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ATA Nº 100/2022, DE 7 DE JULHO DE 2022 DA 2 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 6 

 7 

 8 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, de acordo com a convocação publicada no 9 

Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3895, página 2154, de vinte e quatro de junho do corrente 10 

ano, e no site da AGIR, reuniram-se na Sala Vale Europeu da AMVE (Associação dos Municípios 11 

do Vale Europeu), às 10h em primeira convocação. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do 12 

Sr. Jorge Luiz Stolf, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos 13 

Cedros/SC. A Assembleia contou ainda com a presença do Sr. Arão Josino da Silva, Prefeito do 14 

Município de Ascurra; da Sra. Arrabel Antonieta Lenzi Murara, Prefeita do Município de Benedito 15 

Novo; do Sr. Mário Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; do Sr. Hartwig Persuhn, 16 

Prefeito do Município de Doutor Pedrinho; do Sr. Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito do Município de 17 

Gaspar; do Sr. Valcir Ferrari, Prefeito do Município de Rodeio; do Sr. Jorge Augusto Krüger, Prefeito 18 

do Município de Timbó; além de demais interessados. Os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária 19 

da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: (1) Orçamento Anual 2023; 20 

(2) Desconto IR do Vale Alimentação; (3) Adesão do Município de São Bento do Sul Itapoá; (4) 21 

Assuntos Gerais; (4.1) Estudo para alterações necessárias no Protocolo de Intenções da AGIR; 22 

(4.2) Entrega relatório ciclo fiscalização; (4.3) Novas Adesões. Dando início aos trabalhos, o 23 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR cumprimentou aos presentes e logo passou a palavra ao 24 

Dr. Daniel Antonio Narzetti, Diretor Geral da AGIR, que deu sequência na ordem do dia. No item 1 25 

(Orçamento Anual 2023) da pauta, foi exposto em tela e informado sobre a atualização inflacionária 26 

da taxa de regulação, conforme Cláusula 96 do Novo Protocolo de Intenções, que a taxa de regulação 27 

poderá ser atualizada automaticamente no primeiro dia do ano subsequente ao início da cobrança, 28 

conforme variação dos últimos doze meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 29 

equivalente ao período de maio de 2017 a dezembro de 2021. Assim, pelo exercício do poder de 30 

regulação e fiscalização, as taxas de regulação que AGIR pode cobrar ficam reajustas nos seguintes 31 

valores: i) Taxa de Regulação de Abastecimento de Água até R$ 0,06 (Cláusula 82 do Novo Protocolo 32 

de intenções da AGIR); ii) Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário até R$ 0,06 (Cláusula 83 do 33 

Novo Protocolo de intenções da AGIR); iii) Taxa de Regulação de Varrição e Limpeza de Vias 34 
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Públicas até R$ 0,03 (Cláusula 84 do Novo Protocolo de intenções da AGIR); iv) Taxa de Regulação 35 

de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos até R$ 0,06 (Cláusula 85 do Novo Protocolo de intenções 36 

da AGIR); v) Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana até R$ 0,03 (Cláusula 86 do Novo 37 

Protocolo de intenções da AGIR); vi) Taxa de Regulação do Transporte Coletivo de Passageiros até 38 

R$ 0,13 (Cláusula 87 do Novo Protocolo de intenções da AGIR); vii) Taxa de Regulação de Outros 39 

Serviços Públicos Municipais até R$ 0,06 (Cláusula 88 do Novo Protocolo de intenções da AGIR).  40 

Em continuidade ao assunto orçamento, apresentado o planejamento de gastos para o exercício 2023, 41 

sem atualização da taxa de regulação haveria um déficit de -311 mil reais para o orçamento público 42 

pretendido. Destacou ainda que a AGIR não cobra a Taxa de Regulação de Varrição e Limpeza de 43 

Vias Públicas e a Taxa de Regulação de Outros Serviços Públicos Municipais e, que as demais são 44 

cobradas parcialmente, com exceção da Taxa de Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. 45 

Após questionamentos e explicações, foi aprovado pela assembleia de prefeitos que as taxas a serem 46 

cobradas para o orçamento de 2023 são: Taxa de Regulação de Abastecimento de Água: R$ 0,06; 47 

Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário: R$ 0,06; Taxa de Regulação de Manejo de Resíduos 48 

Sólidos Urbanos: R$ 0,05; e a Taxa de Regulação do Transporte Coletivo de Passageiros: R$ 0,06, 49 

um incremento geral de 0,03 centavos. Aprovando ainda, o que consta no Novo Protocolo de 50 

Intenções da AGIR, que as taxas possíveis de serem cobradas e inclusive, relacionadas anteriormente, 51 

podem chegar ao valor de R$ 0,43 per capita, porém, para o ano de 2023, a AGIR só realizará a 52 

cobrança de R$ 0,23. O Diretor Geral ressaltou ainda que para fins de cálculo das taxas constantes 53 

neste Orçamento 2023, o número de habitantes de cada município consorciado foi atualizado pelo 54 

mesmo índice de variação de aumento da população do ano anterior, em razão da falta de publicação 55 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE da estimativa oficial da população para 56 

