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  1 

ATA Nº 063/2019, DE 24 DE JUNHO DE 2019 DA REUNIÃO 2 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 5 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 6 

BLUMENAU/SC. 7 

 8 

 9 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a 10 

convocação enviada por e-mail na data do dia sete de junho deste ano, e publicada no Diário 11 

Oficial dos Municípios, Edição nº 2845, página 1659 de sete de junho do mesmo ano, às 14 12 

horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala de reunião Vale Europeu, na sede da 13 

AGIR, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A reunião contou com 14 

a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: o senhor Christian M. P. Carvalho, o Sr. Luiz 15 

Alberto de Souza, o Sr. Richard Buchinski, a Sra. Adriane Grätsch Thiem, o Sr. Sérgio Pintarelli, 16 

o Sr. José Carlos Spengler, o  Sr. José Vilson Brassiani, o Sr. Guilherme Schmidt Pimentel, o Sr. 17 

Rodrigo Afonso De Bortolli, o Sr. Ciro Adriano da Silva; dos Conselheiros Suplentes: a Sra. 18 

Lúcia Regina Vieira Zermiani, além das demais presenças: o Sr. Luciano Gabriel Henning – 19 

Assessor Jurídico da AGIR, a Sra. Ana Claudia Hafemann – Diretora Administrativa e 20 

Institucional da AGIR, o Sr. Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, a Sra. Maria de 21 

Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR, a Sra. Thayana Seibt – Assessora de Diretoria da 22 

AGIR, e o Sr. Marcos Fey Probst – Advogado na Fey Probst & Brustolin Advocacia. 23 

Justificando a ausência da conselheira Sra. Noemia Bohn, esta estava em viagem e comunicou 24 

que estaria ausente. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação foram 25 

iniciados para apreciação da seguinte Ordem do Dia: (1) – Leitura e Aprovação da Ata nº 062; 26 

(2) – Boas-vindas aos novos Conselheiros; (3) – Apresentação da estrutura e atribuições do 27 

conselheiro do Comitê de Regulação; (4) – Resolução Normativa de Revisão; (5) – Assuntos 28 

Gerais. Verificada a existência de quórum, o Sr. José Carlos Spengler, Presidente do Comitê de 29 

Regulação da AGIR, cumprimentou os presentes e na sequência deu início aos trabalhos 30 

seguindo a ordem do dia estabelecida no edital de convocação. No item 1 (Leitura e Aprovação 31 

da Ata nº 62) colocou em apreciação a ata da reunião anterior, não havendo manifestações, esta 32 

foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à pauta, no item 2 (Boas-vindas aos novos 33 

Conselheiros), o Presidente do Comitê de Regulação deu às boas-vindas aos novos 34 

Conselheiros, e informou que, conforme o Protocolo de Intenções da AGIR, a nomeação dos 35 

novos conselheiros ocorre em Assembleia Geral do Consórcio e, convidou-os para que se 36 

apresentem aos prefeitos no dia 27 de junho de 2019, na próxima Assembleia Geral Ordinária da 37 

AGIR. Em seguida, o Presidente do Comitê fez uma breve apresentação do Sr. Marcos Fey 38 

Probst, e logo passou a palavra ao mesmo que apresentou o item 3 (Apresentação da estrutura 39 

e atribuições do conselheiro do Comitê de Regulação) da pauta. Iniciou a apresentação 40 

exibindo as Cláusulas 31 e 32 do Novo Protocolo de Intenções da AGIR, onde explica as 41 

principais competências do Comitê de Regulação, e quais as atribuições dos conselheiros, dando 42 
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foco ao parágrafo único da Cláusula 31, onde diz que o Comitê de Regulação tem natureza 43 

deliberativa nos assuntos relacionados ao controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos 44 

de competência municipal e na apreciação de recursos e reclamações dos usuários. O Sr. Marcos 45 

