas 
exaradas no Parecer Técnico AGIR nº 179/2020 – Autos do 
Procedimento Técnico nº 101/2020 – Averiguar a qualidade da água 
tratada e distribuída no período de 2019 e 2020 no município de 
Brusque; 

063/2020 

CASAN - SAA e 
Esgoto Sanitário 
do município de 
Indaial; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, tendo em conta as informações e conclusões técnicas 
exaradas no Parecer Técnico AGIR nº 176/2020 – Procedimento de 
Ouvidoria nº 107/2018 - Acompanhamento da implantação de 
esgotamento sanitário em terreno situado nas margens da BR-470, 
entre a Rua Botuverá e Rua Lages, Bairro Rio Morto em Indaial; 

064/2020 
Concessionária 
BRK Ambiental – 
Blumenau S.A 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
BRK Ambiental – Blumenau S.A, haja vista as informações e 
conclusões técnicas exaradas nos Pareceres Técnico AGIR nº 182 
e nº 185/2020 – Autos do Procedimento Técnico nº 127/2020 – 
Averiguar a comunicação de incidente ambiental (Ofício OPE 
154/2020 – AGIR) pela Concessionária BRK Ambiental – Blumenau 
S.A; 

065/2020 
SAMAE de 
Blumenau 

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Blumenau, haja vista as informações e conclusões extraídas dos 
Autos do Procedimento Técnico AGIR nº 043/2017 – Averiguação 
das condições de aproveitamento dos tubos adquiridos com 
recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para 
serem utilizados na implantação da rede de esgotamento sanitário 
pelo SAMAE no município de Blumenau/SC; 

066/2020 
Concessionária 
BRK Ambiental – 
Blumenau S.A 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária BRK 
Ambiental – Blumenau S.A, haja vista que através do Ofício nº 
497/2020/PRES datado de 16 de novembro de 2020, a Autarquia 
Municipal – SAMAE de Blumenau -, solicita a tomada de 
providências administrativas desta Agência de Regulação, a 
despeito da ocorrência de extravasamento de esgoto em via 
pública, na rua dos Caçadores, nº 690, no dia 5 de novembro de 
2020; 

067/2020 
Concessionária 
BRK Ambiental – 
Blumenau S.A 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
BRK Ambiental – Blumenau S.A, haja vista que através do Ofício nº 
462/2020/PRES datado de 29 de Outubro de 2020, a Autarquia 
Municipal – SAMAE de Blumenau -, solicita a tomada de 
providências administrativas desta Agência de Regulação, a 
despeito da recomposição do pavimento nas obras da EP-34, no 
bairro Glória, pela Concessionária BRK Ambiental;  

068/2021 
CASAN - SAA do 
município de Luiz 
Alves; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, haja vista que por meio dos canais disponíveis no sistema 
de Ouvidoria da AGIR, acerca de reclamações de usuários do 
sistema de abastecimento de água no município de Luiz Alves, e 
em especial no bairro Rio do Peixe (v.g entre os dias 21 à 24.01.21), 
relativamente a problemas no “desabastecimento de água”, e 
também quanto a falta de comunicação prévia aos usuários e à 
AGIR sobre o motivo da falta de água e também quanto as 
previsões no seu restabelecimento pela Concessionária CASAN;  

069/2021 

Concessionária 
Guabiruba 
Saneamento SPE 
S/A 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
Guabiruba Saneamento SPE S/A, haja vistas as informações e 
conclusões técnicas exaradas nos Pareceres Técnico AGIR nº 
168/2020, nº 191/2020 e nº 207/2021 – Autos do Procedimento 
Técnico nº 104/2020 – Averiguar a qualidade da água tratada e 
distribuída no período de 2019 e 2020 no município de Guabiruba; 

070/2021 SAMAE de Timbó 
 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Timbó, em razão das informações e conclusões exaradas na NOTA 
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TÉCNICA AGIR nº 018/2020 – Autos do Procedimento Técnico nº 
006/2015 – Fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água – 
SAA SAMAE Timbó; 

