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Apresentação
A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), constituída legalmente em
dezembro de 2009 sob a forma de consórcio público de direito público, vem apresentar sua
Prestação de Contas do exercício de 2011 e seu Plano de Trabalho para 2012, objetivando a
prestação dos serviços de regulação e fiscalização no setor do saneamento básico naqueles
municípios efetivamente consorciados.
São inúmeras as atribuições da ARIS no cenário do saneamento básico, sendo imprescindível
a escolha de prioridades e a realização de um planejamento que possibilite o avanço harmônico das
ações e da estruturação física necessária para o exercício de suas competências.
Para tanto, o Plano de Trabalho para 2012 elenca uma série de atividades e metas que
objetivam justamente dar o norte à atuação e ao crescimento da ARIS, compatíveis com a proposta
orçamentária.
No que toca o Relatório de Atividades e a Prestação de Contas do exercício de 2011, tem-se
a permanência do equilíbrio financeiro e o superávit orçamentário em 2011, que mostram a
viabilidade econômica da ARIS. Todos os documentos estarão disponíveis para consulta no site
www.aris.sc.gov.br, em obediência aos princípios da transparência e publicidade.
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Relatório das Atividades de 2011
O ano de 2011 marcou a definitiva consolidação da Agência ARIS, com sua estruturação
técnica e física, que possibilitou a realização de fiscalizações e a expedição de normas de regulação e
de notificações, sempre no intuito da melhoria da qualidade da prestação dos serviços públicos de
saneamento básico.
Ainda, a ARIS ampliou sua representação institucional perante importantes órgãos públicos,
a exemplo do Ministério Público, do Governo do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, do
Ministério das Cidades, da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), da Associação brasileira das Agências de Regulação (ABAR),
entre outros.
A seguir passa-se a abordar as principais ações executadas em 2011:

I – Novos municípios participantes
Atualmente são 109 os municípios catarinenses participantes da ARIS, com leis já publicadas:

Ainda, existem outros 83 municípios com leis tramitando nas Câmaras de Vereadores, o que
revela a grande adesão dos municípios ao projeto ARIS, dos mais diversos partidos políticos e regiões
do Estado.

II – Estruturação técnica
O ano de 2011 foi fundamental para o processo de estruturação técnica da ARIS. Atualmente
são oito agentes públicos e dois estagiários executando os serviços de fiscalização e regulação,
equipe ainda aquém do necessário para a completa realização das atividades sob responsabilidade da
ARIS.
Mesmo com uma equipe enxuta, mas extremamente técnica, a ARIS cumpriu com seu papel
de entidade de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário nos municípios consorciados.

III – Criação e estruturação da Ouvidoria
A ARIS trabalhou na criação e estruturação da Ouvidoria, a fim de permitir um canal de
interação entre a agência, os usuários e os prestadores de serviços.
Para tanto, foi contratado um sistema de Ouvidoria on line, de simples uso e grande
agilidade para que o usuário dos serviços possa efetuar reclamações, sugestões e buscar auxílio a
respeito da prestação dos serviços regulados e fiscalizados.
A Ouvidoria representará um grande passo da ARIS para a melhoria dos serviços de
saneamento nos municípios catarinenses.

IV – Fiscalizações in loco
A Coordenadoria de Fiscalização da ARIS realizou em 34 municípios fiscalizações in loco nos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, diagnosticando mais de 570 não
conformidades.
Para cada um dos 34 municípios fiscalizados, foram realizados Relatórios de Fiscalização, nos
quais constam as não conformidades que são dispostas em um cronograma de adequações, que é
encaminhado para os prestadores de serviços para a necessária adequação.
Os municípios fiscalizados foram: Turvo, Forquilhinha, Lauro Muller, Navegantes, Schroeder,
Corupá, São Bento do Sul, Massaranduba, Iomerê, Salto Veloso, Arroio Trinta, Garuva, Xanxerê,
Chapecó, Três Barras, Canoinhas, Mafra, Itaiópolis, Porto União, São João Itaperiú, Guaramirim,
Itapoá, Paulo Lopes, Siderópolis, Palhoça, Porto Belo, Bombinhas, Ponte Serrada, Piratuba, Presidente
Castello Branco, Irani, Coronel Freitas, Água Doce e Modelo.

