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O que é a Agenda Regulatória
A Agenda Regulatória é um instrumento de planejamento da atuação regulatória sobre temas
prioritários para um determinado período. O principal objetivo é promover a transparência e a previsibilidade
tanto para os setores envolvidos quanto para os cidadãos, buscando efetividade, previsibilidade e
transparência no cumprimento da missão e dos objetivos estratégicos da Agência. Do desenvolvimento e
discussão dos temas da Agenda Regulatória podem resultar atos ou instrumentos regulatórios não
normativos, tais como guias, manuais, entre outros.
A Agenda Regulatória para o biênio 2021-2022 apresenta a relação das atividades regulatórias que
serão objeto de regulamentação, na qual para cada atividade é apresentado seu cronograma, prioridade e
responsáveis pelo processo, entre outras informações.
A Agenda Regulatória propicia maior segurança ao setor regulado e aos usuários na medida em
que dá publicidade ao planejamento regulatório da Agência, possibilitando a ampliação da prestação de
contas, do controle e da participação social e conferindo previsibilidade à atuação regulatória.
Ao final do primeiro ano, haverá uma revisão, em que novos temas poderão ser incluídos e outros,
eventualmente, excluídos. Isso acontece porque a Agenda Regulatória deve ser dinâmica, sempre
refletindo o contexto e as necessidades da sociedade e do setor regulado.

4

Eixos de atuação
A Agenda Regulatória estabelece 8 temas regulatórios que estão agrupados em três eixos e são
vinculados aos objetivos da AGIR: Aperfeiçoamento do Ambiente Regulatório, Articulação Institucional e
Fortalecimento da Governança Institucional.

Aperfeiçoamento do Ambiente Regulatório
•

Tema 1 – Atualização dos atos normativos

Avaliação e revisão do estoque regulatório, com vistas à identificação de atos normativos passíveis de
revogação e atualização, de conflitos entre atos normativos vigentes, bem como oportunidades de
simplificação administrativa e consolidação normativa. Para garantir a efetividade e a eficiência regulatória,
os serviços públicos regulados devem estar normatizados. Busca-se otimizar, desburocratizar e consolidar
os procedimentos regulatório.
Ações: Resolução Normativa de serviços de drenagem pluvial.
Resolução Normativa de serviços de transporte público coletivo.

•

Tema 2 – Definição das condições de operação

Ações: Levantamento de Ativos em prestadores de serviços municipais de água e esgotamento
sanitário.
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Continuidade ao cadastramento e regulação de sistemas isolados – abastecimentos rurais e
urbanos.
Elaboração de estudos técnicos de viabilidade regulatória aos serviços pertinentes à
cemitérios e serviços funerários.
Fiscalizações programadas e eventuais em aterros sanitários, coleta e transbordos.
Fiscalizações programadas para verificar o cumprimento das metas dos Planos Municipais
de Saneamento Básico.
Continuidade ao levantamento de mapa de pressões das redes de distribuição de água.
Formatação de check list para fiscalização de parâmetros hidráulicos para verificar as
condições de sustentabilidade dos sistemas.
Levantamento anual dos custos dos resíduos sólidos urbanos.
•

Tema 3 - Mecanismos de interação entre operadoras e contratantes

Ações: Continuidade aos estudos da Tarifa Básica de Disponibilidade - TBO nos SAMAE.
Levantamento das informações financeiras e físicas para reajuste/revisão (contabilidade
regulatória).
Contabilidade Regulatória.

Articulação Institucional
•

Tema 4 - Fortalecimento do setor de ouvidoria

Ações: Acompanhamento junto às ouvidorias municipais.
Continuidade Projeto “AGIR quer ouvir você”.
Continuidade Projeto “AGIR mirim” em educação ambiental.

•

Tema 5 - Parcerias institucionais

Ações: Fomentar convênios internacionais com Agências de Regulação e/ou outras entidades na
área do saneamento básico.
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Fortalecimento da Governança Institucional
•

Tema 6 – AGIR Digital

Ações: Integração dos sistemas internos de gestão documental.
Disponibilização dos sistemas para os regulados através de sistema eletrônico de
documentos e processos.
Aprimoramento e atualizações do Aplicativo InterAGIR.
•

Tema 7 - Transparência das informações do setor à sociedade

Ações: Criação e divulgação das ações em materiais institucionais. Divulgação em Relatório Anual
– Balanço Social, informativos, folders, newsletter, entre outros.
Ações em mídias sociais.
•

Tema 8 – Desenvolvimento técnico-profissional

Ações: Estruturar treinamentos e capacitações - Participações limitadas quanto a participação
por diretores e demais servidores.

Reconhecidamente uma ferramenta de governança ao assegurar a previsibilidade das ações que serão
tomadas pela Agência Reguladora no âmbito dos serviços públicos, a Agenda Regulatória também se
presta como um instrumento de transparência. Desta forma, restam detalhadas as informações pontuadas
como imprescindíveis para o entendimento sobre o planejamento de ações da AGIR, o qual será colocado
à disposição desta Assembleia para verificação, conhecimento e aprovação.

Blumenau (SC), em dezembro de 2020.

MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Presidente da AGIR 2020
Prefeito de Rio dos Cedros

HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR
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