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8. Data/Horário: 13 de Fevereiro de 2015 - 14h - Associação dos
Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina - AMPLASC. Endereço: Rua São João Batista, 347 Bairro: Centro Campos Novos - SC;
CEP 89620-000.
9. Data/Horário: 23 de Fevereiro de 2015 - 10h - Associação dos
Municípios da Região Serrana - AMURES. Endereço: Rua Otacílio
Vieira da Costa, 112, Centro, Lages - SC; CEP 88501-050.
10. Data/Horário: 23 de Fevereiro de 2015 - 14h - Associação dos
Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMURC. Endereço: Rua
Barão do Rio Branco, 359, Centro, Curitibanos - SC; CEP 89520000.
11. Data/Horário: 24 de Fevereiro de 2015 - 09h - Associação dos
Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - AMARP. Endereço: Rua
Manoel Roque, 99, Paço Municipal, Videira - SC; CEP 89560-000.
12. Data/Horário: 24 de Fevereiro de 2015 - 15h - Associação dos
Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLANORTE. Endereço: Rua Maria do Espírito Santos, 400, Centro, Mafra - SC; CEP
89300-000.
13. Data/Horário: 25 de Fevereiro de 2015 - 09h - Associação dos
Municípios do Nordeste de Santa Catarina - AMUNESC. Endereço:
Rua Max Colin, 1843, América, Joinville - SC; CEP 89204-635.
14. Data/Horário: 25 de Fevereiro de 2015 - 14h - Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu - AMVALI. Endereço: Rua Arthur
Gumz, 88, Vila Nova, Jaraguá do Sul - SC; CEP 89259-340.
15. Data/Horário: 05 de Março de 2015 - 10h - Associação dos
Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI. Endereço: Rua XV de
Novembro, 737, Centro, Rio do Sul/SC; CEP 89160-015.
16. Data/Horário: 05 de Março de 2015 - 15h - Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI. Endereço: Rua Alberto
Stein n° 466, Velha, Blumenau - SC; CEP 89036-200.
17. Data/Horário: 06 de Março de 2015 - 09h - Associação dos
Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI. Endereço: Rua
Luiz Gonzaga, 1655, São Vicente, Itajaí - SC; CEP 88309-421.
18. Data/Horário: 11 de Março de 2015 - 09h - Associação dos
Municípios do Extremo Sul Catarinense - AMESC. Endereço: Praça
Sagrada Família, 37 Bairro Cidade Alta Araranguá -SC; CEP 88900000.
19. Data/Horário: 11 de Março de 2015 - 14h - Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC. Endereço: Avenida Santos Dumont, 855 Bairro: Milanese Criciúma - SC; CEP 88803-200.
20. Data/Horário: 12 de Março de 2015 - 09h - Associação dos
Municípios da Região de Laguna - AMUREL. Endereço: Rua Rio
Branco, 67, Centro, Tubarão - SC; CEP 88705-160
21. Data/Horário: 13 de Março de 2015 - 10h - Associação dos
Municípios da Região da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS. Endereço: Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC;
CEP 88090-800.
Florianópolis, SC, 28 de Janeiro de 2015.
HUGO LEMBECK JOSÉ
CLAUDIO CARAMORI
Prefeito de Taió
Prefeito de Chapecó
Presidente da FECAM
Presidente eleito da FECAM
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Consórcios
AGIR
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AGIR
CONVOCAÇÃO:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FERNANDO TOMASELLI, Presidente da Diretoria Executiva da
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso
das atribuições legais e de acordo com o Artigo 17 e Parágrafos,
Artigo 20 e Incisos e Artigo 30 Inciso I do Estatuto Social, CONVOCA todos consorciados em dia com as suas obrigações estatutárias
para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 13
de fevereiro de 2015, às 08h00min, em primeira (1ª) convocação
com a presença da maioria qualificada e em não havendo o número, em segunda (2ª) convocação, trinta (30) minutos após, às
08h30min, com a presença da maioria simples dos consorciados.
Local: Rua: Alberto Stein, nº 466, Auditório do 1º piso - Bairro:
Velha, CEP: 89.036-200, Blumenau, Santa Catarina.
ORDEM DO DIA
1 - Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
2 - Prestação de Contas 2014;
3 - Reajuste Anual dos Servidores, Auxílio Alimentação e Jeton
para 2015;
4 - Eleição/Aprovação para Suplência do Comitê de Regulação da
AGIR;
5 - Assuntos Gerais.
Blumenau (SC), em 30 de janeiro de 2015.
FERNANDO TOMASELLI
Presidente da Diretoria Executiva
(original assinado)

ARIS
ATA Nº 13, DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO (ARIS) DE 2015.

ATA Nº 13, DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS) DE 2015.