Essa ação da ARIS já vem mostrando resultados positivos, com a melhoria dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, em virtude das adequações realizadas pelos
prestadores de serviços nos sistemas fiscalizados.

V – Criação da unidade em Chapecó
A criação da unidade de fiscalização da ARIS em Chapecó representou um grande avanço
para os trabalhos da agência, aproximando a área técnica e institucional da entidade dos anseios dos
municípios e da população. Foram realizadas visitas técnicas nos municípios de Modelo, Ponte
Serrada, Anchieta e Palmitos. Ainda, a unidade de Chapecó organizou as fiscalizações in loco nos
municípios do Meio-Oeste, Oeste e Extremo-Oeste do Estado, agilizando e desburocratizando as
relações entre o prestador de serviços e a agência.
Por fim, com a presença da unidade da ARIS em Chapecó houve uma grande adesão dos
municípios da região ao consórcio público, tornando a agência ainda mais sólida e representativa dos
interesses dos municípios.

VI – Criação do SISARIS
A área técnica da ARIS desenvolveu um Sistema de Informação de Saneamento (SIS) que
permite com que os engenheiros sanitaristas auditem, por amostragem, os resultados das análises de
potabilidade de água nos 109 municípios regulados e fiscalizados. Assim, a ARIS vem promovendo o
acompanhamento do cumprimento ou não da atual Portaria/MS n. 2.914/2011, que revogou a
Portaria/MS n. 518/2004 (qualidade da água potável para consumo humano).
Essa ação de acompanhamento pelo SISARIS já revelou problemas, por alguns prestadores,
no cumprimento dos padrões mínimos de qualidade da água em municípios catarinenses, o que exige
ações por parte dos prestadores e da própria vigilância sanitária municipal e estadual.

VII – Alteração da sede da ARIS
A sede da ARIS foi transferida do Centro de Florianópolis para o Bairro Estreito, juntamente
com a sede da Federação Catarinense de Municípios (FECAM), proporcionando maior facilidade aos
gestores públicos em casos de reuniões, visitas e solicitações à agência.
Ainda, a permanência da sede da ARIS juntamente com a sede da FECAM, em espaços
distintos mas no mesmo prédio, permite que ambas as entidades possam trabalhar de maneira
aproximada e integrada com os problemas em comum dos municípios, sempre de maneira
apartidária e técnica.

VIII – Ciclo de Debates sobre Resíduos Sólidos Urbanos
Em novembro de 2011 a ARIS realizou o I Ciclo de Debates sobre Soluções para os Resíduos
Sólidos Urbanos, que ocorreu na Associação Catarinense dos Engenheiros de Santa Catarina, em
Florianópolis.
Na oportunidade foram debatidos assuntos polêmicos e de grande importância para a ARIS e
os municípios, tal como a incineração dos resíduos sólidos e o aproveitamento dos aterros sanitários
de forma sustentável.
Participaram 77 pessoas de várias cidades e instituições públicas e privadas do Estado,
disseminando, gratuitamente, o nome da ARIS e o salutar debate com a sociedade sobre os temas
polêmicos na área dos resíduos sólidos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011
Finalizou-se o exercício de 2011 com saldo financeiro positivo em conta corrente no
montante de R$ 9.607,91 (nove mil seiscentos e sete reais e noventa e um centavos) e em aplicação
financeira o valor de R$ 792.393,00 (setecentos e noventa e dois mil e trezentos e noventa e três
reais).
A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira da ARIS,
efetivada no exercício de 2011:
DO SALDO BANCÁRIO:
Valores dos saldos das contas bancárias apresentadas em 31 de dezembro de 2011 são os
seguintes (valores em R$):
Contas

Valor em R$

Banco Conta Movimento

9.607,91

Banco Conta de Aplicação Financeira

792.393,00

Disponível em Moeda Nacional

802.000,91

ARRECADAÇÃO DA RECEITA:
As receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2011 foram contabilizadas da seguinte
forma (valores em R$):
Receitas
Taxa de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água
Receita Rendimento de Aplicação Financeira
( - ) Deduções da Receita - restituições
Total das Receitas Arrecadadas no Exercício

