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Palavra do Presidente
Presidente do Conselho de Administração da ARIS Prefeito de Corupá
“Santa Catarina sente-se honrada em receber as equipes técnicas das Agências Reguladoras do país, que se reúne para discutir este tema de extrema importância, que é o saneamento básico. A troca de experiências, com análise e aprovação dos temas propostos para
discussão, vem em benefício do setor, pois as Agências Reguladoras tem uma importância
muito maior do que regular valores, que é também, regular qualidade dos serviços, uma
vez que estes se refletem no produto final, trazendo benefícios aos usuários.”
Luis Carlos Tamanini

A ARIS e Florianópolis agradecem o privilégio de receberem os integrantes da XVIII Reunião da CTSAN-ABAR, que ocorreu nos dias 6 e 7 de novembro de 2014. Estiveram presentes representantes de mais de
20 Agências Reguladoras de todo o país, que atenderam a pauta previamente agendada pela Coordenação
Geral. Destaque para a palestra de abertura, onde representante da concessionária CASAN, apresentou a
visão do setor com relação à regulação. Outros temas, também importantes, fizeram parte da pauta, destacando-se a questão das revisões e atualizações dos planos de saneamento, os enfoques das estruturas
tarifárias, a questão da logística reversa em resíduos sólidos, proposições de alteração da Portaria nº 2.914
do MS, os aspectos sobre qualidade da água e efluentes e, sobre os temas que serão a agenda do próximo
Congresso de ABAR em 2015.

Inspeção e investimentos em melhorias na qualidade dos serviços prestados
ARIS
acompanha
e
monitora
investimentos na melhoria nos
serviços prestados, destacandose as obras de modernização
em vários municípios operados
por concessionários Samaes e
prefeituras. Destaque especial para
da ETA de Chapecó, cujas obras vêm
sendo acompanhadas ao longo do

tempo pela Agencia e nesta data já
se
encontrava
em
operação,
apresentando resultados altamente
satisfatórios. Constatou-se que os
padrões de qualidade recomendados
pelalegislaçãoestãosendoplenamente
atendidos. Também os serviços
municipais apresentam significativas
melhorias, como em Jaraguá do Sul,

que com novos investimentos será
ampliado em 50% a capacidade
de instalação atingindo cerca de
80% de esgoto coletado e tratado.
O município de Governador Celso
Ramos apresenta visíveis melhorias
gerais nos sistemas de distribuição de
água, com aumento da capacidade
e novos reservatórios em instalação.

Participação em Sessão Ordinária de legislativos Municipais
ARIS se fez representar em sessões
ordinárias nas câmaras de vereadores
dos municípios de Barra Velha,
Itapema, Ilhota, Porto Belo e Campo
Alegre, onde foram tratados assuntos
relativos à prestação dos serviços de
saneamento nos municípios, Planos
Municipais de Saneamento Básico e
acompanhamento dos investimentos
em contratos de programas.

Treinamento e Aperfeiçoamento aos Técnicos Estudos para atualida ARIS e Prestadores dos Serviços de Sane- zação das metas dos
amento Básico
Planos Municipais de
Em parceria com a ABES-SC, a e simulações de redes de drena- Saneamento Básico
ARIS realizou de 8 a 10 de outubro, curso de capacitação sobre
sistema de planejamento para simulação e análises de redes através do programa EPANET. Teve
também como objetivo treinar os
técnicos para dimensionar redes e
elevatórias, utilizando o programa
LENHSNET e de realizar análises

gem urbana através do programa
SWMM. O curso foi aberto pelo Presidente do Conselho de Regulação
da ARIS com o Diretor da Seção
Santa Catarina da ABES. Houve
uma expressiva presença de representantes de serviços municipais
de água e esgoto, técnicos da ARIS
e profissionais em consultoria.

Iniciou-se
trabalho
junto
às
Associações de Municípios da
Região de Lages com o Consórcio
CISAMA, com o intuito de auxiliar os
municípios nas futuras atualizações
de metas dos Planos Municipais de
Saneamento Básico – PMSB.
Estão sendo realizadas reuniões para
discutir e apresentar nas demais
Associações
uma
metodologia
desenvolvida pela Agência para
atualização de metas dos PMSB. A
Agência se propôs a acompanhar e
orientar os municípios nessa tarefa
de atualização. Visando manter
a missão, visão e os valores da
constituição da ARIS.

