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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Em uma retrospectiva dos acontecimentos do ano de 2017, se
destacam os resultados expressivos e trabalhos reconhecidos a nível
nacional e internacional. Os desafios diários são muitos e o alcance
das finalidades desta instituição só foi possível graças à capacidade de
toda equipe AGIR atuar com entrega, organização e eficiência perante
as suas atividades e o devido cuidado com o erário público. Agora,
devemos permanecer com o fortalecimento da cultura institucional,
foco na excelência, assegurando o compromisso com os três pilares
de atuação de uma Agência Reguladora: usuários, poder concedente e
prestadores de serviço público.
Um ponto importante no qual temos avançado é a busca incessante
pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão,
permissão e autorização, modicidade das tarifas e o justo retorno dos
investimentos.
Chegamos ao final de 2017 com a inclusão da regulação dos serviços
de transporte coletivo urbano nas atribuições da Agência, em sete
municípios consorciados. Preparados para este novo desafio, seguimos
com a materialização de nosso planejamento estratégico e com a
concretização de nossos objetivos, priorizando a responsabilidade e
atenção quanto à qualidade dos serviços públicos prestados.
Para 2018, contando com o empenho e engajamento de todos os
servidores para que, juntos, continuaremos trabalhando para fazer da
AGIR uma Agência ainda mais forte. Fiscalizar e regular o saneamento
básico e o transporte público é cuidar do presente, planejando o
futuro. Nossas boas práticas e contato direto junto aos usuários nos
indicam, sem dúvida, que estamos na direção certa.

Jean Michel Grundmann

MENSAGEM
DO DIRETOR
GERAL

deixando de lado, ações meramente de contestação, de arranjos
políticos e até de grupos contrários a prestação de melhores serviços.
Discorrer sobre o ano de 2017, sem perpassar pelos saltos e sustos
políticos e judiciais, com quais a nação brasileira se deparou, seria até
passível de lançar afirmações e/ou formatar opiniões, que poderiam
estar em conflito com a realidade.

O reconhecimento público não ficou restrito ao campo de nossos
concidadãos regulados. O esforço e o engajamento de toda a equipe
AGIR, viu-se recompensada com a premiação em âmbito estadual,
outorgada pela Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade

Mesmo isso não impede, que se possa, após voltar o olhar aos 365 dias

Social da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, da

passados, visualizar que passos importantes foram dados e objetivos,

Certificação de Responsabilidade Social (7ª Edição /2017).

se não em todos os campos, mas em sua maioria, foram alcançados.

No campo dos sucessos profissionais, além dos excelentes trabalhos

O olhar regulador, agora já é um pouco mais compreendido pelos

dos agentes públicos que compõe a AGIR, em suas lutas e produções

atores que labutam diretamente, neste novo espaço dos serviços

técnicas obrigatórias, o tempo foi também muito bem dispendido nas

públicos municipais. Se antes éramos vistos como “mais um para

atividades acadêmicas.

controlar”, graças às ações cotidianas e de muita persistência, já é
possível enxergar, mesmo se não por todos, como sendo uma agenda
de contribuições que vem em favor da melhoria dos serviços e usuários.

Os trabalhos desenvolvidos dentro da AGIR foram objeto de
apresentações em vários congressos, seminários e eventos de
âmbito nacional e internacional. Destacam-se também as ações dos

Também já é possível observar e constatar, basta uma breve olhar

profissionais da AGIR junto ao Ministério das Cidades, Tribunal de

no relatório ora apresentado, que vários resultados já são realidade.

Contas do Estado de Santa Catarina e efetiva atuação nos vários eventos

Resultados esses que, através de um olhar mais aguçado, remete-nos à

da ABAR, em suas Câmaras Técnicas, além dos inúmeros treinamentos

uma maior atenção aos usuários dos serviços básicos de saneamento.

aos agentes regulados.

Também, em mais um passo ousado, por já possuir, por parte dos

2017, apesar das dificuldades, foi superado sem muitos percalços, graças

Senhores Prefeitos e das Câmaras Municipais, o reconhecimento e

a efetiva atuação de toda a Equipe AGIR, de seu Prefeito Presidente,

a confiança das ações técnicas da Equipe da AGIR, foi-nos delegado,

Sr. Jean Grudmann e, principalmente, pela confiança e credibilidade

o controle, a fiscalização e a regulação dos Serviços de Transportes

com que fomos distinguidos pelos demais prefeitos consorciados e

Coletivo de Passageiros.

pelos nossos regulados que, de forma efetiva, nos auxiliam para que as

É um desafio enorme, que com tenacidade, treinamento, capacitação
e recrutamento de profissionais de alta performance, também será
vencido. Com o andar do tempo, a população deverá sentir mudanças,

melhorias sejam efetivamente percebidas pelos usuários dos serviços
de saneamento e transporte público coletivo de passageiros.

Heinrich Luiz Pasold

MENSAGEM DO
PRESIDENTE
DO COMITÊ DE
REGULAÇÃO
Como Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, quero deixar claro
que estamos trabalhando paralelamente com esta Agência e juntos
desempenhando nosso papel de forma muito atuante, e esta atuação
faz com que os municípios através de suas secretarias, autarquias ou
até mesmo empresas contratadas e ligadas as prestações de serviço
do saneamento, apresentem maior transparência em seus atos,
contas públicas, obras, serviços, investimentos e seus cronogramas.
Fica claro que com o acompanhamento da AGIR, apoiado no Comitê
de Regulação, objetiva-se que as ações voltadas ao saneamento se
tornem mais técnicas e eficientes e sobretudo, comprometidos com
a cidadania.
Vimos com isso que as barreiras políticas estão sendo rompidas e
as ações voltadas ao saneamento estão sendo objetivos de planos,
projetos e planejamento continuado, passando de gestão a gestão e
governo a governo.
Quero aqui finalizar dizendo que estamos comprometidos com a
causa do saneamento, e todas as discussões, reuniões, consultas e
audiências públicas, normas e regimentos aprovados, buscamos
otimizar o gasto público, mas principalmente, a garantia da boa
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Ricardo Alexandre da Silva

VALORES

EQUILÍBRIO
Pautar suas ações visando ponderar
os interesses dos usuários, agentes
regulados e entes associados.

ESPÍRITO DE EQUIPE
ÉTICA
Agir de forma coerente com os
valores éticos estabelecidos e em
harmonia com as políticas, diretrizes e
posicionamentos adotados pela AGIR.

MISSÃO
Garantir por meio da regulação a prestação
de serviços públicos municipais efetivos e com
qualidade, primando pela universalização
do atendimento, proporcionando o diálogo
e/ou fortalecimento da relação entre poder
público, prestadores e usuários.

COMPROMETIMENTO

Reconhecer a interdependência de todas
as áreas da Agência, valorizando a
colaboração e o trabalho em equipe.

IMPARCIALIDADE
Analisar os casos que forem apresentados
de forma impessoal e justa, não
emitindo juízo prévio de valor.

Empenhar-se na realização de suas atividades,
agindo com serenidade na identificação
de problemas e na busca de soluções, de
forma a atingir os melhores resultados.

Tomar decisões com autonomia e liberdade
com base em suas competências técnicas.

COOPERAÇÃO

ISONOMIA

Interagir com outras instituições
com vistas ao aprimoramento da
regulação dos serviços públicos.

Adotar procedimentos que não
diferenciem aqueles que estejam
numa mesma situação e tenham
os mesmos direitos e deveres.

DIÁLOGO

INDEPENDÊNCIA

RESPONSABILIDADE SOCIAL
E AMBIENTAL

Manter diálogo permanente com os
usuários dos serviços públicos, os agentes
regulados e a sociedade, a fim de atingir
o aperfeiçoamento contínuo de seus
processos no exercício de suas atribuições.

Executar ações com responsabilidade
e solidariedade, contribuindo para
o desenvolvimento sustentável.

atuação efetiva e consolidada na regulação

EFICIÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

dos serviços públicos municipais do Médio

Buscar a excelência nos processos, tarefas e
atividades, otimizando recursos de forma a
obter os resultados esperados pela sociedade.

Adotar procedimentos claros e
transparentes, dando ênfase à publicidade
e à prestação de contas de seus atos.

VISÃO
Ser reconhecida pelo usuário, por meio de

Vale do Itajaí.

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 e transporte público compreendendo os serviços:

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
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

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° 5397, de 17.04.2017

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta,

Pomerode - Lei Complementar n° 303, de 20.06.2017

transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde

Rio dos Cedros - Lei Complementar nº 281, de 23.02.2017

as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.

LIMPEZA URBANA E MANEJO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Rodeio - Lei Complementar n° 62, de 08.03.2017
Timbó - Lei Complementar n° 485, de 24.03.2017

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, tratamento e disposição final adequados dos resíduos sólidos, desde

COMPETÊNCIAS

as ligações prediais até o seu lançamento final no aterro sanitário.

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS,
LIMPEZA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA
DAS RESPECTIVAS REDES 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.

Entre as inúmeras atribuições da AGIR, podem-se citar as seguintes:
 Regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico através da fixação de normas,
regulamento e instruções;
 Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados;
 Manifestar-se quanto aos conteúdos de editais de licitação e buscar o equilíbrio econômico Moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse;

Compreende-se como transporte público coletivo o serviço público de transporte

 Avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos serviços delegados;

de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado,

 Participar de audiências e consultas públicas referente à prestação dos serviços públicos regulados;

com itinerários e preços fixados pelo Poder Público.
14

financeiro dos contratos de concessão, permissão e autorização;

TRANSPORTE PÚBLICO

Relatório de Atividades AGIR 2017

 Analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas.
Relatório de Atividades AGIR 2017
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A ESTRUTURA
DA AGIR

EQUIPE TÉCNICA - 2017
SETOR DE OUVIDORIA

Vitor Zanella Junior

Bianca Brehmer Bernardi

A estrutura da AGIR conta com a Assembleia Geral de Prefeitos, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal,

Bacharel em Direito

Graduanda em Jornalismo

o Comitê de Regulação e a Direção Geral. Seus papeis e responsabilidades encontram-se definidos no

Especialista em Gestão de
Políticas Públicas Municipais

Ouvidor

Novo Protocolo de Intenções da AGIR disponível em www.agir.sc.gov.br. Ligados a Direção Geral está a

DIREÇÃO GERAL

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

Heinrich Luiz Pasold

Transporte Coletivo, Estudos Econômico-Financeiros, Assessoria Jurídica e Ouvidoria.