Valor em R$
1.355.331,40
37.772,11
365,68
1.392.737,83

EXECUÇÃO DAS DESPESAS:
As despesas realizadas no exercício de 2011 obedecem às rubricas estabelecidas no
orçamento (valores em R$):
Despesas Correntes

431.665,91

Folha de Pagamento

351.838,09

Obrigações Patronais

79.084,29

Indenizações e Restituições Trabalhistas
Outras Despesas Correntes
Diárias

743,53
154.104,45
23.190,00

Material de Consumo

3.487,75

Passagens e Despesas Com Locomoção

9.562,54

Serviços de Consultoria

15.000,00

Adiantamentos para Pronto Pagamento

10.743,50

Locação de Mão de Obra

27.495,00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

64.625,66

Despesas de Capital

49.821,00

Aparelhos e Equip. de Comunicação, Foto e Vídeo

4.411,00

Equipamentos de Processamento de Dados

29.760,00

Mobiliário em Geral

15.650,00

Total de Despesas Pagas no Exercício

635.591,36

RESTOS A PAGAR:
O registro dos restos a pagar foi realizado por credor, e sua liquidação dar-se-á no mês de
janeiro de 2012, por se tratar de obrigações com INSS Patronal e retenções sobre a folha de
pagamento com vencimento no dia 20 de janeiro de 2012 (valores em R$):
Restos a Pagar
Restos a Pagar Processados

Valor em R$
1.350,00

Restos a Pagar não Processados

20.136,62

Total de Restos a Pagar do Exercício

21.486,62

COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA:
De modo a demonstrar o equilíbrio orçamentário e financeiro, segue abaixo planilha com o
comparativo da receita com a despesa (valores em R$):

Resultado da Execução Orçamentária
Receitas Correntes

Valor em R$
1.392.737,83

Despesas Liquidadas

635.591,36

Superávit Orçamentário

757.146,47

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2012
A projeção das Receitas Orçamentárias para 2012 está baseada na arrecadação do exercício
anterior e nas novas receitas advindas de taxa de regulação dos resíduos sólidos, conforme exposta a
seguir (valores em R$):
Receitas Correntes

2.700.000,00

Previsão Receita Água

2.100.000,00

Previsão Receita RSU

600.000,00

Receitas Patrimoniais

30.000,00

Rendimentos de Aplicação Financeira

30.000,00

Receitas de Capital

500.000,00

Outras Transf. de Convênios da União

250.000,00

Outras Transf. de Convênios do Estado

250.000,00

Total

3.230.000,00

As despesas a serem realizadas no exercício de 2012 estão fixadas nas seguintes naturezas
(valores em R$):
Despesas Correntes

2.430.000,00

Folha de Pagamento

1.550.000,00

Outras Despesas Correntes

880.000,00

Permanente

800.000,00

Investimentos

300.000,00

Construção e Aquisição da Sede Própria da ARIS

500.000,00

Total

3.230.000,00

Plano de Trabalho para 2012
A seguir passa-se a apresentar o Plano de Trabalho da ARIS para o ano de 2012, de forma a
permitir o prévio conhecimento da sociedade sobre as ações e atividades que serão priorizadas pela
agência neste ano.
Foram listas as atividades prioritárias da ARIS para 2012:

I – Ampliação do Sistema de Ouvidoria
A ARIS pretende, ainda no primeiro trimestre do ano, a ampliação e a efetiva concretização
do sistema de Ouvidoria, através de sistema eletrônico de gestão das reclamações, dúvidas e
solicitações dos usuários dos serviços públicos de saneamento. Inicialmente, projeta-se a adoção da
Ouvidoria para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Até o final de 2012 busca-se o funcionando do sistema de Ouvidoria para todos os serviços
de saneamento básico, incluindo drenagem pluvial, nos 109 municípios atualmente consorciados.