071/2021  
CASAN - SAA do 
município de Luiz 
Alves; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, haja vistas o Parecer Técnico AGIR nº 215/2021, e 
também pelo que consta do Procedimento de Ouvidoria nº 
259/2021, no dia 1º de fevereiro de 2021, foi registrada uma 
reclamação no Setor de Ouvidoria da AGIR, referente à recorrência 
de baixa pressão de água na ligação à rede que abastece a 
edificação situada na Rua Vereador Crisóstomo Gesser, nº 2351, 
no município de Luiz Alves;  

072/2021 
SAMAE de 
Blumenau 

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Blumenau, em decorrência dos fatos e ocorrências noticiados 
acerca da averiguação de qualidade de obras e pós-obras de 
expansão de rede de água realizadas pelo SAMAE na região da 
rótula localizada entre as Ruas Almirante Tamandaré, Benjamin 
Constant e Estanislau Schaette; 

073/2021 
Concessionária 
BRK Ambiental – 
Blumenau S.A 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
BRK Ambiental – Blumenau S.A, haja vista os fatos e ocorrências 
noticiados acerca do acompanhamento das obras de implantação 
do sistema de esgotamento sanitário na Rua Belo Horizonte e 
imediações, bairro Glória; que ensejam, enfim, a expedição deste 
Termo de Notificação; 

074/2021 
CASAN - SAA do 
município de Luiz 
Alves; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, haja vista o teor do Parecer Técnico AGIR nº 211/2021, 
por meio do qual tornam-se clara e evidenciadas as “não 
conformidades” e demais inconsistências no SAA do Município de 
Luiz Alves, cuja assunção destes serviços é da Concessionária 
CASAN; 

075/2021 

CASAN - SAA e 
Esgoto Sanitário 
do município de 
Indaial; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, haja vista as conclusões técnicas contidas nos Autos do 
Procedimento Técnico nº 064/2019 (I - Parecer Técnico nº 
183/2020, II – Nota Técnica nº 005/2020/TEC/AGIR, e III – Parecer 
Técnico nº 242/2021); 

076/2021 
SAMAE de 
Brusque  

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Brusque, haja vistas as informações e conclusões técnicas contidas 
nos Autos do Procedimento Técnico nº 111/2020 – Averiguar as 
notícias publicadas e as reclamações dos moradores sobre a 
instalação de um reservatório de água do SAMAE de Brusque, no 
Loteamento Bruschal, bairro Souza Cruz; 

077/2021 

Concessionária 
BluMob, Seterb e 
Município de 
Blumenau 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
BluMob, Seterb e Município de Blumenau, haja vista as informações 
contidas nos Autos do Procedimento Administrativo nº 139/2020 – 
que trata da Revisão Tarifária Periódica do Contrato de Concessão 
de transporte público coletivo do município de Blumenau nº 
042/2017, em especial as determinações impostas na Decisão 
Interlocutória de 08.03.2021, na qual impõe a necessidade de 
melhoria no sistema de fiscalização, afim de garantir a ocupação 
nos moldes determinados pelas autoridades sanitárias, e ainda 
averiguar as notícias publicadas referente as reclamações dos 
usuários, frente a superlotação dos ônibos em total desrespeito as 
medidas sanitárias impostas; 
  

078/2021 SAMAE de Timbó 

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Timbó, haja vista as informações e conclusões exaradas no Parecer 
Técnico nº 250/2021 – Análise das respostas ao 3º Relatório de 
Fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água do Município 
de Timbó/SC – Autos do Procedimento Punitivo nº 009/2016; 

079/2021 SAMAE de Gaspar 

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Gaspar, haja vista as informações e conclusões exaradas nos 
Pareceres Técnico nº 257 e nº 258/2021 – Análise das respostas ao 
3º e 4º Relatórios de Fiscalização do Sistema de Abastecimento de 
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Água do Município de Gaspar/SC – Autos do Procedimento Punitivo 
nº 007/2016; 