Estagiária

SETOR ADMINISTRATIVO

Diretor Geral

Bacharel em Direito
Especialista em Direito
Empresarial e em Gestão de
Políticas Públicas Municipais

Ana Claudia Hafemann

Giovana Peron

Analista de Regulação e Fiscalização
- Setor administrativo

ORGANOGRAMA

Assessora da Diretoria
Bacharel em Secretariado
Executivo Bilíngue

Bacharel em Administração
Especialista em Gestão de Políticas Públicas Municipais
Mestranda em Desenvolvimento Regional

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSEMBLEIA
GERAL

COMITÊ DE
REGULAÇÃO

DIRETORIA
EXECUTIVA
CONSELHO
FISCAL

PRESIDÊNCIA

ASSESSOR DE
DIRETORIA

ASSESSORIA
JURÍDICA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Especialista em Administração
Pública e Controladoria, e em
Direito Processual Civil

Bacharel em Ciências Econômicas

Bacharel em Secretariado Executivo,
Administração e Processos Gerenciais

Especialista em Engenharia do Território

Especialista em Auditoria de Sistemas
e Serviços em Saúde, em Gerência
de Cidades, em Controladoria da
Gestão Pública, e em Educação
a Distância: Gestão e Tutoria

GERENTE
TRANSPORTE COL.
E DEMAIS SERV.
PÚBLICOS

Bacharel em Sistemas Eletrônicos
Doutorando em Engenharia do Território

GERÊNCIA DE ESTUDOS
ECONÔMICOSFINANCEIROS

ENGENHEIRO
CIVIL

ECONOMISTA

AGENTE
ADMINISTRATIVO SETOR TÉCNICO

AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO

CONTADOR

Relatório de Atividades AGIR 2017

Ricardo Antonio
de Souza

Bacharel em Economia
e Direito

Graduando em
Ciências Econômicas

Estagiário

Especialista em Projetos de
Viabilidade Econômica
Mestre em Administração

GERENTE
ESTUDOS
ECONÔMICOSFINANCEIROS

ENGENHEIRO
SANITARISTA

Ademir Manoel
Gonçalves
Economista

André Domingos Goetzinger

Gerente de Estudos Econômicos-Financeiros
Bacharel em Administração
Especialista em Gestão Pública

GERÊNCIA DE
SANEAMENTO
BÁSICO

Ricardo Hübner

Gerente de Controle, Regulação e
Fiscalização de Saneamento Básico
Bacharel em Engenharia Civil
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Mestranda em Rede Nacional
em Gestão e Regulação
de Recursos Hídricos

Daniel Antonio Narzetti

Diretora Administrativa
Institucional

Doutoranda em
Desenvolvimento Regional

OUVIDORIA

Bacharel em Direito e Pedagogia

Especialista em Gestão de
Políticas Públicas Municipais,
e em Direito Empresarial

Assessora Jurídica

Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de
Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos

Vanessa Fernanda Schmitt

Mestre em Desenvolvimento Regional

GERENTE
SANEAMENTO
BÁSICO

Bacharel em Direito

GERÊNCIA DE TRANSPORTE
COLETIVO E DEMAIS
SERVIÇOS PÚBLICOS

DIRETOR GERAL

DIRETOR
ADMINISTRATIVO E
INSTITUCIONAL

Maria de Fátima Martins

Assessor Jurídico

DIREÇÃO
ADMINISTRATIVA
E INSTITUCIONAL

ANALISTA DE
REGULAÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO

Luciano Gabriel Henning

Especialista em Gestão Ambiental com
Ênfase em Organizações Produtivas
Mestre em Engenharia Ambiental

Caio Barbosa
de Carulice

Agente Administrativo
- Setor técnico

Carolina Hamann
Estagiária

Graduanda em
Engenharia Civil

Graduando em
Engenharia Ambiental
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ASSEMBLEIA
GERAL

COMITÊ DE
REGULAÇÃO

Órgão de tomada de decisão composto pelos representantes do Poder Concedente, quais sejam,

O Comitê de Regulação é órgão de participação institucionalizada da sociedade, dos prestadores de

Prefeitos dos municípios consorciados ao Consórcio Público AGIR. É encarregado do direcionamento

serviço e do consórcio no processo de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico nos

estratégico da AGIR, com a atribuição de proteger e zelar pelos recursos públicos do Consórcio e

municípios consorciados, através de nove representantes Conselheiros Titulares e nove Conselheiros

buscar equilíbrio entre seus membros. Realiza Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) e Assembleias

Suplentes, indicados pelos Conselhos Municipais de Saneamento Básico, pelos prestadores de serviços

Gerais Extraordinárias (AGE). Sendo que no ano de 2017, foram realizadas 06 AGO’s e 03 AGE’s.

e pelo Consórcio. O comitê de regulação tem natureza técnica e deliberativa nos assuntos relacionados
à regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico e transporte e para a apreciação de
recursos e reclamações dos usuários. Reunindo-se mensalmente e extraordinariamente conforme
demanda.

Assembleia Geral Ordinária AGIR

Assembleia Geral Ordinária AGIR

Fonte: AGIR (2017).

Fonte: AGIR (2017).

ASSEMBLEIA GERAL - COMPOSIÇÃO 2017
Diretoria Executiva 2017
Reunião do Comitê de Regulação da AGIR

CARGO

NOME

MUNICÍPIO

Presidente

Jean Michel Grundmann

Benedito Novo

Vice-presidente

Jonas Oscar Paegle

Brusque

Tesoureiro

Simoni Mercia Mesch Nones

Doutor Pedrinho

CONSELHO FISCAL

NOME

MUNICÍPIO

Presidente

José Gerson Gonçalves

Apiúna

Titular

Lairton Possamai

Ascurra

Titular

André Moser

Indaial

Suplente

Marildo Domingos Felippi

Rio dos Cedros

Suplente

Jorge Augusto Krüger

Timbó

Suplente

Napoleão Bernardes Neto

Blumenau

Fonte: AGIR (2017).

Reunião do Comitê de Regulação da AGIR
Fonte: AGIR (2017).

Conselho Fiscal 2017
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Reunião do Comitê de Regulação da AGIR
Fonte: AGIR (2017).

Reunião do Comitê de Regulação da AGIR
Fonte: AGIR (2017).

Relatório de Atividades AGIR 2017
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COM QUEM
ATUAMOS

COMITÊ DE REGULAÇÃO - COMPOSIÇÃO 2017
Indicados pela AGIR
NOME

ENTIDADE

MUNICÍPIO

Richard Buchinski (Titular)

AMMVI

Blumenau

Anísio Fantini (Titular)

AMMVI

Blumenau

Luiz Alberto de Souza (Titular)

FURB

Blumenau

Noemia Bohn (1º Suplente)

FURB

Blumenau

Gabriel Cristofolini (2º Suplente)

UNIASSELVI

Indaial

Felipe Bittencourt (3º Suplente)

Observatório Social

Blumenau

NOME

ENTIDADE

MUNICÍPIO

Sandra Aparecida Alves de Oliveira (Titular)

CMSB

Blumenau

José Carlos Spengler (Titular)

CMSB

Gaspar

Adriane Grätsch Thiem (Titular)

OAB/SC

Blumenau

Geraldo Máximo de Oliveira (1º Suplente)

CMSB

Blumenau

Günther Lother Pertschy (2º Suplente)

CMSB

Brusque

Karine Krüger (3º Suplente)

CMSB

Indaial

Indicados pelos usuários

TARIFA MÍNIMA RESIDENCIAL DE ÁGUA
Consumo até 10m² (valores em 12/2017)

Indicados pelos prestadores
NOME

ENTIDADE

MUNICÍPIO

Ricardo Alexandre da Silva (Titular)
– Presidente do Comitê de Regulação

SAMAE

Gaspar

Guilherme Schmidt Pimentel (Titular)

BRK Ambiental

José Vilson Brassiani (Titular)
Jonas Luiz de Lima (1º Suplente)

TARIFA MÍN.

MUNICÍPIO

TARIFA MÍN.

Apiúna

R$ 42,19

Gaspar

R$ 31,90

Blumenau

Ascurra

R$ 42,19

Guabiruba

R$ 42,19

CASAN

Indaial

Benedito Novo

R$ 42,19

Indaial

R$ 42,19

Prefeitura Municipal
de Indaial/CASAN

Indaial

Blumenau

R$ 29,98

Pomerode

R$ 28,65

Botuverá

R$ 42,19

Rio dos Cedros

R$ 42,19

Lúcia Regina Vera Zermiani (2º suplente)

BRK Ambiental

Blumenau

Brusque

R$ 27,70

Rodeio

R$ 42,19

Artur Uliano (3º suplente)

SAMAE

Blumenau

Doutor Pedrinho

R$ 42,19

Timbó

R$ 24,80

Será substituído pelo Conselheiro
Ernâni Bolognini a partir de 01/01/2017

20

MUNICÍPIO
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

 SAMAE Blumenau

 CASAN Apiúna

 CASAN Botuverá

 CASAN Ascurra

 SAMAE Brusque

 CASAN Benedito Novo
 CASAN Doutor Pedrinho

22

Relatório de Atividades AGIR 2017

Relatório de Atividades AGIR 2017

23

24

 SAMAE Gaspar

 CASAN Rio dos Cedros

 CASAN Guabiruba

 CASAN Rodeio

 CASAN Indaial

 SAMAE Timbó

 SAMAE Pomerode

 Prefeitura de Botuverá

Relatório de Atividades AGIR 2017

Relatório de Atividades AGIR 2017
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

 SAMAE Pomerode

 BRK Ambiental – Blumenau S.A.