Fey Probst explicou aos conselheiros que estes compartilham responsabilidade em relação ao 46 

que a AGIR faz ou deixa de fazer, deliberando, em muitos casos, como órgão de segunda 47 

instância, exemplificando no caso de aplicação de uma multa, em um processo de fiscalização, 48 

onde o Diretor Geral da AGIR é a primeira autoridade a exarar os atos administrativos e 49 

punitivos, e o Comitê de Regulação é a autoridade superior para deliberar estes atos. Em seguida, 50 

exibiu os cinco atos deliberativos que competem ao Comitê de Regulação, sendo: I – analisar, 51 

deliberar e expedir orientações sobre o controle, a regulação e a fiscalização dos serviços 52 

públicos municipais; II – apreciar e decidir sobre recursos e reclamações dos usuários, do Poder 53 

concedente e dos prestadores de serviços, tomando as decisões por voto da maioria simples dos 54 

conselheiros presentes; VI – julgar os recursos contra as decisões administrativas exaradas pelo 55 

Diretor Geral; VIII – expedir regulamentos e normas de regulação, nos termos e limites previstos 56 

neste Novo Protocolo de Intenções. Destacando o item I, explicou que o Comitê de Regulação 57 

não pode se limitar às reformas que são feitas pela AGIR, além de orientar os prestadores de 58 

serviços a se comportar diante de um fato, até mesmo se o serviço técnico da Agência está sendo 59 

feito adequadamente. Explicando o item II, que os Conselheiros são responsáveis pela esfera 60 

recursal, sendo a segunda instância da decisão administrativa no âmbito da AGIR, e acima do 61 

Comitê de Regulação, somente o Poder Judiciário. O item VI foi explicado na base do item II, e 62 

logo seguiu o esclarecimento do item VII, informando que os assuntos envolvendo o controle de 63 

regulação e fiscalização, a palavra final é do Comitê de Regulação. Enfatizando que o Comitê de 64 

Regulação sobrepõe ao Diretor Geral da AGIR. Finalizando as competências com o item VIII, 65 

dando mais importância a este item, o Sr. Marcos Fey Probst explicou sobre o cuidado em não 66 

criar normativo que não possa ser cumprido pela Agência. Após as explicações dos itens citados, 67 

foi exposta a Lei nº 13.655/2018 (Lei de segurança para a inovação pública), a qual dispõe sobre 68 

segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. O senhor Marcos Fey 69 

Probst deu ênfase aos principais reflexos da introdução dos artigos 20 a 30 do Decreto-Lei nº 70 

4657/1942 (Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro), os quais buscam preservar a 71 

segurança jurídica e incentivar a inovação no âmbito da Administração Pública, explicando ainda 72 

que é um contraponto ao “Sistema de Defesa da Moralidade Administrativa”, capitaneado 73 

especialmente pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), pela parte criminal 74 

constante na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93), pela Lei de Defesa 75 

da Concorrência (Lei nº 12.529/11) e pela Lei Anticorrupção Empresarial (Lei nº 12.846/13). Em 76 

seguida apresentou o artigo 26 do Decreto-Lei nº 4657/1942, o qual diz que: “Para eliminar 77 

irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, 78 

inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do 79 

órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de 80 

relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação 81 

aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial”, destacando a celebração 82 

do termo de compromisso antes de punir. O artigo 28 do Decreto-Lei supracitado, “O agente 83 

público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro 84 
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grosseiro”, esclarecendo que “erro grosseiro” é aquele erro inexcusável, trazendo a 85 

responsabilidade pessoal. Finalizando a sua apresentação com o artigo 30, “As autoridades 86 

públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por 87 

meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas”, considerou que, o 88 

Comitê de Regulação deve externar e deixar clara a sua posição através de diretrizes, para que os 89 

usuários saibam o que é aceito ou não e, logo agradeceu o convite, encerrou sua apresentação e 90 

abriu espaço para mais esclarecimentos. Tomando a palavra, em relação ao inciso VIII da 91 

Cláusula 32 do Protocolo de Intenções da AGIR, o Sr. Christian M. P. Carvalho questionou 92 

sobre a linha de definição que diz respeito aos limites previstos no Protocolo de Intenções, com 93 

relação ao que é competência do Comitê de Regulação e do que vem da área técnica da Agência, 94 

onde se emana a norma de regulação, sendo de caráter técnico, e também, em razão da própria 95 

característica de formação tripartite deste Comitê de Regulação, sendo complexo delimitar o 96 

quanto se pode, eventualmente, fazer de correção/ajuste da norma que vem para apreciação. 97 

Assim, perguntou se o Comitê de Regulação tem permissão jurídica para inserir normativa de 98 

caráter técnico, e qual a análise do limite previsto do que é competência da área técnica e do que 99 