080/2021 
Concessionária 
BRK Ambiental – 
Blumenau S.A 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
BRK Ambiental – Blumenau S.A, haja vista os fatos e ocorrências 
noticiados acerca do acompanhamento das obras de implantação 
do sistema de esgotamento sanitário na Bacia EP-34 Bairro Glória, 
em Blumenau; que ensejam, enfim, a expedição deste Termo de 
Notificação (Parecer Técnico AGIR nº 267/2021); 

081/2021  
Concessionária 
BRK Ambiental – 
Blumenau S.A 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
BRK Ambiental – Blumenau S.A, haja vista que a Gerência de 
Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da 
AGIR, elaborou o Parecer Técnico Nº 266/2021, oportunidade em 
que apresentou uma breve sinopse do ocorrido, informando, 
portanto, que no dia 14.06.2021 por volta das 08h50min foi 
constatado pela AGIR um “extravasamento de esgoto não tratado - 
in natura” na Estação Elevatória de Esgoto – EEE Vila Nova 5, 
localizada na Rua Alberto Stein, Blumenau/SC; ocasionando, 
enfim, o lançamento de grande vazão de esgoto sanitário bruto 
diretamente no Ribeirão da Velha, cujo fato foi registrado por meio 
de filmagem (vide a propósito os arquivos em mídia digital 
constantes do CD – Anexo do Ofício nº 308/2021/TEC/AGIR); 

082/2021 
CASAN - SAA do 
município de 
Benedito Novo; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, haja vista que em cumprimento as determinações 
constantes do Procedimento Técnico nº 098/2020 (Averiguar a 
qualidade da água tratada e distribuída no período de 2019 e 2020 
no município de Benedito Novo), a Gerência de Controle, 
Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR, emitiu 
o Parecer Técnico nº 276/2021;  

083/2021 
CASAN, com cópia 
ao Município de 
Indaial; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, com base nas conclusões exaradas no Parecer Técnico 
nº 282/2021 – Análise das respostas ao 3º Relatório de Fiscalização 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Indaial/SC 
– Autos do Procedimento Técnico nº 008/2015 – as quais ensejaram 
a expedição do referido Termo de Notificação; 

084/2021 

CASAN, com cópia 
aos Municípios de 
Ascurra, Apiúna e 
Rodeio; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, lastrado nas informações e conclusões exaradas no 
Parecer Técnico nº 274/2021 – Análise das respostas ao 3º 
Relatório de Fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água 
dos Municípios de Apiúna, Ascurra e Rodeio – Autos do 
Procedimento Técnico nº 009/2015 – as quais ensejam a expedição 
do Termo de Notificação em questão;  

085/2021 

CASAN, com cópia 
aos Municípios de 
Ascurra, Apiúna e 
Rodeio; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, por conta das informações e conclusões exaradas no 
Parecer Técnico nº 284/2021 – Continuidade aos Procedimentos 
Técnicos nº 096/2020, nº 097/2020 e nº 109/2020 que visam a 
tomada de medidas para a mitigação das “não conformidades” na 
qualidade da água tratada e distribuída pela CASAN nos municípios 
em questão; as quais ensejaram a expedição deste Termo de 
Notificação;  

086/2021 

CASAN, com cópia 
ao Município de 
Botuverá e à 
Vigilância Sanitária; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, em razão das informações e conclusões exaradas no 
Parecer Técnico nº 294/2021 – Análise das respostas ao Parecer 
Técnico nº 198/2020, relativamente à fiscalização e averiguação 
das “não conformidades” na prestação dos serviços de 
abastecimento de água do Município de Botuverá/SC – Autos do 
Procedimento Técnico nº 014/2015 – as quais ensejam a expedição 
deste Termo de Notificação;  