 Doutor Pedrinho (Em construção)

RESÍDUOS SÓLIDOS (DISPOSIÇÃO FINAL)
 CASAN Indaial

26
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 Aterro Sanitário de Timbó (CIMVI) - Apiúna, Ascurra,
Benedito Novo, Botuverá, Doutor Pedrinho, Indaial,
Luiz Alves, Rodeio, Pomerode e Rio dos Cedros

Relatório de Atividades AGIR 2017
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
E INSTITUCIONAL
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Planejamento estratégico
Os desafios do contexto econômico brasileiro

a regulação, o controle e a fiscalização, gerando

fizeram com que a AGIR elaborasse o seu

valor a todos os usuários dos serviços.

Planejamento

 Aterro Sanitário de Brusque (Recicle) - Brusque e Guabiruba

Estratégico,

com

foco

em

governança e conformidade, disciplina financeira

O documento contempla metas e projetos para o

e excelência na regulação dos serviços públicos

alcance dos objetivos estratégicos, projeções para

de saneamento básico e transporte público, como

apoiar as decisões e mantém o alinhamento com a

forma de garantir a sustentabilidade e potencializar

identidade da instituição – missão, visão e valores.

Visão de sustentabilidade
A sustentabilidade tem direcionado cada vez
mais a estratégia de gestão da agir, buscando
sempre

o

equilíbrio

entre

os

aspectos

econômicos, financeiros, ambientais e sociais de
suas atividades como forma de prevenir riscos
e promover a geração de valor nos serviços
prestados.
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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. Com destaque ao ODS 6 – assegurar a
disponibilidade e gestão sustentável da água e

Um dos focos de atuação da AGIR é priorizar os

saneamento para todas e todos e ao ODS 11 –

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

tornar as cidades e os assentamentos humanos

com maior capilaridade ao seu planejamento

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
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Melhoria de processos

Saúde e segurança no trabalho

A excelência operacional é um dos pilares estratégicos da AGIR. Nesse sentido, a Agência tem

Na gestão da saúde ocupacional e da segurança

manutenção continua de boas condições de

no trabalho, a AGIR atua com foco na antecipação,

trabalho e bem-estar aos servidores.

investido em projetos referentes a redução do desperdício e otimização de processos. Uma das
ações desenvolvidas foi a criação da Comissão de Gestão Documental, que tem como objetivo
contribuir para a formação de uma cultura de melhoria contínua de gestão de processos e eficiência
em gestão.

Pesquisas, consultorias e assessorias realizadas no ano de 2017 tiveram como objetivo o aprimoramento
das atividades realizadas pela AGIR, entre elas a consultoria técnica para o levantamento de custos
e resultados relativos aos resíduos sólidos, capacitação na área de regulação de transporte público
coletivo, assessoria para elaboração de resolução na área de resíduos sólidos e desenvolvimento do
aplicativo InterAgir para smartphones com sistemas IOS e Android.

Servidores
AGIR

entende

são

Protocolo de Intenções da AGIR. Destaca-se a

resultados

implementação de Plano de Cargos, incentivos ao

esperados. Para tanto, promove diversas ações

estudo e participação em comissões e colegiados.

fundamentais

que

para

seus

servidores

alcançar

os

que objetivam a melhoria das condições de
trabalho, o desenvolvimento profissional e a
qualidade de vida de seus servidores.

Buscamos formas de acelerar o desenvolvimento
dos servidores, com o objetivo de ampliar o olhar
regulatório, fornecer as ferramentas necessárias

Procuramos nos conectar às tendências e às

para realizar as entregas no papel que ocupam

melhores práticas para desenhar novos programas

e o desenvolvimento pessoal. Possuindo como

e ferramentas, sendo possível concretizar uma

premissa a geração de experiências que facilitem

nova estruturação de cargos e benefícios no Novo

a compreensão dos temas com uma visão de
curto, médio e longo prazos.

GÊNERO
EQUIPE AGIR

Feminino (6)

A Agência busca atuar de forma integrada e

Masculino (9)

monitorar a gestão de pessoas, garantindo a
igualdade de direitos, oportunidades e obrigações,
respeitando as especificidades e características
individuais, aumentando a sinergia entre os

40%

colaboradores e a AGIR. Temos um ambiente
de aceitação e respeito, onde todos são bem-

60%

vindos independentemente de sua identidade de
gênero, raça, faixa etária, orientação sexual, ou
de ter qualquer tipo de deficiência. Celebramos
a diversidade! Para coibir eventuais condutas em
desacordo com seu compromisso com a equidade,
utiliza-se de seu Código de Ética e de Conduta.

Gráfico 1 – Gênero - Equipe AGIR
Fonte: AGIR (2018).

Os valores da AGIR, citados na página 11 deste
Relatório, estão pautados no trabalho em parceria
acreditando que juntos se vai mais longe, valoroso
benefício resultante do modelo consorciado.
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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

Pesquisas, consultorias e assessorias

A

reconhecimento,
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preceitos técnicos, legais e éticos recomendados
pelos órgãos oficiais e entidades científicas
competentes.

Durante a jornada de trabalho é essencial
que os servidores executem suas tarefas
com uma postura correta, com objetivo de
não comprometer a sua integridade física e a
saúde. A Norma Reguladora nº 17 do Ministério
do Trabalho estabelece os parâmetros da
ergonomia que permitem a adaptação das

As ações desenvolvidas são alinhadas com

condições de trabalho às características dos

o atendimento de laudos como o Programa

trabalhadores em suas atividades. Diante disto,

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),

com as recomendações realizadas pela Comissão

Programa

Saúde

Especial, foram adquiridos novos materiais e

Ocupacional (PCMSO), assim como através da

equipamentos que promovam a ergonomia,

constituição da Comissão Especial para convalidar

com o objetivo de proporcionar o máximo de

e implementar as recomendações apontadas

conforto e segurança para um desempenho

na Análise Ergonômica do Trabalho, instituída

eficiente dos trabalhadores em suas jornadas

pelo Decreto nº 023/2017, que recomenda a

de trabalho.

de

Controle

Médico

de

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO EXERCÍCIO 2017
A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira da AGIR, efetivada no
exercício de 2017:

Comparativo da Receita com a Despesa
Comparativo entre Receitas e Despesas

Valores em R$

Receitas Arrecadadas

R$ 1.613.511,12

Dedução de Receitas

R$ 420,45

Despesas

R$ 1.527.121,17

Superávit

R$ 86.389,95

Saldo Bancário
Contas

31/12/2017

Saldo Aplicação Financeira

R$ 67.484,54

PROJEÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 2018

Demonstrativo da Receita
Receitas

Valores em R$

Receita tributária

R$ 1.216.630,51

Transferências correntes

R$ 324.202,24

Receitas patrimoniais

Receitas Correntes

R$ 1.646.034,24

R$ 67.484,54

Recursos Ordinários 2018 – AGIR – Taxas

R$ 1.295.268,24

Outras receitas

R$ 614,28

Recursos Ordinários 2018 – AGIR – Rateio

R$ 350.766,00

Total

R$ 1.608.931,57
Despesas Correntes Taxas

R$ 1.295.268,24

Folha de Pagamento

R$ 887.943,99

Outras Despesas Correntes

R$ 394.348,62

Investimentos

R$ 12.975,63

Despesas Correntes Rateio

R$ 350.766,00

Folha de Pagamento

R$ 252.056,01

Demonstrativo das Despesas
Despesas

Valores em R$

Pessoal Encargos

R$ 1.049.990,78

Outras Despesas Correntes

R$ 461.385,72

Investimentos

R$ 15.744,67

Total

R$ 1.527.121,17

Restos a Pagar

32

Restos a Pagar

Valores em R$

Restos a Pagar Processados

R$ 23.804,10

Outras Despesas Correntes

R$ 93.685,62

Restos a Pagar Não Processados

R$ 33.605,12

Investimentos

R$ 5.024,37
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GERÊNCIA DE ESTUDOS
ECONÔMICO-FINANCEIROS
A Gerência de Estudos Econômico-Financeiros foi criada a partir do Novo Protocolo de Intenções de

5%
11%

PROCESSOS 2017
16%
Reajuste Água e Esgoto (1)
5%

5%

Acompanhamento Água e Esgoto (3)
Outros (1)

2017, subordinada à Diretoria Administrativa e Institucional, cuja competência segundo cláusula 57

Reajuste Água (5)

inclui:

Revisão Água (1)
Acompanhamento Água (1)

21%

27%

I - elaborar estudos e relatórios de natureza econômica e financeira em todos

Reajuste Lixo (4)
Reajuste Esgoto (1)

os serviços públicos regulados pela AGIR, correlatos à composição das tarifas e
preços públicos, bem como das taxas cobradas pelos prestadores de serviços, à

5%

amortização de investimentos realizados e ao equilíbrio econômico-financeiro

5%

Acompanhamento Esgoto (2)

dos contratos administrativos;
II - manifestar-se, através de parecer técnico, nos processos de reajuste e
revisão tarifária e de preços públicos;

Gráfico 2 – Processos administrativos no ano de 2017
Fonte: AGIR (2018).