Abatimento na tarifa
de água e esgoto aos
usuários
atingidos
pela
ocorrência
de
enchentes no Estado de
Santa Catarina

FECAM e ARIS recebem
visita do Procurador
Geral do Ministério Público e Coordenadores
dos Centros de Apoio
Operacional do MPSC
O procurador-geral do Ministério
Público de Santa Catarina MPSC, Lio Marin, esteve na
sede da Federação Catarinense
de Municípios - FECAM, na
quinta-feira, 02 de outubro,
acompanhado dos promotores
de justiça coordenadores dos
Centros de Apoio Operacional do
MP - Meio Ambiente, Moralidade
Administrativa, Direitos Humanos
Infância e Juventude, Ordem
Tributária, entre outros. A visita fez
parte do esforço de aproximação
que o MPSC, a Federação
Catarinense de Municípios - FECAM
e as Associações de Municípios
vêm fazendo desde abril, quando
teve início o Ciclo de Encontros
entre prefeitos e promotores das
comarcas.
Participaram
entre
outros, diretor de Articulação da
FECAM drenagem urbana através
do programa SWMM. O curso foi
aberto pelo Presidente do Conselho
de Regulação da ARIS com o
Diretor da Seção Santa Catarina
da ABES. Houve uma expressiva
presença de representantes de
serviços municipais de água
e esgoto, técnicos da ARIS e
profissionais em consultoria.

Em decorrência da Deliberação 010/2014 da ARIS, foi acordado
com a operadora CASAN, a cobrança de somente 70 % da tarifa mínima de água e esgoto aos usuários que foram atingidos e sofreram
danos causados pelas enchentes ocorridas em junho de 2014.
Tal medida acarretou uma economia total de R$ 682.145,45 aos
usuários nos municípios cadastrados, sendo aplicada nos meses de
junho e julho, beneficiando cerca de 11.400 residências, totalizando
aproximadamente 35.000 pessoas, cujo os dados estão apresentados nas tabelas.

ARIS apresenta em Audiência Pública estudos
para a aplicação de uma matriz tarifária para
o Serviço Autônomo de Saneamento Básico SASB, Rio Rufino
drenagem urbana através do programa SWMM. O curso foi aberto
pelo Presidente do Conselho de
Regulação da ARIS com o Diretor
da Seção Santa Catarina da ABES.
Houve uma expressiva presença de representantes de serviços
municipais de água e esgoto, técnicos da ARIS e profissionais em
consultoria. da ARIS, autoridades
e comunidade em geral. Foi estabelecida uma tarifa inicial a ser
implementada em fase de teste,
nos dois primeiros meses, com

emissão de boletos gerenciais e
educativos, para então, após este
período, iniciar a cobrança efetiva
dos serviços, com previsão para
janeiro de 2015.
A nova estrutura tarifária junto ao
SASB de Rio Rufino, permitirá estabelecer uma tarifa pelo consumo por economia, dando opções
aos usuários de controlar mais
adequadamente os seus custos
mensais, vindo ao encontro da
modicidade tarifária.

ARIS
acompanha
EvoluçãodaGeração
de Resíduos Sólidos
em
Municípios
Consorciados
A ARIS através do Sistema de
Informações sobre Saneamento,
SISARIS – Módulo Resíduos Sólidos,
vem fiscalizando e acompanhando
a evolução da geração de resíduos
sólidos nos municípios consorciados,
que são atendidos por diferentes
prestadoras. O SISARIS – Módulo
Resíduos Sólidos é uma ferramenta
utilizada
pela
Agência
como
forma de regulação e fiscalização.
As
prestadoras
encaminham
as
informações
solicitadas
(quantidade de resíduos gerados
mensalmente, vida útil do aterro
sanitário, aspectos operacionais do
aterro, etc...) para que a Agência
possa acompanhar a atividade.

Participação em Audiências Públicas em
municípios para discussão dos PMSB e PMGIRS
Em 2014, a ARIS esteve presente
em Audiências Públicas em diversos Municípios Consorciados onde
foram apresentados Planos Municipais de Saneamento Básico –
PMSB e revisões destes como também Planos Municipais de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.
Em outras ocasiões, a Agência
se reuniu com prefeitos e representantes das prefeituras municipais, para acompanhamento,
discussão e orientação quanto
ao desenvolvimento dos Planos
Municipais de Saneamento Básico. Destacou-se a importância
de se ter um Plano com metas
ajustadas à realidade do Município, uma vez que os Contratos
de Programas/Concessão assinados entre o Município e a Prestadora são espelhados nos PMSB.

Foram realizadas até esta data 281
fiscalizações, sendo que 92 em 2014
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