II – Seminário sobre Saneamento Básico
Em 2012, por deliberação da Assembleia Geral da ARIS, iniciam-se os trabalhos de
fiscalização e regulação dos serviços de coleta, transbordo, transporte e disposição final dos resíduos
sólidos urbanos e de limpeza urbana.
Para tanto, é importante a conscientização dos gestores públicos, dos prestadores de
serviços e da população em geral para os problemas e dificuldades do setor, principalmente diante
das novas regras trazidas pela Lei federal n. 12.305/2010, que disciplina a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Assim, far-se-á em março/abril de 2012 Seminário Estadual sobre o tema do saneamento,
com ênfase nos resíduos sólidos urbanos, em parceira com a Federação Catarinense dos Municípios
(FECAM), as Associações de Municípios e a Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM).

III – Ampliação do corpo técnico
A estrutura técnica da ARIS vem gradativamente ganhando corpo, conforme o aumento de
demanda e o ingresso de novos municípios consorciados. Atualmente são oito agentes públicos e
dois estagiários responsáveis pelas ações de fiscalização e regulação em 109 municípios catarinenses.
Assim, diante da necessidade de fomentar a estrutura operacional, espera-se a contratação
temporária (ACT), em 2012, de quatro engenheiros sanitaristas para auxiliar nas ações da ARIS, além
da formação de cadastro de reserva.

Desta forma, evita-se, neste momento, a efetivação de servidores públicos, em decorrência
de tratar-se de ano eleitoral e da necessidade da ARIS consolidar-se ainda mais como uma
importante e vital instituição para o Estado de Santa Catarina.

IV - Desenvolvimento de novo site
Tem-se como meta para 2012 a reformulação do site da ARIS, permitindo a inclusão de
novos assuntos e a maior agilidade na busca de informações de interesse da população, como, por
exemplo, os relatórios de fiscalização e de qualidade dos serviços prestados.
Esse software será desenvolvido com o apoio institucional da FECAM e do CIGA.

V - Pesquisa de opinião pública para a satisfação dos usuários
Ainda no primeiro semestre busca-se a realização de pesquisa de opinião pública para a
satisfação dos usuários dos serviços de saneamento básico nos 109 municípios consorciados até
dezembro de 2011.
Essa ação visa identificar os maiores problemas e insatisfações da população com os serviços
de saneamento, permitindo à agência reguladora a adoção de mecanismos para enfrentar as
principais insatisfações da sociedade. Enfim, a pesquisa revelará qual a prioridade de ação da ARIS,
dos municípios e da própria população.
Por se tratar de ano eleitoral, a ARIS não divulgará nenhum dado isoladamente, relativo a
cada município, antes do término das eleições. Somente após as eleições serão divulgadas as
informações município a município.

VI - Início do processo de revisão tarifária
Em 2012 a ARIS elaborará a primeira revisão tarifária no setor de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e resíduos sólidos, adotando um município como piloto para a construção da
base tarifária com fundamento no Plano Municipal de Saneamento Básico.
Desta forma, os técnicos da agência poderão fomentar a construção de um marco
regulatório tarifário, que posteriormente servirá de base para futuros pleitos de revisão tarifária por
parte dos prestadores de serviços de saneamento básico.

VII – Elaboração de novas normas regulatórias
Já está em elaboração a minuta da resolução sobre as condições gerais de prestação dos
serviços de coleta, transbordo, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos e de
limpeza urbana, que disciplinará as regras básicas de qualidade, eficiência e continuidade na
prestação desses serviços.

Ainda, outras normas serão elaboradas em 2012, a exemplo da normativa de funcionamento
da Ouvidoria da ARIS.

VIII – Criação de nova unidade de fiscalização em Rio do Sul
Em 2011 foi criada a unidade de fiscalização em Chapecó, fortalecendo e agilizando o
processo de fiscalização e acompanhamento dos serviços prestados na região. A existência de
técnicos na região permitiu que fossem tomadas ações de maneira mais rápida e eficaz em prol dos
interesses dos municípios, como de fato ocorreu no período da estiagem.
A intenção da ARIS para 2012 é criar uma unidade de fiscalização em Rio do Sul, a fim de
permitir maior interação dos técnicos da agência com os prestadores de serviços locais, sempre com
o intuito de melhorar a qualidade da prestação dos serviços.
Cada uma dessas unidades possuirá um quadro extremamente enxuto e técnico, com no
máximo quatro agentes públicos, permitindo, inclusive, diminuição de custos de deslocamento dos
engenheiros de Florianópolis para os 109 municípios consorciados. Enfim, busca-se maior agilidade,
eficiência e produtividade, com o menor dispêndio de recursos públicos.