III - acompanhar e auditar, diretamente ou com auxílio de terceiros contratados,
a certificação dos ativos inerentes aos bens vinculados à prestação dos serviços
públicos regulados pela AGIR;
IV - sugerir e elaborar propostas de normas de regulação para os serviços
regulados pela AGIR, a exemplo de normativas para o reajuste e revisão
tarifária e de preços públicos, o monitoramento dos custos, a certificação de
ativos e o estabelecimento de plano de contas;
V - auxiliar, quando solicitado, as demais áreas técnicas da AGIR nos assuntos
correlatos à regulação econômico-financeira dos serviços públicos;

Conforme gráfico acima, apresenta o tipo de procedimento, a quantidade, e por sua vez o percentual
em relação a quantidade total anual de processos de reajuste de água, esgoto, resíduos sólidos, revisão
de tarifa de água, além de acompanhamento que por motivação possa ser instaurado. A demanda é
pro Reajuste de tarifa de água e serviços complementares com 27% (vinte e sete por cento) seguido de
reajuste da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares (lixo) com 21% (vinte e um por cento).
Colabora também com estudos como o levantamento dos custos do serviço de resíduos sólidos, tarifa
básica de disponibilidade – TBO, além disso participa de simpósios, palestras, seminários, cursos e
outros correlatos.

VI - organizar e controlar atividades de capacitação nos setores regulados pela
AGIR; e
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

A partir disto, esta Gerência através de Procedimentos Administrativos instaurados analisa os diversos
pleitos dos regulados quanto as tarifas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos
sólidos. Podem ser solicitados pedidos de reajuste que considera a reposição inflacionária aplicada
sobre a tarifa ou de revisão que considera todos os gastos com custos, despesas e investimentos.
No ano de 2017 a equipe da Gerência de Estudos Econômico-Financeiros elaborou 19 (dezenove)
Pareceres em Processos Administrativos, conforme o evidenciado no gráfico em sequência.
Reunião Gerente de Estudos Econômico-Financeiros.
Fonte: AGIR (2017).
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GERÊNCIA DE CONTROLE,
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE SANEAMENTO BÁSICO

Conforme o detalhamento no gráfico e no quadro abaixo, destaca-se o aumento do número de
procedimentos técnicos relativos ao período de 2014 a 2017, principalmente devido ao início do
processo fiscalizatório da prestação dos serviços de drenagem e manejo das pluviais urbanas, seguida
do acompanhamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico e a averiguação do cumprimento
do contrato de concessão do sistema de esgotamento sanitário de Blumenau/SC.
Nº de Procedimentos Técnicos

2014

2015

2016

2017

Sistema de Abastecimento de Água

4

20

1

3

Sistema de Esgotamento Sanitário

4

0

3

10

expedidas pela AGIR e legislação vigente.

Resíduos Sólidos Urbanos

1

2

0

3

Neste sentido, instauram-se procedimentos técnicos com o objetivo de avaliar periodicamente

Drenagem Urbana

0

0

0

15

Planos Municipais de Saneamento Básico

0

0

0

14

TOTAL

9

22

4

45

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico é órgão da estrutura da AGIR,
com natureza técnica e subordinada à Diretoria Administrativa e Institucional.
Dentre outras atribuições, compete principalmente à Gerência de Saneamento Básico, fiscalizar, com
poder de polícia administrativa, a qualidade e eficiência da prestação dos serviços de saneamento
básico nos municípios consorciados, em consonância com as normas, regulamentos, instruções

Quadro 1.
Procedimentos
técnicos AGIR
2014-2017.
Fonte: AGIR (2018).

a prestação dos serviços e também analisar possíveis irregularidades detectadas. De forma
complementar, elaboram-se pareceres e relatórios de fiscalização relatando recomendações,
determinações e as penalidades cabíveis. Deste modo, no ano de 2017 foram instaurados 45 (quarenta
e cinco) procedimentos técnicos relacionados aos seguintes temas:

14

NÚMERO DE
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Planos
Municipais do
Saneamento
Básico (PMSB)

22

Drenagem e
manejo das
águas pluviais
urbanas

Fiscalizações
programadas e
eventuais

45

Fonte: AGIR (2018).

15

05

Gráfico 3. Quantidade
de procedimentos
técnicos AGIR 2014-2017.

45

9
4
2014

2016

2015

2017

Procedimentos
técnicos
01

06

Qualidade da
água tratada e
distribuída à
população

Contrato de
Concessão Blumenau/SC

3
14

10

04

NÚMERO DE
PROCEDIMENTOS
TÉCNICOS - 2017

Fonte: AGIR (2018).

Sistema de Abastecimento de Água

Demandas de
Ouvidoria

Sistema de Esgotamento Sanitário
3

Figura 1. Procedimentos técnicos 2017

Gráfico 4.
Procedimentos
técnicos AGIR no
ano de 2017.

15

Resíduos Sólidos Urbanos
Drenagem Urbana
Planos Municipais de
Saneamento Básico

Fonte: AGIR (2018).
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A equipe técnica da AGIR realiza o acompanha-

relatórios contendo todas as análises de dados,

mento dos prestadores de serviço de saneamento

informações e evidências apuradas durante a

regulados através de fiscalizações diretas e indire-

atividade de fiscalização.

tas. A fiscalização indireta é executada na sede da

3

1

QUANTIDADE DE
FISCALIZAÇÕES DIRETAS - 2017

Durante o ano de 2017, conforme quadro

Agência por meio da solicitação de informações,

6

e gráfico abaixo, quanto as suas atividades

análise de documentação comprobatória, bem

operacionais, a Gerência de Saneamento Básico

como posterior elaboração de Pareceres Técnicos

Sistema de Abastecimento de Água

deu prioridade ao cumprimento do cronograma

de acordo com as normas legais, regulamentares

Sistema de Esgotamento Sanitário

de fiscalizações programadas em campo nos

e pactuadas.

sistemas de abastecimento de água e sistemas

Resíduos Sólidos Urbanos

29

Drenagem Urbana

Na fiscalização direta são realizadas vistorias

de esgotamento sanitário, bem como nas

em campo, caracterizadas por inspeções das

atividades relativas ao manejo e disposição

unidades e sistemas do prestador de serviços

dos resíduos sólidos urbanos dos municípios

objeto da ação de fiscalização, com o objetivo

consorciados

de verificar as condições físicas e operacionais,

realizaram-se fiscalizações eventuais in loco

bem como o atendimento dos serviços públicos

visando atender demandas pontuais e também

Gráfico 6. Quantidade de fiscalizações diretas AGIR 2017.

de saneamento que estão sendo ofertados

reclamações recebidas de usuários por meio do

Fonte: AGIR (2018).

à população. Posteriormente, são emitidos

setor de ouvidoria.

à

Agência.

Quantidade de Fiscalizações Diretas

2013

2014

2015

2016

2017

Sistema de Abastecimento de Água

9

19

21

28

29

Sistema de Esgotamento Sanitário

23

16

12

17

6

Resíduos Sólidos Urbanos

2

1

2

1

3

Drenagem Urbana

0

0

0

0

1

Total

34

36

35

46

39

QUANTIDADE DE
FISCALIZAÇÕES DIRETAS

34

2013

36

2014

2015

39

2016

Quadro 2.
Quantidade de
fiscalizações diretas
AGIR 2013-2017.
Fonte: AGIR (2018).

2017

Sistemas de
Abastecimento de Água

Sistemas de
Esgotamento Sanitário

Foram realizadas 39 (trinta e nove) fiscalizações

Com relação aos sistemas de esgotamento

diretas em 2017, sendo 29 (vinte e nove) destas

sanitário procederam-se seis fiscalizações em

relacionadas aos sistemas de abastecimento de

campo nos municípios que possuem instalações

água, ou seja, 74% (setenta e quatro por cento)

em operação e infraestrutura em construção.

do total. Neste cenário, ressalta-se a execução

Assim, realizaram-se fiscalizações programadas

da terceira fiscalização programada anual em

completas no sistema de esgotamento sanitário

todos os sistemas de abastecimento de água dos

dos municípios de Indaial e Pomerode.

catorze municípios regulados pela AGIR.

Gráfico 5. Quantidade
de fiscalizações
diretas AGIR
2013-2017.
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35

Paralelamente,

Fonte: AGIR (2018).

Nas fiscalizações programadas completas são

Neste tipo de vistoria técnica em campo são

vistoriadas desde as redes coletoras dos esgotos

inspecionadas todas as etapas e instalações

sanitários, passando pelas estações elevatórias,

pertinentes

estações de tratamento até a disposição final

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.

dos efluentes tratados.
No município de Doutor Pedrinho efetuou-se
o acompanhamento das obras de implantação
das redes coletoras e a construção da estação de

Destaca-se também o número significativo de

tratamento de esgoto. Em Blumenau, realizou-

fiscalizações para instalação de equipamentos

se fiscalização direta para verificação das obras

de monitoramento (DataLogger de Pressão com

previstas

Display) na rede de distribuição de água tratada

Concessionária e Poder Concedente, bem como

das prestadoras de serviço, visando registrar

para atendimento de reclamações recebidas

as pressões manométricas disponibilizadas no

através do setor de ouvidoria da AGIR.

no

cronograma

contratual

entre

sistema de abastecimento, assim como para avaliar
reclamações de falta de água recebidas dos usuários.
38
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Resíduos Sólidos

Drenagem Pluvial

Referente ao manejo e disposição final dos resíduos

No que se refere à prestação dos serviços

sólidos urbanos, a Gerência de Saneamento Básico

de drenagem e manejo das águas pluviais

executou três fiscalizações diretas no ano de 2017.
Em parceria com a ARIS – Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento de Florianópolis
realizou-se uma vistoria in loco no aterro
sanitário localizado no município de Brusque/SC,
operado pela concessionária Recicle Catarinense
de Resíduos Ltda.
Adicionalmente,

PARECERES E RELATÓRIOS
DE FISCALIZAÇÃO - 2017

4

urbanas, realizou-se uma fiscalização direta
no município de Blumenau, para intermediar
conflito existente entre a Prefeitura Municipal

Sistema de Abastecimento de Água

e a Concessionária de esgotamento sanitário,

Sistema de Esgotamento Sanitário

objetivando definir as responsabilidades das

21

Resíduos Sólidos Urbanos

partes em executar o reparo e manutenção
da infraestrutura de uma via danificada após
chuvas intensas no verão.

verificaram-se

em

campo

as condições técnico-operacionais do aterro
sanitário

3

situado

no

município

de

Timbó,

atualmente sob a responsabilidade do CIMVI Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí.