087/2021 

CASAN, com cópia 
ao Município de Rio 
dos Cedros e à 
Vigilância Sanitária; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, por conta das informações e conclusões exaradas no 
Parecer Técnico nº 301/2021 – Análise das respostas ao Parecer 
Técnico nº 199/2020, referente ao Procedimento Técnico nº 
010/2015 instaurado pela AGIR, cujo objeto é a fiscalização e 
averiguação das “não conformidades” na prestação dos serviços de 
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abastecimento de água sob a responsabilidade da CASAN, no 
sistema de abastecimento de água do município de Rio dos Cedros 
– Autos do Procedimento Técnico nº 010/2015 – as quais ensejaram 
a expedição deste Termo de Notificação;  

088/2021 

SAMAE com cópia 
à Vigilância 
Sanitária de 
Pomerode; 

 Termo de Notificação expedido em face do SAMAE de 
Pomerode, em face das informações e conclusões exaradas no 
Parecer Técnico nº 299/2021 – Análise das respostas ao Parecer 
Técnico nº 200/2020, referente ao Procedimento Punitivo nº 
008/2016 instaurado pela AGIR, cujo objeto é a fiscalização e 
averiguação das “não conformidades” na prestação dos serviços de 
abastecimento de água sob a responsabilidade do SAMAE de 
Pomerode, no sistema de abastecimento de água do município de 
Pomerode – Autos do Procedimento Punitivo nº 008/2016 – as quais 
ensejaram a expedição deste Termo de Notificação;  

089/2022 

CASAN, com cópia 
ao Município de 
Benedito Novo e à 
Vigilância Sanitária; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, com base nas informações e conclusões exaradas no 
Parecer Técnico nº 300/2021 – Análise das respostas ao Parecer 
Técnico nº 192/2020, referente ao Procedimento Técnico nº 
011/2015 instaurado pela AGIR, cujo objeto é a fiscalização e 
averiguação das não conformidades na prestação dos serviços de 
abastecimento de água sob a responsabilidade da CASAN, no 
sistema de abastecimento de água do município de Benedito Novo 
– Autos do Procedimento Técnico nº 011/2015 – as quais ensejam a 
expedição do Termo de Notificação nº 089/2022; 

090/2022 

CASAN, com cópia 
ao Município de 
Botuverá e à 
Defesa Civil; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, por conta da fiscalização eventual acerca da intermitência 
no sistema de abastecimento de água (SAA - CASAN) no município 
de Botuverá, tudo por conta de reclamações de usuários (v.g entre 
os dias 14 a 16.12.2021 e nos primeiros dias do mês de 
fevereiro/2022), relativamente aos problemas no 
“desabastecimento de água”, mais especificamente pela ocorrência 
frequente de vazamentos ocultos de grandes proporções, que 
ocasionaram a diminuição considerável dos níveis no reservatório 
(v.g. níveis abaixo de 30% ou até mesmo com o completo 
esvaziamento do reservatório), cuja demora na solução/reparo 
destes vazamentos importaram no desabastecimento de água por 
2 ou até 3 dias, obrigando, inclusive ao abastecimento da população 
através de caminhões-pipa; cujas ocorrências demandam a adoção 
de medidas urgentes, entre as quais a melhoria no sistema de 
captação de água bruta e instalação de reservatórios para sanar a 
fragilidade no SAA CASAN Botuverá quanto à captação, reservação 
e abastecimento de água aos usuários; 

091/2022 
CASAN, com cópia 
ao Município de 
Luiz Alves;  

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, em razão das conclusões técnicas exaradas no Parecer 
Técnico AGIR nº 316/2022; 

092/2022 

CASAN, com cópia 
ao Município de 
Benedito Novo e à 
Vigilância 
Sanitária/Secretaria 
Municipal de 
Saúde; 

 Termo de Notificação expedido em face da Concessionária 
CASAN, tendo em vista as informações e conclusões exaradas no 
Parecer Técnico nº 300/2021 – Análise das respostas ao Parecer 
Técnico nº 192/2020, referente ao Procedimento Técnico nº 
011/2015 instaurado pela AGIR, cujo objeto é a fiscalização e 
averiguação das não conformidades na prestação dos serviços de 
abastecimento de água sob a responsabilidade da CASAN, no 
sistema de abastecimento de água do município de Benedito Novo 
– Autos do Procedimento Técnico nº 011/2015 – as quais ensejam a 
expedição do Termo de Notificação nº 092/2022;  
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OUVIDORIA 
 

A ouvidoria é um canal para sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 

denúncias. No serviço público, a ouvidoria é uma espécie de “ponte” entre o 

consumidor e a Administração Pública (órgãos, entidades e agentes públicos 

que trabalham nos diversos setores do governo federal, estadual e municipal). 

A ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e 

encaminha às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração do caso. 

As atividades da ouvidoria não se resumem a receber e encaminhar o que 

chega. A partir das informações trazidas pelos cidadãos, a ouvidoria pode 

identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações 

irregulares no órgão ou entidade.  

 

Manifestações recebidas: 
 

Apresenta-se a seguir as demandas da Ouvidoria da AGIR, bem como 

informações sobre os processos de ouvidoria e as principais ações de 2021, 

além das ações previstas para 2022.  

Salienta-se que na Ouvidoria da AGIR são desenvolvidas as atividades de 

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), considerado um serviço mais 

operacional e padrão, que se limita ao encaminhamento à prestadora ou 

concessionária de serviços públicos, com o devido acompanhamento da 

solução do problema; bem como propriamente de Ouvidoria, realizado quando 

o usuário já procurou a prestadora de serviços e não obteve solução, mais 

flexível e personalizado. 

Nesse sentido, foram atendidos 1.402 demandas próprias de SAC, conforme 

o gráfico abaixo: 
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Nestas demandas estão compreendidas situações como solicitação de 

segunda via de fatura, informação quanto ao contato da prestadora ou 

concessionária de serviços públicos, dúvida sobre faturas em aberto, dentre 

outras situações padrão que são devidamente redirecionadas às prestadoras 

e concessionárias, com o devido acompanhamento quando necessário.  

Em relação às demandas próprias de Ouvidoria, foram recebidas no total 336 

manifestações, dentre solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, 

elogios e recursos administrativos, conforme demonstrado pelo gráfico abaixo: 

 

Em relação aos canais de atendimento escolhidos pelos usuários para realizar 

as manifestações, o telefone continua sendo o mais utilizado, porém percebe-

se que vêm crescendo a popularidade dos meios eletrônicos, como os 

atendimentos pelo Aplicativo WhatsApp, implementado durante o ano de 2020.  

Já quanto às prestadoras mais demandadas em 2021, apresenta-se o gráfico 

a seguir:  
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Ações da Ouvidoria da AGIR em 2021: 

 

 Revisão da Resolução Normativa de Ouvidoria nº 012/2021, por meio da 

Consulta Pública nº 008/20211;  

 Diagnóstico das Ouvidorias das Prestadoras e Concessionárias 

reguladas, com vistas à revisão da Resolução Normativa nº 006/2017; 

 Reformulação do Relatório Trimestral para especificar as demandas de 

SAC e de Ouvidoria; 

 Continuidade do Atendimento via Aplicativo WhatsApp, ação em que 

foram verificados resultados positivos em 2020;  

 Institucionalização da Comissão Técnica de Gestão Documental da 

AGIR2 por meio do Decreto nº 125/2021, presidida pela Ouvidoria, que 

culminou com a implementação do Sistema e-CIGA3 para 

gerenciamento dos documentos e processos da AGIR desde 1º de 

setembro de 2021;  

 Implementação na Ouvidoria do Sistema Fala BR, para registro, 

encaminhamento e análise das manifestações de Ouvidoria recebidas, 

que não necessariamente geram abertura de Processo de Ouvidoria. 