2021, em tempo hábil para a aprovação deste Orçamento. Por fim, a estimativa de manutenção e 57 

investimentos para o exercício de 2023 da AGIR alcança o montante de R$ 2.901.353,00 e a receita 58 

orçamentária, a partir do reajuste nas taxas de regulação, são suficientes para atender este orçamento. 59 

Foi exposto também os valores das taxas/população do Orçamento Anual de 2023 de cada 60 

município/prestador, onde o valor total de Apiúna é de R$ 30.511,74; do município de Ascurra é de 61 

R$ 16.451,03; de Benedito Novo é R$ 24.517,22; de Blumenau R$ 1.024.066,37; de Botuverá R$ 62 

15.100,04; de Brusque R$ 396.243,31; de Doutor Pedrinho R$ 8.595,71; de Gaspar R$ 201.687,28; 63 

de Guabiruba R$ 51.966,88; de Indaial R$ 203.747,32; Jaraguá do Sul R$ 135.395,30; de Luiz Alves 64 

R$ 27.726,44; Pomerode R$ 96.933,76; Rio dos Cedros R$ 33.306,05; de Rodeio R$ 23.856,15; 65 

Timbó R$ 128.176,38; e de São Bento do Sul R$ 62.800,13. Logo após, sem manifestações, o item 1 66 

foi aprovado por unanimidade. Na sequência, no item 2 (Desconto IR do Vale Alimentação), o 67 
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Diretor Geral informou que no último reajuste, o provento total (salário + vale alimentação), alguns 68 

servidores que não atingiam a alíquota de imposto de renda passaram a atingir, principalmente pelo 69 

fato de que há um entendimento que o salário mais o vale alimentação contabiliza como renda mensal, 70 

ocasionando a entrada de alguns servidores na primeira cota do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa 71 

Física) e também alteração de alíquota de outros servidores. Diante disso, foi solicitado a autorização 72 

para prosseguir com estudos sobre o entendimento de alguns municípios que só tributam o salário, e 73 

sem manifestações, o item 2 foi aprovado por unanimidade. Em seguida, no item 3 (Adesão do 74 

Município de São Bento do Sul e Itapoá) da pauta, foi apresentado em tela as receitas e os custos 75 

projetados, como o resultado esperado, da adesão dos municípios de São Bento do Sul e Itapoá para 76 

regulação dos transportes coletivos. Tomando a palavra, o Prefeito Mário Hildebrandt mencionou a 77 

importância da regulação do transporte coletivo, dando ênfase ao período da pandemia da Covid-19, 78 

que foi um desafio para os municípios consorciados. Logo, o item 3 foi aprovado por unanimidade. 79 

Dando sequência à pauta, no item 4 (Assuntos Gerais) o Diretor Geral falou sobre o estudo para 80 

alterações necessárias no Protocolo de Intenções da AGIR, referente ao Importo de Renda, a Dívida 81 

Ativa, a Revisão do modelo de cobrança de novos municípios e a desburocratização do Protocolo de 82 

Intenções. Ainda em Assuntos Gerais, foi entregue aos prefeitos presentes os relatórios de fiscalização 83 

do sistema de abastecimento de água dos municípios e explicado que as ações registradas nos 84 

relatórios têm como premissas as competências relacionadas à prestação de serviços públicos de 85 

saneamento básico, instituídas através da fixação de normas, regulamentos e instruções relativos aos 86 

requisitos operacionais de manutenções dos Serviços de Abastecimento de Água e avaliação de 87 

eficiência e eficácia dos serviços prestados. Finalizando o item 4 da pauta, foi informado que outros 88 

municípios estão procurando a AGIR para conhecerem melhor os serviços prestados, inclusive com 89 

a intenção de se consorciarem, revelando o trabalho que a Agência construiu nesses anos. Nada mais 90 

havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Jorge Luiz Stolf, 91 

agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu, 92 

Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, 93 

será assinada e publicada nos termos estatutários. 94 

 95 

 96 

  _______________________________                      ___________________________________ 97 

   JORGE LUIZ STOLF                                              THAYANA SEIBT 98 

      Presidente da Diretoria Executiva                                                Secretária “ad hoc” 99 

                       da AGIR                                                          Assessora de Diretoria da AGIR 100 



MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS
Gerenciamento de Documentos

Relatório de Evidências de Assinaturas Digitais

O documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Identificador do documento:  C49.PT3.326.149

JORGE LUIZ STOLF (701.917.009-91) em 28/07/2022 16:26:42
Classificação: Qualificada

Para verificar a validade das assinaturas, acesse:

https://c.atende.net/p62e2e3db81d10


		2022-08-18T11:50:36-0300
	THAYANA LETICIA SEIBT:07613523926