De

forma

complementar,

iniciou-se

um

diagnóstico da situação atual da drenagem

Gráfico 7. Pareceres Técnicos e Relatórios de Fiscalização AGIR 2017.

urbana nos municípios consorciados, por meio

Fonte: AGIR (2018).

do levantamento das legislações e normas
técnicas vigentes, identificação dos órgãos e/ou

No que tange a prestação de serviços de coleta

setores responsáveis, formas de financiamento

Após o término da elaboração dos Pareceres Técnicos e Relatórios de Fiscalização, as prestadoras

de resíduos sólidos domiciliares no município

para implantação de obras e execução das

de serviço de saneamento básico são acionadas para apresentar manifestação sobre as não

de Blumenau, efetuou-se uma inspeção técnica

manutenções periódicas, bem como as metas

conformidades identificadas, conforme enquadramento legal, bem como a respeito das melhorias

para verificar o devido cumprimento do contrato

estabelecidas

corretivas necessárias e os prazos de execução.

emergencial celebrado entre o SAMAE (Serviço

Saneamento Básico.

nos

Planos

Municipais

de

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de

Caso a Agência Reguladora não seja atendida dentro do prazo determinado, emite-se Termo de
Notificação, ensejando também na abertura de Procedimento Administrativo Punitivo, onde cada

Blumenau/SC) e a empresa SANEPAV Saneamento

infração cometida pode gerar penalidades como advertências ou multas.

Ambiental Ltda.

Ao final do ano 2017, ressalta-se novamente o comprometimento dos prestadores de serviços na
regularização das não conformidades diagnosticadas pela Gerência de Saneamento Básico, através
No ano de 2017, considerando as fiscalizações diretas e indiretas efetuadas pela Gerência de
Saneamento Básico, foram produzidos ao todo 11 (onze) Pareceres Técnicos e 17 (dezessete) Relatórios
de Fiscalização. Dentre os documentos emitidos, 21 (vinte e um) estavam relacionados ao sistema de

das fiscalizações diretas e indiretas, repercutindo positivamente na melhoria da qualidade dos
serviços prestados, na saúde pública e na preservação do meio ambiente dos catorze municípios
consorciados a AGIR.

abastecimento de água, ou seja 75% (setenta e cinco por cento) da totalidade, seguido pelo sistema de
esgotamento sanitário (14%) e resíduos sólidos urbanos (11%), conforme expõem o quadro e o gráfico
na sequência:
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Nº Pareceres Técnicos e Relatórios de Fiscalização

2017

Pareceres técnicos

11

Relatórios de fiscalização

17

Sistema de Abastecimento de Água

21

Sistema de Esgotamento Sanitário

4

Resíduos Sólidos Urbanos

3

Drenagem Urbana

0
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Reunião Gerente de
Saneamento Básico
Fonte: AGIR (2017).

Quadro 3. Número de Pareceres
Técnicos e Relatórios de
Fiscalização AGIR no ano de 2017.
Fonte: AGIR (2018).
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GERÊNCIA DE CONTROLE,
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE TRANSPORTE COLETIVO E
DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS

A partir da criação da Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais
Serviços Públicos, foram abertos 14 (quatorze) Procedimentos Administrativos em 2017. Destes, 03
(três) estão concluídos e 11 (onze) encontram-se em andamento, conforme demonstrado no Gráfico 8.

79%

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da

PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS - 2017

AGIR surgiu com a publicação do Novo Protocolo de Intenções da Agência de Regulação, em maio de
2017, respondendo à Diretoria Administrativa e Institucional da Agência.

21%

Assim ampliou-se o escopo da AGIR para o controle, a regulação e a fiscalização dos serviços públicos

Em andamento (11)

Gráfico 8. Situação
dos Procedimentos
Administrativos
AGIR 2017.

Concluído (3)

municipais de transporte público coletivo além do saneamento básico, bem como outros a serem
inclusos, nas formas e condições estabelecidas neste Novo Protocolo de Intenções.

Fonte: AGIR (2018).

Destes Procedimentos Administrativos, conforme se verifica no Gráfico 9, 06 (seis) são de
acompanhamento dos Contratos de Concessão, 04 (quatro) são para avaliação de procedimentos de
reajuste tarifário, 03 (três) são referentes à análises de demandas específicas e 01 (um) está relacionado
ao procedimento de revisão tarifária.

Doutor
Pedrinho

Rio dos
Cedros

Benedito
Novo

Rodeio

Pomerode

PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS 2017

Timbó

Indaial

Blumenau

Acompanhamento (6)

Gaspar

Reajuste Tarifário (4)

Ascurra

Apiúna
Guabiruba
Brusque

Botuverá

Regulados
Não regulados

Figura 2. Regulação
dos serviços de
transporte coletivo
nos municípios
consorciados
regulados pela AGIR.
Fonte: AGIR (2018).

Análises (3)
Revisão Tarifária (1)

Gráfico 9. Procedimentos Administrativos AGIR 2017.
Fonte: AGIR (2018).

Dos 14 (quatorze) municípios que integram a AGIR, 08 (oito) deles aderiram à regulação do transporte
público coletivo. São eles: Apiúna, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e
Timbó, conforme demonstra a Figura 2.
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A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos
da AGIR vêm atuando diretamente com as Prefeituras Municiais, de forma a auxiliar a gestão do

Compreende-se como transporte público coletivo o serviço público de transporte de passageiros

serviço de transporte público coletivo, orientando quanto a forma de contratação deste serviço e às

acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados

questões regulatórias que devem conter nos novos Editais e Contratos, bem como atua diretamente

pelo Poder Público, nos termos da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

no acompanhamento dos Contratos já firmados nos municípios regulados.
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OUVIDORIA

ASSESSORIA JURÍDICA

A Ouvidoria da AGIR registrou em 2017 um total de 1.755 (mil, setecentos e cinquenta e cinco)

Compete à assessoria jurídica da Agência entre demais atribuições:

atendimentos de demandas dos usuários dos municípios consorciados, das quais 32 (trinta e dois)

I - prestar assessoria jurídica ao Consórcio, para plena eficácia jurídica dos
atos administrativos, através de emissão de pareceres e resposta a consultas
formais e informais, sugerindo, quando necessário, a alteração dos conteúdos;

ensejaram a instauração de Procedimentos de Ouvidoria.
Dentre os atendimentos realizados, os contatos telefônicos corresponderam a 76% (setenta e seis por
cento) das manifestações recebidas pela Ouvidoria, seguidas das demandas virtuais, que somaram

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

22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) dos atendimentos. Confira abaixo um gráfico demonstrativo

de interesse do Consórcio Público, para assegurar a formalidade dos atos

dos canais de contato utilizados pelos usuários:

administrativos;
1344

III - elaborar projetos de documentos normativos da AGIR, realizar avaliação
jurídica sobre licitações públicas, contratos administrativos e concursos
públicos, subsidiando seus órgãos e dirigentes, bem como atuar, judicialmente
e extrajudicialmente, na defesa dos interesses do Consórcio.
No ano de 2017 diferentes instrumentos jurídicos foram exarados pelos Assessores Jurídicos da AGIR,

396

Gráfico 11. Canais utilizados
pelos usuários para registro
de manifestações.

conforme verificado no Quadro 4:
15

Nº Documentos Exarados pela Assessoria Jurídica

2017

Pareceres Jurídicos

49

Estudos e análises diversas

18

Termos de Notificação

13

Quadro 4. Quantitativo
de documentos exarados
pela Assessoria Jurídica da
AGIR no ano de 2017.
Fonte: AGIR (2018).

TELEFONE

INTERNET:
SITE + E-MAIL

PRESENCIAL

Fonte: AGIR (2018).

Quanto aos principais motivos de reclamações, as mais frequentes foram de falta d’água (18,4%) e
divergências no valor da fatura (17,8%), entre outros motivos que seguem abaixo:

105

Falta d’água

 49 (quarenta e nove) Pareceres Jurídicos foram exarados sobre procedimentos de reajuste/

102

Divergências no valor da fatura
95

Outros

revisão, procedimentos licitatórios, entre outros assuntos correlatos.

62

Vazamento na rede

 18 (dezoito) casos examinados e analisados para manifestação expressa pela Assessoria Jurídica
sob assuntos diversos.

61

Vazamento no cavalete/Hidrômetro
41

Mal atendimento do prestador
26

Coleta de Resíduos Sólidos

 13 (treze) Termos de Notificação expedidos. Deste número, discriminam-se os temas no Gráfico 10:

15

Esgotamento Sanitário
12

Religação
9

Qualidade da água

8%

TERMOS DE NOTIFICAÇÃO
EXARADOS PELA ASSESSORIA
JURÍDICA DA AGIR NO ANO DE 2017
Relatórios de ﬁscalização (12)
92%

Acompanhamento de
contrato de programa (1)

Gráfico 10. Termos de
Notificação exarados
pela Assessoria
Jurídica da AGIR
no ano de 2017.
Fonte: AGIR (2018).