Referido Sistema é fornecido gratuitamente pelo Governo Federal para 

os membros da Rede Nacional de Ouvidorias, e optou-se por esta 

ferramenta a fim de melhor sistematizar as manifestações de Ouvidoria 

recebidas pela AGIR e possibilitar futura integração entre as Ouvidorias 

dos prestadores; 

 A criação da Comissão Técnica de Gestão e Aprimoramento da Página 

Eletrônica da AGIR4 merece destaque. O objetivo do grupo de trabalho 

é melhorar aspectos relativos à transparência ativa e passiva da 

Agência, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, compatibilizada 

com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;  

 Início das tratativas para estruturar a organização para possibilitar a 

implementação da Lei Geral de Proteção de Dados em 2021, com base 

em Curso de Capacitação na Prática, em andamento, ministrado pela 

Professora Andrea Willemin; 

 
 

 
1 Contribuições recebidas na Consulta Pública nº 008/2021, acesso: 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=3284992. 
2 Decreto AGIR nº 125/2021, nomeia Comissão Técnica de Gestão Documental da AGIR, acesso: 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=3297114; e anterior, Decreto nº 116/2021, acesso: 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=3154003. 
3 Decreto AGIR nº 117/2021, institui o Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Documentos e Processos e Regulamenta 
sua tramitação eletrônica no âmbito da AGIR, e dá outras providências, acesso: 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=3201811. 
4 Decreto nº 126/2021, nomeia Comissão Técnica de Gestão e Aprimoramento da Página Eletrônica da AGIR, acesso: 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=3297123. 
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Ações da Ouvidoria da AGIR previstas para 2022: 

 

 Continuidade na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados; 

 Continuidade na implementação do Sistema de gerenciamento de 

documentos e processos e-CIGA na AGIR, bem como em ações de 

gestão documental e processual;  

 Continuidade na utilização do Sistema Fala BR, com vistas à integração 

das ouvidorias reguladas pela AGIR;  

 Continuidade da reformulação da página eletrônica da AGIR; 

 Continuidade no aprimoramento das redes sociais da AGIR;  

 Revisão da Resolução Normativa nº 006/2017, que trata sobre o 

Relatório Trimestral de Ouvidoria e SAC dos prestadores de serviço de 

saneamento básico; 

 Revisão da Resolução nº 024/2012, que regulamenta o acesso à 

informação;  

 Atualização da Carta de Serviços ao Usuário de acordo com a Resolução 

Normativa AGIR nº 012/2021; 

 

Processos Administrativos de Ouvidoria em 2021: 

Os Processos Administrativos de 

Ouvidoria da AGIR têm sua 

tramitação regulamentada pela 

Resolução Normativa AGIR nº 

012/2021.  

O Processo de Ouvidoria é aberto a 

partir do recebimento de uma 

demanda de Ouvidoria em que é 

verificada previamente a 

possibilidade de solução 

consensual, admitida a qualquer 

momento no processo.  

As fases do processo são: 

recebimento da demanda; 

verificação de possibilidade de 

solução consensual; intimação da 

prestadora/concessionária para 

oferecer defesa; emissão de 

parecer conjunto da ouvidoria e da 

assessoria jurídica da AGIR; 

emissão de decisão preparatória 

pela Direção Geral da AGIR; 

encaminhamento ao Comitê de 

Regulação; sorteio de Conselheiro 

Relator; intimação das partes para 

participar da sessão; julgamento em 

sessão do Comitê de Regulação; 

intimação das partes sobre o 

resultado e finalização e 

arquivamento. 

Atualmente, encontram-se em 

tramitação 63 processos 

administrativos de ouvidoria, tendo 

sido finalizados 37 processos em 

2021.  

Dos processos em andamento, 

apresenta-se o gráfico sobre as 

respectivas fases processuais: 
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No próximo ano, a Ouvidoria da AGIR seguirá trabalhando para aprimorar a 
eficiência do andamento processual, inclusive finalizando os processos físicos 
para que paulatinamente todos os processos de ouvidoria sejam integralmente 
eletrônicos.  
 

 

 

Da Estrutura da Unidade de Ouvidoria: 

Atualmente, a unidade de Ouvidoria da AGIR conta com uma servidora, que 
ocupa o cargo de Ouvidora e com uma Estagiária, para o desempenho das 
atividades.  
 