IX – Continuidade nos processos de fiscalização
Em 2012 dar-se-á continuidade ao processo de fiscalização nos municípios abrangidos pela
ARIS, com a expedição de recomendações e de determinações aos prestadores de serviços,
constantes dos Relatórios de Fiscalização. Muitos avanços e melhorias já foram promovidos nos 34
municípios fiscalizados pela ARIS em 2011.
Essa ação da ARIS é necessária para o diagnóstico dos principais problemas, corrigindo falhas
operacionais e proporcionando maior qualidade e segurança nos serviços prestados.

X – Realização de campanhas e materiais de conscientização
A ARIS trabalhará em 2012 com programas de conscientização da população sobre os
serviços de saneamento básico, a exemplo de uso consciente da água e a separação dos resíduos
sólidos para a reciclagem.
Para tanto, buscará o apoio de entidades como as Secretarias de Estado, o Ministério
Público, o Tribunal de Contas e demais órgãos municipais, estaduais e federais, permitindo a adoção
de uma campanha institucional de grande receptividade na sociedade.

DECRETO n° 011, de 14 de dezembro de 2011

Estima a Receita e fixa as Despesas da Agência
Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS para o
exercício de 2012.

O Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, no uso das suas
atribuições dispostas no artigo 18 e 20, VII, “b” e parágrafo único do Protocolo de Intenções que faz
parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS 1, aprova, ad referendum da Assembleia
Geral, o Orçamento Anual da ARIS para o exercício de 2012:
Art. 1º Fica aprovado, ad referendum da Assembleia Geral, o Orçamento Anual da Agência
Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS para o exercício de 2012, estimando a Receita e
fixando a Despesa em R$ 3.230.000,00 (três milhões e duzentos e trinta mil reais).
Art. 2º A Receita será realizada com o seguinte desdobramento:
I - RECEITAS CORRENTES ......................... ......................................... ..............R$ 2.730.000,00
Taxa de Regulação de Abastecimento................................................................R$ 2.100.000,00
Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos................................................................R$ 600.000,00
Remuneração de Depósito Bancário.......................................................................R$ 30.000,00
II - RECEITAS DE CAPITAL.......................................................................................R$ 500.000,00
Outras Transf. de Convênios da União..................................................................R$ 250.000,00
Outras Transf. de Convênios do Estado................................................................R$ 250.000,00
TOTAL.................................................................................................................R$ 3.230.000,00
Art. 3º A Despesa será realizada por órgãos, funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e
natureza da despesa, distribuídos da seguinte maneira:

1

Publicado na página 597 da Edição n. 424, do Diário Oficial dos Municípios, veiculado em 8 de fevereiro de 2010.
Disponível em: www.diariomunicipal.sc.gov.br ou www.aris.sc.gov.br.

I - DESPESA POR ÓRGÃO
Gerência Administrativa.....................................................................................R$ 3.230.000,00
II - DESPESA POR FUNÇÃO
Administração ........................................................................................... ..R$ 3.230.000,00
III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES ................................................................................. R$ 2.430.000,00
Pessoal e Encargos Sociais ........................................................................... R$ 1.550.000,00
Outras Despesas Correntes ............................................................................. R$ 880.000,00
DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................... R$ 800.000,00
Investimentos ................................................................................................. R$ 300.000,00
Construção e Aquisição da Sede Própria da ARIS..................................................R$ 500.000,00
TOTAL..................................................................................................................R$ 3.230.000,00
Art. 4º O Presidente da ARIS fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por conta do
excesso de arrecadação, superávit financeiro ou convênios firmados com entidades públicas ou
privadas.
Art. 5º O Presidente do ARIS fica autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de
despesa para outro, dentro da mesma categoria de programação.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2012.
Florianópolis, 14 de dezembro de 2011.

MAURI JOSÉ ZUCCO
Presidente da ARIS
Prefeito Municipal de Coronel Freitas