44

8

Atraso na prestação dos serviços
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Corte de água indevido

8

Recomposição de pavimentos

7
5

Drenagem Pluvial
Atraso na entrega da fatura

4

Manutenção de cavalete

4

Pressão da água na rede

3

Problemas com hidrômetro

2

Ruídos de Booster

1

Gráfico 12. Principais
motivos das reclamações.
Fonte: AGIR (2018).
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O número médio de demandas atendidas pela Ouvidoria foi de 146 (cento e quarenta e seis)
manifestações por mês. Segue abaixo o gráfico com as demandas registradas a cada mês de 2017:

222

JANEIRO
150

FEVEREIRO
117

MARÇO

138

ABRIL

170

MAIO
132

JUNHO

174

JULHO
149

AGOSTO
133

SETEMBRO

145

OUTUBRO

Gráfico 13. Demandas por mês.

115

NOVEMBRO

Fonte: AGIR (2018).

110

DEZEMBRO

PROJETO
“A AGIR QUER OUVIR VOCÊ”!
Com intuito de ofertar amplo acesso aos

realizando ações de divulgação institucional,

usuários dos serviços de saneamento básico e de

distribuição de folders, realização de pesquisa de

transporte coletivo urbano à Ouvidoria da AGIR,

satisfação, bem como abordagem dos cidadãos

foi que surgiu o Projeto “A AGIR quer ouvir você!”,

para conhecimento das funções e atuação de

que vai mensalmente ao encontro do cidadão

sua Agência Reguladora. Ao longo do ano foram

nas ruas e praças de todos os 14 munícipios

distribuídos mais de 1200 folders informativos da

que são regulados pela Agência, para ouvir suas

AGIR. Além disto, foram concedidas entrevistas

sugestões e reclamações.

para as rádios e jornais locais, com o intuito de

No ano de 2017 a equipe da AGIR percorreu os

fortalecer o relacionamento da Ouvidoria junto

14 municípios consorciados (veja fotos abaixo),

aos usuários, que são o foco de atuação do projeto.

No tocante a natureza das demandas da ouvidoria em 2017, 1.103 (mil, cento e três) foram referentes
a informações a respeito dos serviços regulados, seguidas de 576 (quinhentos e setenta e seis)
reclamações, 05 (cinco) denúncias e 71 (setenta e um) de demais solicitações.
Informação
150

Denúncias

Reclamações

Outras Solicitações

143

115

120

112
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Gráfico 14. Natureza das
demandas por mês.

Março/2017 – Rodeio

Entrevista disponível em: http://www.tvgaspar.
com.br/videos_detalhe.php?id_video=3020

Fonte: AGIR (2017).

Fonte: AGIR (2017).

Fonte: AGIR (2018).
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Fevereiro/2017 – Gaspar

O prestador de serviços mais demandado foi o SAMAE de Blumenau (75%), seguido da CASAN (14%) e
SAMAE de Brusque (4%).

75%

SAMAE BLUMENAU
14%

CASAN
SAMAE BRUSQUE

46

4%

SAMAE POMERODE

2%

PREFEITURA DE BLUMENAU

2%

BRK AMBIENTAL

2%

OUTROS

1%
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Gráfico 15. Prestadores
mais demandados.

Abril/2017 – Bairro Progresso - Blumenau

Maio/2017 – Indaial

Fonte: AGIR (2018).

Fonte: AGIR (2017).

Fonte: AGIR (2017).
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Dezembro/2017 – Bairro
Vila Itoupava - Blumenau
Fonte: AGIR (2017).

Junho/2017 – Brusque

Julho/2017 – Timbó

Fonte: AGIR (2017).

Fonte: AGIR (2017).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO NORMATIVA
PARA REGULAÇÃO DAS OUVIDORIAS
DOS PRESTADORES É APROVADA PELO
COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGIR

48

Já vigora a Resolução Normativa nº 004/2013

solicitações dos usuários e definição de indicadores

da AGIR, que disciplina, no âmbito da ouvidoria

de desempenho, tais como: Tempo Médio de

da AGIR, os procedimentos de ouvidoria e seu

Resposta

trâmite até a conclusão, contudo, para realizar o

Resposta Dentro do Prazo; Percentual de Resposta

controle do atendimento ao cidadão dispendido

Fora do Prazo; Indicador de Resolubilidade das

pelas ouvidorias/SAC dos prestadores de serviços

Solicitações Recebidas e Indicador de Satisfação

em cada município consorciado, foi criada a

com o Atendimento da Ouvidoria/SAC. Aliada a

Agosto/2017 – Apiúna/Ascurra e Doutor Pedrinho/Benedito Novo

Resolução Normativa nº 006/2017. A presente

esta normatização, serão realizadas fiscalizações

Fonte: AGIR (2017).

norma institui relatório trimestral do atendimento

in loco, em 2018, nas unidades de atendimento ao

das ouvidorias/SAC dos prestadores de serviços de

cidadão para verificar as reais condições do serviço

saneamento básico, para fins de monitoramento

prestado e identificar eventuais não conformidades

do cumprimento dos prazos das respostas às

com as normas da AGIR.

Setembro/2017 – Botuverá/Guabiruba

Outubro/2017 – Rio dos Cedros/Pomerode

Fonte: AGIR (2017).

Fonte: AGIR (2017).
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da

Ouvidoria/SAC;

Percentual

de

Projeto AGIR quer
ouvir você.
Fonte: AGIR (2017).
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

regulatória das agências federais, visando seu aprimorando contínuo na consecução da qualidade
dos produtos, bens e serviços regulados, em benefício da sociedade. Estes parâmetros encontram
sua base em vinte cinco indicadores estruturados em cinco dimensões relacionadas à governança
regulatória, conforme o abaixo apresentado, os quais são anualmente aplicados na AGIR.

A satisfação do usuário é o nosso objetivo

DIMENSÕES E INDICADORES

3.2 Previsibilidade regulatória

Dimensão 1

3.3 Produção de atos normativos com
Análise de Impacto Regulatório (AIR)

1.1 Política regulatória

Somos uma Agência Reguladora com foco na regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento
básico e transporte público e temos a certeza de que o único caminho para nos desenvolvermos cada
vez mais é realizar uma regulação com excelência para aumentar o nível de satisfação dos usuários dos
serviços, e também, o controle social com a participação efetiva da sociedade.

1.2 Coordenação da política regulatória
1.3 Marcos regulatórios setoriais
1.4 Nomeação de dirigentes
1.5 Grau de ocupação de cargos
de colegiado de direção

COMPROMISSOS
VOLUNTÁRIOS

 Câmara de Assessoramento Técnico (CAT) do
Comitê de Gerenciamento Bacia Hidrográfica
do Rio Itajaí (Comitê do Itajaí);

Para reafirmar o seu compromisso com o
desenvolvimento sustentável, a AGIR participa
voluntariamente

de

iniciativas

nacionais

 Câmara Temática de Gestão de Perdas da
ABES-SC.

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

de modo a reforçar sua credibilidade perante

Brasileira das Agências de Regulação – ABAR;

os usuários, Poder Concedente e prestadoras

 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);

de serviços públicos, a confiabilidade de seus

4.1 Avaliação ex post dos impactos Regulatórios
4.2 Retroalimentação para a regulação

2.1 Diretrizes programáticas

4.4 Carta de Serviços

2.2 Status institucional da qualidade regulatória

4.5 Mecanismos de monitoramento

2.3 Planejamento institucionalizado
das atividades de fiscalização

Dimensão 5
5.1 Participação institucionalizada
5.2 Participação prévia

2.5 Especialização técnica da força de trabalho

5.3 Transparência Regulatória

Dimensão 3

5.4 Eficiência no acesso à informação

3.1 Capacitação em qualidade Regulatória

5.5 Estrutura de Ouvidoria

Quadro 5. Indicadores para o monitoramento e avaliação da atividade regulatória.
Fonte: Adaptado de ABAR (2016).

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

Associação

Brasileira

das

Agências

de

Regulação – ABAR lançou em 2016, embasada nas

Nesse sentido, o modelo de governança da Agência é norteado por princípios que visam manter
sólidas as bases para a sustentabilidade da gestão e aprimorar constantemente o relacionamento
com a sociedade. 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.
 Novo Protocolo de Intenções da AGIR;
 Regimentos Interno;
 Código de Ética;

Associação dos Municípios do Médio Vale do

estabelecendo parâmetros para fomentar o

 Resoluções Normativas;

Itajaí (AMMVI);

monitoramento e a avaliação da atividade

 Resoluções e Decretos.
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Dimensão 4

4.3 Satisfação da sociedade

orientações e princípios da OCDE, um documento

 Colegiado de Saneamento Ambiental –

50

A AGIR adota as melhores práticas de governança

3.5 Avaliação do estoque

Dimensão 2

2.4 Mecanismos extrajudiciais
de resolução de conflitos

PRINCÍPIOS E
INSTRUMENTOS
DE GESTÃO

3.4 Simplificação administrativa
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

Autores

Título

A AGIR foi reconhecida com o Certificado de Responsabilidade Social, promovido pela Assembleia

Vanessa Fernanda Schmitt
Ana Claudia Hafemann
Oklinger Mantovaneli Junior

GOVERNANÇA REGULATÓRIA EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Legislativa de Santa Catarina. A finalidade deste certificado é reconhecer as empresas privadas
e públicas e organizações sem fins econômicos que atuam no estado de Santa Catarina, tendo a
responsabilidade socioambiental incluída em suas políticas de gestão.

Congresso ABES FENASAN 2017
Autores

Título

André Domingos Goetzinger
Vanessa Fernanda Schmitt
Ana Claudia Hafemann
Maurélio Soares

LEVANTAMENTOS DE CUSTOS E ANÁLISE DE RESULTADOS DOS
SERVIÇOS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ EM SANTA CATARINA

Fernando Tomaselli
Vanessa Fernanda Schmitt
Ana Claudia Hafemann
André Domingos Goetzinger

EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES: ANÁLISE APLICADA À DISPOSIÇÃO
EM UM ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO

X Congresso Brasileiro de Regulação ABAR
Certificação de Responsabilidade Social

Certificação de Responsabilidade Social

Fonte: AGIR (2017).