Apresentados todos os pontos e as especificidades necessárias, esta 
Ouvidoria se coloca à disposição para responder aos esclarecimentos que se 
fizerem necessários.  
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AÇÕES INSTITUCIONAIS  
 

Princípios e instrumentos de gestão  
 

A AGIR adota as melhores práticas de governança de modo a reforçar sua 

credibilidade perante os usuários, poder concedente e prestadores de serviços 

públicos, a confiabilidade de seus controles internos e a transparência na 

gestão. A boa governança é essencial, pois mantém o bom funcionamento da 

instituição, assegura sua perenidade, gera confiança e credibilidade, protege 

os interesses dos usuários, poder público e prestadores de serviços e garante 

um tratamento justo e igualitário para todos.  

A AGIR ainda conta com uma estrutura atualizada de órgãos de gestão, 

políticas e instrumentos para promoção da governança. Conheça os pilares 

dessa estrutura orientadora da governança e de uma cultura ética:  

• Protocolo de Intenções da AGIR;  

• Código de Ética;  

• Regimento Interno;  

• Resoluções Normativas;  

• Resoluções e Decretos; 

• Carta de Serviços ao Usuário; 

• Manual de Redação da AGIR. 

O aprimoramento da solidez destes atos apoia a criação e a manutenção de 

um ambiente mais seguro para a atividade regulatória, pois garante o 

alinhamento da gestão aos princípios e valores estabelecidos, reforça os 

compromissos da Agência e melhora a confiança de usuários, prestadores de 

serviço e Poder Concedente.  
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Compromissos voluntários  
 

Endossamos iniciativas nacionais e internacionais que debatem questões 

sociais, ambientais, econômicas e de direitos humanos, de forma a ampliar 

nosso potencial de contribuição para o desenvolvimento sustentável. Para 

reafirmar o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a AGIR 

participa voluntariamente de iniciativas nacionais e internacionais que 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 Vale 

Europeu (AMVE);  

• 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.  
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Artigos apresentados 

• XII Congresso Brasileiro de Regulação ABAR – Palestrantes 
Autores  Título  

André Domingos Goetzinger 
Modelagem jurídica e cobrança dos serviços 
públicos de resíduos sólidos 

Heinrich Luiz Pasold 
Gestão da base de ativos regulatórios: 
análise, indenização e reversão nas 
concessões de saneamento 

 

• XII Congresso Nacional das Agências de Regulação ABAR – Trabalhos 
Técnicos 

Autores  Título  

Ana Claudia Hafemann 
Acesso à água potável como instrumento de 
crescimento econômico sustentável 

Ana Claudia Hafemann 
Comissão Científica do XII Congresso 
Brasileiro de Regulação ABAR 

André Domingos Goetzinger 
Regulação dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos por Agências intermunicipais 
brasileiras 

André Domingos Goetzinger 
Daniel Antonio Narzetti 
Maria de Fatima Martins 
Ana Claudia Hafemann  

Projeto de gestão de sistemas locais de 
esgotamento sanitário 

 
• ERSAN - Encontro dos Entes Reguladores dos Serviços de Saneamento 

Básico e Recursos Hídricos dos Países Ibero-Americanos e da Comunidade 
de Língua Portuguesa 

Autores  Título  

Ana Claudia Hafemann 
Boas práticas regulatórias para alcançar o 
cumprimento do ODS 6 – água para todos. 

André Domingos Goetzinger 
A importância da regulação no setor de 
gestão de resíduos. 

Heinrich Luiz Pasold 
Regulação de sistemas de tratamento 
individuais de esgoto sanitário. 
 

 

Metodologia ACERTAR 
 
Considerando a publicação da Portaria nº 719/2018 do Ministério de 

Desenvolvimento Regional (MDR), que instituiu a metodologia para auditoria 

e certificação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), a AGIR executou a auditoria (1º Ciclo - avaliação da 

confiança sem os testes de controle) e elaborou com equipe própria os 

Relatórios de Certificação do ACERTAR relacionados aos prestadores 

mencionados a seguir: BRK Ambiental – Blumenau, Guabiruba Saneamento, 
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SAMAE Blumenau, SAMAE Brusque, SAMAE Gaspar, SAMAE Pomerode e 

SAMAE Timbó.  