é competência do Comitê de Regulação. O Sr. Marcos Fey Probst informou que não é 100 

competência do Comitê de Regulação homologar e sim, além de aprovar ou não um ato, é alterar 101 

a proposta vinda da área técnica, dando vazão ao próprio regulamento. Como não seria 102 

apropriado a área técnica lançar um normativo sem a aprovação do Comitê de Regulação, é 103 

extremamente inapropriado que este aprove algo contrariamente à área técnica, porém, não há 104 

nenhum impedimento de mudar algo que vem da área técnica, porém, façam as considerações e 105 

enviem a mesma para conhecimento e análise da área técnica, se esta concorda ou não com as 106 

considerações propostas. Tomando a palavra, o Presidente do Comitê de Regulação agradeceu a 107 

presença e a apresentação do Sr. Marcos Fey Probst e passou a palavra ao Sr. André Domingos 108 

Goetzinger, que apresentou o item 4 (Resolução Normativa de Revisão) da pauta. A Resolução 109 

Normativa de Revisão estabelece condições, procedimentos e metodologia de revisão tarifária e 110 

preços públicos a serem observados pelos prestadores dos serviços públicos dos municípios 111 

consorciados e regulados pela AGIR, sendo que esta resolução foi enviada por e-mail aos 112 

Conselheiros para análise, e é formada por dezenove artigos e cinco anexos. A Resolução foi 113 

submetida a Audiência Pública, além de ter recebido contribuições de todas as esferas e vários 114 

setores trouxeram opiniões que foram devidamente justificadas. Esta Resolução ficará ligada ao 115 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), e é uma novidade dentro da regulação, pois 116 

vinculará os planos de negócios da empresa e prestação de serviços. Este plano municipal passou 117 

pela sociedade, sendo discutido, aprovado e tornou-se lei. Explicando os artigos, o 1º explica as 118 

definições de forma geral: Reajuste de Tarifa, Revisão de Tarifa, Tarifa, Preço Público, Preço de 119 

Serviço Complementar ou Acessório, Decisão e Data base de Reajuste Tarifário. O artigo 2º 120 

explica sobre o objeto, trazendo a metodologia, quem é regulado, enfatizando que, esta resolução 121 

vale para qualquer tipo de serviço, exemplificando que, caso a Agência venha regular cemitérios, 122 

se enquadraria nesta resolução, o que diferenciará serão os anexos, que serão submetidos ao 123 

Comitê de Regulação para análise. O artigo 3º explica sobre as condições gerais e da 124 

aplicabilidade da resolução a todos os consorciados da AGIR. Os artigos 4º e 5º tratam dos 125 

conceitos de cada item apresentado - Da Revisão Tarifária: A revisão das tarifas e dos preços 126 
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públicos - Revisão Ordinária (RO), Revisão Extraordinária (RE). Destacando o conceito de 127 

Revisão Ordinária, onde se objetiva a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários 128 

e a reavaliação das condições de mercado, respeitando-se as normas legais e regulatórias, num 129 

período de quatro ciclos tarifários, sendo que cada ciclo corresponde a doze meses, salvo as 130 

condições contratuais pactuadas. Esta Revisão exige uma série de documentos que precisam ser 131 

analisados dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, onde será feito um fluxo de caixa 132 

descontado do município da Revisão. O Gerente de Estudos Econômico-Financeiros explicou 133 

ainda como funciona atualmente o reajuste, dentro do conceito da Revisão Ordinária. Além 134 

disto, explicou sobre a Revisão Extraordinária, quando se verificar a ocorrência de fatos não 135 

previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio 136 

econômico-financeiro, também se observando os ganhos de produtividade com os usuários e a 137 

reavaliação das condições de mercado, respeitando-se as normas legais e regulatórias, bem como 138 

as condições contratuais. Dando sequência, foi mencionado ainda sobre os serviços 139 

complementares, que são decorrentes da atividade fim da tarifa, como exemplo tem-se as 140 

publicidades que constam nos transportes públicos, sendo uma receita complementar ou 141 

acessória, não sendo finalística, assim, havendo revisão dos preços, dentro da revisão ordinária 142 

ou extraordinária, caso ela não seja o pleito fim. Tomando a palavra, o Sr. Sergio Pintarelli 143 

questionou se os valores dos anúncios nos ônibus são regulamentados pela AGIR, e logo em 144 

seguida o Sr. André D. Goetzinger explicou que estes preços são estabelecidos via edital, 145 

havendo um estudo de viabilidade que proporciona estes preços, e a Agência regula a partir 146 

destes preços, havendo um estudo técnico para avaliação. Em seguida, a Sra. Lúcia Regina 147 