Fonte: AGIR (2017).

ARTIGOS APRESENTADOS
47º Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE
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Autores

Título

André Domingos Goetzinger
Vanessa Fernanda Schmitt
Ana Claudia Hafemann
Maurélio Soares

ANÁLISE DE CUSTOS E RESULTADOS DOS SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

Daniel Antonio Narzetti
Vanessa Fernanda Schmitt
André Domingos Goetzinger

MODELO PARAMÉTRICO PARA ANÁLISE DA
TAXA DE REAJUSTE TARIFÁRIO

Ana Claudia Hafemann
Vanessa Fernanda Schmitt
Maria de Fátima Martins

AGÊNCIA REGULADORA VIA CONSÓRCIO PÚBLICO:
REGULAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO INTRAMUNICIPAL

Autores

Título

Vitor Zanella Junior
Vanessa Fernanda Schmitt
Ana Claudia Hafemann

OUVIDORIA PROATIVA: PROJETO “A AGIR QUER OUVIR VOCÊ!”

Vitor Zanella Junior
Ana Claudia Hafemann
Vanessa Fernanda Schmitt

OUVIDORIA ITINERANTE: FORTALECIMENTO DO CONTROLE
SOCIAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Ana Claudia Hafemann
Vanessa Fernanda Schmitt

CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE VIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Vitor Zanella Junior
Caio Barbosa de Carulice

PROGRAMA RIO LIMPO: ANÁLISE DOS RESULTADOS DA
MICRO BACIA DO BAIRRO BOA VISTA EM BLUMENAU/SC

Ana Claudia Hafemann
Vanessa Fernanda Schmitt

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS:
ANÁLISE DA VIABILIDADE DE REGULAÇÃO VIA CONSÓRCIO PÚBLICO

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: INSTRUMENTO DE
CONTROLE SOCIAL PARA A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

André Domingos Goetzinger
Vanessa Fernanda Schmitt
Ana Claudia Hafemann
Maurélio Soares

Vanessa Fernanda Schmitt
Ana Claudia Hafemann
Vitor Zanella Junior

LEVANTAMENTOS DE CUSTOS E ANÁLISE DE RESULTADOS
DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Daniel Antonio Narzetti
Vanessa Fernanda Schmitt
André Domingos Goetzinger

METODOLOGIA PARA ANÁLISE DA TAXA DE REVISÃO TARIFÁRIA:
CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS E MODELO DE CÁLCULO

Fernando Tomaselli
Vanessa Fernanda Schmitt
Ana Claudia Hafemann
André Domingos Goetzinger

EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES: ANÁLISE APLICADA À DISPOSIÇÃO
EM UM ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO

Fernando Tomaselli
Vanessa Fernanda Schmitt
Ana Claudia Hafemann
André Domingos Goetzinger

REGULAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DISPOSIÇÃO EM
UM ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO
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AGIR PARTICIPA DO X FIAR – FÓRUM ÍBEROAMERICANO DE REGULAÇÃO

X CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO ABAR

Os

Nos dias 27, 28 e 29 foi realizado no município

Vanessa

nos dias 25 e 26 de Setembro, no Centro de

de Florianópolis/SC, o X Congresso ABAR.

Diretora Administrativa

Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira,

congresso é realizado a cada dois anos, onde o

Institucional e o Sr. Daniel Antonio Narzetti,

no

Dentre

evento tem como assunto principal: regulação.

Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização

os assuntos abordados

estiveram os temas

É um momento em que se discute com mais

de Transporte Coletivo e Demais Serviços

relacionados a “Regulação da Água Potável e

profundidade a evolução da atividade regulatória

Públicos, participaram do X FIAR - FÓRUM

Saneamento” e a “Prevenção e Reação a Crises

brasileira, na busca do aperfeiçoamento. É

ÍBERO-AMERICANO DE REGULAÇÃO, durante

Hídricas”.

considerado o mais importante evento de

representantes

Fernanda Schmitt,

da

AGIR,

Sra.

município

de

Florianópolis/SC.

O

regulação do país.
Participação da AGIR no X Congresso Brasileiro
de Regulação da ABAR:

 Comissão Organizadora do evento;
 Presidência da Comissão de Avaliação
de trabalhos técnicos (Vanessa Fernanda
Schmitt – Diretora Administrativa e
Institucional);
 Palestras;
 Apresentações orais de trabalhos técnicos;
 Mediação de apresentações orais;
 Estande AGIR/ARIS/ARES-PCJ na 4ª ExpoABAR.

X Fórum Ibero-americano de Regulação (FIAR).
Fonte: AGIR (2017).

Fonte: AGIR (2017).

47º CONGRESSO NACIONAL DE SANEAMENTO
DA ASSEMAE
Participação no 47º Congresso Nacional de
Saneamento da Assemae, realizado de 19 a 22
de junho, no Centro de Convenções Expo Dom

Fonte: AGIR (2017).

Palestras AGIR no X Congresso Brasileiro de Regulação da ABAR:
A LEI FEDERAL Nº 11.107 DE 06 DE ABRIL DE 2005
E AS NORMAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE
CONSÓRCIOS PÚBLICOS: CONFORMAÇÃO JURÍDICA
E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO – MODELO DE ATUAÇÃO

Fonte: AGIR (2017).

Fonte: AGIR (2017).

Pedro, em Campinas (SP). O evento marcou, mais
uma vez, o debate nacional sobre as políticas
públicas de apoio ao saneamento municipal,
reunindo mais de três mil participantes de
diferentes regiões do país.
Participação da AGIR no 47º Congresso Nacional
de Saneamento da Assemae:
 Apresentações orais de trabalhos técnicos;
 Estande AGIR/ARIS/ARES-PCJ na Feira de
Saneamento do evento.
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Fonte: AGIR (2017).
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AGIR, ARIS E ARES-PCJ PROMOVEM O 2º ENARMIS
O 2º Encontro Nacional de Agências Reguladoras

regulação, econômica, ouvidoria e controle

Municipais e Intermunicipais de Saneamento

social. Na ocasião, representantes da AGIR

(ENARMIS) foi realizado na cidade de Campinas,

palestraram sobre alguns temas, sendo a

entre os dias 24 e 26 de maio, e contou

Diretora

com mais de 140 participantes, sendo estes

Vanessa Fernanda Schmitt, que falou sobre

representantes

de

agências

reguladoras,

prestadores de serviços em saneamento, entre
outros interessados.

Administrativa

da

AGIR,

senhora

Ouvidoria e Controle Social; o Diretor Geral da
AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold, que discorreu

COLEGIADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DA AMMVI – ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO MÉDIO DO ITAJAÍ
A AGIR também esteve representada pelo

– Associação dos Municípios do Médio Vale

Sr. Ricardo Hubner e o Sr. Caio Barbosa de

do Itajaí, composto por técnicos dos catorze

Carulice, periodicamente, nas reuniões do

municípios integrantes da AGIR, debatendo

Colegiado de Saneamento Ambiental da AMMVI

e contribuindo com questões relevantes que
abrangem também a fiscalização e regulação

sobre Fiscalização e Normatização; e o Agente

das

prestadoras

de

serviço

público

de

No dia 25/05/2017 foram realizados ainda

Administrativo da AGIR, senhor André Domingos

relatos de experiência e troca de informações

Goetzinger, que abordou o tema Regulação

custo dos resíduos sólidos dos municípios da

sobre as temáticas normatização, fiscalização,

Econômica.

AMMVI; Plano Estadual de Resíduos Sólidos;

saneamento, como por exemplo: o estudo do

revisão dos Planos Municipais de Saneamento
Básico; Diagnóstico dos sistemas isolados de
tratamento de esgoto (fossa séptica e filtro);
Tratamento do lodo das ETA’s – Estações de
Tratamento de Água; Adequação dos Conselhos
para Controle Social de Saneamento Básico e
Proposta de regulamentação da Terraplanagem
Reunião do Colegiado de Saneamento
da AMMVI (23/03/2017).

visando diminuir os altos índices de turbidez da
água dos rios da região.

Fonte: AMMVI (2017).

2º ENARMIS
Fonte: AGIR (2017).

COMITÊ DO ITAJAÍ
Os representantes da AGIR, o Sr. Ricardo Hubner
e a Sra. Maria de Fátima Martins, participam

CÂMARA TEMÁTICA DE GESTÃO
DE PERDAS DA ABES-SC

também regularmente das reuniões de trabalho
organizadas pela Câmara de Assessoramento
Técnico (CAT) do Comitê de Gerenciamento

O

Gerente

de

Saneamento

Básico

–

Sr.

podem contribuir efetivamente no combate às

Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (Comitê do

Ricardo Hubner e a Agente Administrativo

perdas de água nos sistemas de abastecimento.

Itajaí), responsável por orientar o uso e a

do Setor Técnico – Sr. Caio Barbosa de

proteção da água em toda a bacia hidrográfica

Carulice, colaboradores da AGIR, participaram

que atualmente abrange os catorze municípios

regularmente das reuniões da Câmara Temática

regulados pela Agência.

de Gestão de Perdas de Santa Catarina,

principais pautas de discussão trataram do

organizada pela ABES – Associação Brasileira de

agravamento dos eventos de cheia na região do

Engenharia Sanitária e Ambiental, cujo objetivo

Alto Vale do rio Itajaí, assim como da anuência

é promover a aproximação das empresas de

do Comitê de Bacia em relação à captação de

saneamento, realizar visitas técnicas, troca de

água para abastecimento público do município

conhecimentos e experiências exitosas, bem
como discussão sobre modelos de gestão que

1ª Reunião da Câmara Temática,
10/02/17, na CASAN Florianópolis.

No ano de 2017, as

de Penha/SC, a ser realizada no rio Luís Alves

2ª Reunião de trabalho da CAT Comitê do Itajaí (10/10/2017).
Fonte: CAT (2017).