Em cooperação técnica com a Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento (ARIS) e a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa 

Catarina (ARESC), de forma inédita no Brasil, realizou-se o 2º Ciclo do 

ACERTAR (avaliação da confiança com os testes de controle) das 

informações declaradas pela CASAN. Em 2022, a equipe de auditoria das três 

agências irá implementar o terceiro ciclo da metodologia, onde será avaliada 

a exatidão das informações enviadas ao SNIS. Pretende-se, ainda, a aplicação 

integral da metodologia com o apoio do MDR no âmbito da Chamada Pública 

nº 08/2020. A expectativa é de que os próximos resultados sejam divulgados 

durante o ano de 2022. 

 

Agir em Movimento 
 

Evento realizado da sede da AGIR na data de 22/10/2021, com o intuito de 

discutir juntamente com os municípios consorciados com a Agência 

Reguladora, sobre a Política de Mobilidade Urbana e melhorias para a 

prestação dos serviços de transporte público coletivo de passageiros, nos 

municípios regulados pela AGIR. 
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Participação na Turin School of Regulation 
 

A AGIR foi representada por sua Analista de Regulação e Fiscalização, Ana 

Claudia Hafemann, na edição 2021 da Escola de Verão Internacional de 

Regulação de Serviços Públicos Locais promovida pela Turin School of 

Regulation durante os dias 06 e 11 de setembro de 2021. O instituto de 

pesquisa italiano que atua na área de cultura e instrumentos de regulação e 

reformas regulatórias promoveu o evento que teve entre suas pautas, 

autoridades reguladoras a nível local, políticas regulatórias, análise 

econômica para regulação: custos públicos e privados, análise econômica 

industrial, análise de sensibilidade de orçamento de capital, análise de risco; 

metas regulatórias: preço/demanda, custos, lucros e qualidade. 

 
AGIR presente no Programa RegWAS LAC 

 

O programa é uma iniciativa coordenada pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), pela Asociación de Entes Reguladores de Agua y 

Saneamiento de Las Americas (Aderasa) e pelo Lisbon International Centre 

for Water (LIS-Water). O Diretor Geral da AGIR, Heinrich Luiz Pasold, foi 

apresentado como interlocutor da Associação Brasileira das Agências de 

Regulação – ABAR junto a ADERASA para o período de 2020/2022. O 

objetivo do encontro foi ter uma visão compartilhada, um entendimento 

comum do escopo de atuação e a forte 

participação e mobilização das partes 

interessadas. Na ocasião, os 

representantes das instituições parceiras 

alinharam a estrutura, plano de trabalho, 

produtos chave e próximas etapas do 

programa 
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AGENDA REGULATÓRIA 2022 
 

 

Elaboração anual do Balanço Social – Relatório de Atividades da 
instituição; 

Visitas institucionais; 

Sustentabilidade econômico-financeira da entidade (recursos humanos, 
controle interno, orçamento, contabilidade e tesouraria); 

Estruturação do controle de frotas, almoxarifado e patrimônio; 

Reestruturação e aplicação de técnicas de gestão documental (físico e 
digital); 

Aperfeiçoamento profissional da equipe e dos municípios através de 
capacitações e cursos, com disseminação dos conteúdos; 

Governança regulatória; Fortalecimento do controle social; 

Parcerias e acordos de Cooperação Técnica; 

Parcerias com outras Agências Reguladoras; 

Continuidade na participação da Câmara de Perdas da ABES – 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; 

Manutenção do Certificado de Responsabilidade Social da ALESC – 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina; 

Continuidade na participação do Grupo Temático sobre auditoria em 
resíduos sólidos junto ao IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas;   

LGPD: Reformulação das resoluções e contratos, bem como 
aprimoramento da página eletrônica da AGIR e criação de uma Comissão 
para assuntos da LGPD. 

Nova Lei de Licitações: Cursos e qualificações para aprimoramento dos 
processos de Licitação. 
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