Vieira Zermiani tomou a palavra para fazer uma observação, informando que os serviços 148 

complementares somente sofreram reajuste de preços no decorrer dos anos e não revisão de 149 

preços para adequá-lo aos custos, e diante disso, o Gerente de Estudos Econômico-Financeiros 150 

esclareceu que esta é a escolha da Agência, pois não há como regular os serviços acessórios 151 

complementares dos 14 municípios consorciados, sendo inviável atender casos fora de uma 152 

revisão de reajuste. Dando continuidade na apresentação, os artigos 6º ao 11 esclarecem os 153 

Procedimentos, explicando a forma que o prestador dos serviços públicos deverá solicitar revisão 154 

tarifária, mediante preenchimento dos anexos, documentação necessária, mediante justificativa 155 

com apresentação do impacto em porcentagem. Informações físicas e digitais, onde a AGIR fará 156 

análise econômico-financeira em 90 dias, prorrogável por igual período; parecer jurídico em 10 157 

dias; decisão em 10 dias e recurso num prazo de 15 dias úteis ao Comitê de Regulação. O artigo 158 

8º menciona sobre a fase de instrução e análise de documentos: planilhas devem estar 159 

disponíveis com senhas, fórmulas e descritivo de inter-relacionamento; base e ativos regulatórios 160 

serão tratados em Resolução específica. O artigo 9º - em casos específicos e justificados, 161 

suspensão dos prazos do artigo 7º; submetidos a audiência/consulta pública e conforme 162 

Protocolo de Intenções. O artigo 10 - da apresentação da Decisão indicando: porcentagem de 163 

revisão sobre os preços; tabela de preços revisados; exigência de publicação prévia (fatura e sítio 164 

eletrônico). Artigo 11 - aplicação de 30 dias para iniciar as leituras das respectivas ligações de 165 

saneamento. Encerrando sua apresentação com os artigos 12 ao 19, que tratam das Disposições 166 

Finais, explicando que a presente Resolução aplica-se aos pleitos de revisão das tarifas e serviços 167 

públicos regulados pela AGIR, apresentados a partir da sua vigência num ciclo de quatro anos 168 
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com aplicação para o quinto ano, considerando o efeito da inflação ocorrida. Tomando a palavra, 169 

o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR perguntou aos conselheiros se haveria algum 170 

questionamento, e o Sr. Guilherme S. Pimentel perguntou sobre o impacto dos planos 171 

municipais, quais municípios poderão ter uma revisão ordinária e qual o custo para estes, e 172 

diante disto, o Sr. André D. Goetzinger comunicou que estão sendo simuladas e na medida do 173 

possível serão aplicadas, e assim é feito um trabalho mais educacional do que regulatório. Em 174 

seguida, o Sr. Luiz Alberto de Souza questionou se a AMMVI e a AGIR estão trabalhando com 175 

os municípios consorciados na área de saneamento básico para que haja um plano mais regional, 176 

e diante disso, o Diretor Geral da AGIR tomou a palavra e explicou que o CIMVI - Consórcio 177 

Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí tem uma assessoria para eventualmente fazer consórcio 178 

de serviços públicos regionalizados, e a outra forma de preocupação, é o problema da região 179 

metropolitana, que acontecerá na região e, dentro da lei, a Agência acabará fazendo a regulação 180 

em forma de região metropolitana. Tomando a palavra, o Sr. José Carlos Spengler informou que 181 

caso houver necessidade de reunião extraordinária antes da próxima reunião ordinária, a mesma 182 

será convocada conforme os trâmites do Regimento Interno da AGIR. Nada mais havendo a ser 183 

tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta 184 

reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente 185 

ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos 186 

estatutários. 187 

 188 

 189 

 190 

      191 

_______________________________                           _________________________________                                       192 

             José Carlos Spengler                                                        Thayana Seibt 193 

Presidente do Comitê de Regulação                            Assessora de Diretoria da AGIR                   194 

e Secretária “ad hoc” 195 
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