(afluente do rio Itajaí).

Fonte: ABES/SC (2017).
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de Água e Energia, que contribuirá com a sustentabilidade econômica e ambiental das prestadoras de

PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA – PROEESA

serviço que operam os sistemas de abastecimento de água.
De acordo com os objetivos estabelecidos pelo ProEESA, pretende-se, a médio prazo, alcançar
reduções significativas nas despesas de eletricidade (custos evitados), nos consumos energéticos
e nas perdas de água, com inerentes melhorias na conservação das redes de distribuição e nas

Durante

o

ano

de

2017,

o

Gerente

de

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Saneamento Básico da AGIR – Sr. Ricardo Hubner

(GIZ), com o objetivo de reduzir os níveis de

acompanhou presencialmente a organização e as

perdas de água e energia das empresas de

capacitações ministradas ao primeiro grupo da

saneamento.

Rede de Aprendizagem do Projeto de Eficiência
Energética em Sistemas de Abastecimento de
Água – ProEESA, composto por prestadores de
serviço de água e esgoto regulados pela Agência

Em 2018, a AGIR promoverá durante o ano, a
segunda Rede de Aprendizagem do ProEESA
a

nível

nacional,

possibilitando

que

os

ARES-PCJ de São Paulo/SP.

representantes dos seus catorze municípios

Adicionalmente, realizaram-se reuniões com

com o acompanhamento de especialistas, assim

todos os representantes das companhias de
saneamento

reguladas

pela

AGIR,

visando

apresentar este projeto e estabelecer parcerias
para execução destas capacitações no âmbito

instalações de bombeamento.

consorciados realizem treinamentos específicos
como a troca de informações e experiências
exitosas com os demais técnicos da região, com

1ª Reunião da Rede de Aprendizagem
da AGIR (30/11/2017).

o intuito de elaborar ao final um Plano de Gestão

Fonte: AGIR (2017).

1ª Reunião da Rede de Aprendizagem
da AGIR (30/11/2017).
Fonte: AGIR (2017).

da Agência.

SENAI

No dia 30 de novembro de 2017, ocorreu o
primeiro encontro da Rede de Aprendizagem
na sede da AGIR, bem como a assinatura do
Acordo de Cooperação Técnica nº 13/2018/
SNSA celebrado entre a Agência e a União,
representada pelo Ministério das Cidades.
O ProEESA é fruto de um acordo de cooperação
entre o Brasil, por meio da Secretaria Nacional de

Encontro da Rede de Aprendizagem
da Agência ARES-PCJ.

Saneamento Ambiental, e a Alemanha, por meio

Fonte: ARES-PCJ (2017).

Firmada parceria com o Serviço Nacional de

nas redes de distribuição de água tratada das

Aprendizagem Industrial - SENAI de Blumenau/

prestadoras de serviço reguladas, com o objetivo

SC para cessão de equipamentos de medição e

de registrar as pressões manométricas de

monitoramento dos Sistemas de Abastecimento

abastecimento disponibilizadas aos usuários,

de

bem

Água.

Em

2017,

o

SENAI

cedeu

oito

como

avaliar

e

responder

sobre

as

aparelhos “DataLogger de Pressão com Display”,

reclamações de falta d’água recebidas por meio

frequentemente instalados pela equipe técnica

do setor de Ouvidoria da Agência.

da Agência Alemã de Cooperação Internacional –

Reunião com a CASAN para
apresentação do ProEESA.
Fonte: AGIR (2017).
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Reunião com o SAMAE Blumenau
para apresentação do ProEESA.
Fonte: AGIR (2017).

63ª Assembleia Geral Ordinária da AGIR
(14/12/2017) – Assinatura parceria com Senai.
Fonte: AGIR (2017).

Instalação do equipamento datalogger de pressão
manométrica na rede de distribuição em Indaial.
Fonte: AGIR (2017).
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AGENDA REGULATÓRIA 2018
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL
 Sustentabilidade econômico-financeira da entidade (recursos humanos, controle interno,
orçamento, contabilidade e tesouraria);
 Estruturação do controle de frotas, almoxarifado e patrimônio;
 Reestruturação e aplicação de técnicas de gestão documental (físico e digital);
 Aperfeiçoamento profissional da equipe e dos municípios através de capacitações e cursos,
com disseminação dos conteúdos;
 Governança regulatória;
 Fortalecimento do controle social;
 Estruturação da área para captação de recursos;
 Reuniões quinzenais com as Gerências, Ouvidoria e Assessores Jurídicos para análise e
cumprimento das metas estabelecidas;
 Parcerias e acordos de Cooperação Técnica (IFC, FURB, ASSEMAE, ARIS, ARESPCJ, AMMVI, SENAI etc.);
 Parcerias com outras Agências Reguladoras Federais (Ex: ANTT, ANEEL, ANA etc);
 Continuidade na coordenação do Grupo Técnico de Resíduos Sólidos da Câmara Técnica de
Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde da ABAR;
 Continuidade na participação da Câmara de Perdas da ABES – Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental;
 Manutenção do Certificado de Responsabilidade Social da ALESC – Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina;
 Continuidade na participação do Grupo Temático sobre auditoria em resíduos sólidos junto ao
IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.

GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOFINANCEIROS E GERÊNCIA DE CONTROLE,
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE
COLETIVO E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS
 Revisar Resoluções com releitura, simulação e redação final;
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 Finalizar Resoluções de indicadores, reajuste e revisão;
 Elaboração de norma geral na prestação de serviço de transporte público;
 Elaboração de norma geral na prestação dos serviços de coleta, transbordo, transporte e
destinação final de resíduos;
 Elaboração de norma geral no reconhecimento, fiscalização e normatização da base de ativos
regulatórios;
 Proposição de metodologias para cobrança da taxa de lixo em municípios selecionados;
 Desenvolver estudos da Tarifa Básica de Disponibilidade - TBO nos SAMAE’s (Blumenau, Gaspar,
Pomerode, Timbó e Brusque);
 Levantamento das informações financeiras e físicas para reajuste/revisão (contabilidade
regulatória);
 Avaliação de ativos e revisão tarifária CASAN dos municípios: Botuverá, Indaial, Apiúna, Ascurra,
Benedito Novo, Rio dos Cedros, Rodeio e Dr. Pedrinho;
 Proposta de melhorias ao Contrato de Concessão de transporte público de Blumenau.

GERÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO
 Formatação de check list para fiscalização de parâmetros hidráulicos para verificar as condições
de sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água: pressão e vazão nas redes de
distribuição de água, capacidade de produção de água na estações de tratamento e capacidade
de reservação;
 Formatação de um layout de relatório de fiscalização com sistema eletrônico de preenchimento
em conjunto com a ARIS;
 Formação de Cadastro técnico dos SAA dos 14 municípios;
 Rede de Capacitação ProEESA – capacitações em Eficiência Energética e Controle de Perdas;
 Levantamento de mapa de pressões das redes de distribuição de água dos 14 municípios
(equipamentos do SENAI), avaliação das condições hidráulicas;
 Levantamento de dados e realização estudo sobre sistemas de drenagem dos 14 municípios;
 Análise de Impacto Regulatório dos três ciclos de fiscalizações programadas já realizadas em
Sistemas de Abastecimento de Água (conjunto com a Gerência Econômica Financeira da AGIR);
 Fiscalizações programadas e eventuais em sistemas de abastecimento de água.
 Desenvolvimento de Sistema de Informações sobre a qualidade da água;
 Fiscalizações programadas e eventuais em sistemas de coleta e tratamento de esgoto;
 Fiscalizações programadas para verificar o cumprimento das metas dos Planos Municipais de
Saneamento Básico;

Relatório de Atividades AGIR 2017

61

 Fiscalizações programadas e eventuais em coleta, transporte, transbordo e destinação final de
resíduos;
 Certificação de indicadores de Sistema de Informação sobre saneamento básico – Projeto acetar
(conjunto com a Gerência Econômica Financeira da AGIR).

ASSESSORIA JURÍDICA
 Gerenciamento dos processos e demais atos (ofícios, pareceres, relatórios), sejam físicos ou
digitais, para facilitar a localização e andamentos dos mesmos;
 Otimizar os procedimentos administrativos, com fixação e cumprimento de prazos para cada
Setor;
 Controle interno para o cumprimento dos prazos estabelecidos para cada Setor, objetivando
impor maior celeridade e efetividade dos processos;

ENTRE EM
CONTATO COM
A OUVIDORIA
DA AGIR PELOS
SEGUINTES
CANAIS:

 Maior rigor no acompanhamento dos procedimentos técnicos e administrativos com expedição
de Notificações e instauração de procedimentos punitivos, em especial com a imposição de
multas através de Autos de Infração.

(47) 3331-5827
(47) 98441-4275

OUVIDORIA
 Cobrança da implantação de ouvidorias nos municípios consorciados;
 Levantamento da opinião/satisfação dos usuários sobre a prestação dos serviços de
saneamento e sobre a atuação da AGIR;
 Levantamento da opinião/satisfação dos usuários sobre a prestação dos serviços de transporte
coletivo urbano e sobre a atuação da AGIR;
 Projeto “A AGIR quer ouvir você!” (Ouvidoria Itinerante);
 Acompanhamento pelo usuário dos serviços/problemas via aplicativo de celular/on-line;
 Avaliação/acompanhamento dos serviços por indicadores de desempenho;

ouvidoria@agir.sc.gov.br
www.agir.sc.gov.br
Rua Alberto Stein, 466
Velha, Blumenau/SC

Nos siga nas redes sociais:
agenciaAGIR
agenciareguladora_agir
AGIR_agencia
agênciaAGIR

 Adaptação da nova Resolução de ouvidorias.

Aplicativo para smartphones

InterAGIR
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