Em 28 de janeiro de 2015 estiveram reunidos em Florianópolis/SC,
em segunda chamada (10:00h), no Auditório da Associação Catarinense de Medicina - ACM, localizado Rodovia SC 401, km 04, nº
3854 - Saco Grande, Florianópolis SC, os(as) Prefeitos(as) dos municípios consorciados, representantes e convidados da Agência
Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS e diversas autoridades, conforme lista de presença que acompanha a presente
Ata, atendendo ao Edital de Convocação n. 001/2015, publicado
em 13/01/2015, na edição n. 1661 do Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br), página 525,
com a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do desempenho da
ARIS em 2014; 2) Análise e aprovação do Plano de Trabalho para
2015; 3) Análise e aprovação da Prestação de Contas do ano de
2014; 4) Aprovação do Orçamento para 2015; 5) Homologação
dos novos municípios consorciados; 6) Eleição dos membros do
Conselho de Administração e Fiscal para 2015; 7) Assuntos Diversos. A mesa diretiva da Assembleia Geral Ordinária foi composta
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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pelo Sr. Luiz Carlos Tamanini, Prefeito de Corupá e Presidente do
Conselho de Administração ; Sr. Luiz Alberto Rincoski Faria, Prefeito de Canoinhas e Presidente do Conselho Fiscal; Sr. Gilberto Valente Canali, Presidente do Conselho de Regulação; Sr. Mauri Zucco, Prefeito de Coronel Freitas e ex-Presidente da ARIS, Sr. Hugo
Lembeck, prefeito de Taió Presidente da FECAM e o Sr. Adir Faccio,
Diretor Geral ARIS. O presidente, Sr. Luiz Carlos Tamanini deu início aos trabalhos saudando os presentes e declarando aberta a
Assembleia. Em seguida passou a palavra ao Diretor Geral da
ARIS, Sr. Adir Faccio, que saudou os presentes e iniciou sua fala
fazendo leitura do Edital de Convocação. Na sequencia, informou
sobre o crescimento da ARIS, que alcançou o total de 175 (cento
e setenta e cinco) municípios consorciados, com leis devidamente
publicadas, informando que há 2 (dois) municípios com leis tramitando nas Câmaras de Vereadores para consorciamento. Expôs
um resumo das ações e trabalhos desenvolvidos no ano de 2014
que foram: citando que a ARIS realizou 121 (cento e vinte e uma)
fiscalizações “in loco”; emitiu 199 (cento e noventa e nove) termos
de notificação e 35 (trinta e cinco) autos de infração. Que, através
do sistema de informações “SISARIS - Água” um modelo de fiscalização indireta, foram emitidos 24 (vinte e quatro) notificações
em face dos prestadores de serviços que não atingiram as exigências das normativas vigentes. Que através do sistema de informações “SISARIS - Resíduos Sólidos” foram 64 (sessenta e quatro)
notificações. Ainda ao tratar das ações de regulação desenvolvida
pela ARIS informou que foram realizados 18 (dezoito) reajustes
tarifários em sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário; 4 (quatro) reajustes tarifários em contratos de concessão de resíduos sólidos e 01(uma) implantação de matriz tarifária.
Que a pedido dos municípios, a ARIS se manifestou sobre termos
de ajustamento de conduta (TAC), propostos pelo MPSC; auxiliou
na elaboração e organização da legislação sobre a política pública
de saneamento básico e da estrutura técnica para a gestão do
saneamento básico nos municípios consorciados. Que o consórcio
realizou reuniões com a FUNASA, FATMA, MPSC e TCE/SC, demonstrando a importância da regulação e dos avanços conquistados após a edição do marco regulatório, bem como das dificuldades que o setor enfrenta devido a escassez de recursos de toda a
ordem. Justificou a não realização do V Seminário Estadual de
Saneamento Ambiental em parceria com a FECAM e ALESC, face
inúmeros eventos realizados no 1º semestre e calendário eleitoral
no 2º. Fez-se representar em diversos eventos entre eles: 12º
Congresso da Água - Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA); II Congresso Brasileiro de Consórcios Intermunicipais; III Diálogos do Saneamento -ABES ; X
Fórum Brasileiro sobre Agências Reguladoras; XI Seminário Nacional de Resíduos Sólidos; XII Seminário Ítalo Brasileiro de Engenharia Sanitária; Seminário “Estratégias de Proteção do Sistema
Aquífero Guarani (SAG); Semana Lixo Zero. Ainda participou de 5
(cinco) reuniões em Câmaras Técnicas (3 ABAR, 1 ABES e 1 AESB),
destacando a XVIII reunião da Câmara Técnica de Saneamento
Básico da ABAR, realizada em Florianópolis, além de audiências
públicas, eventos promovidos pelos executivos municipais, câmaras de vereadores, associações de municípios e comitês de bacias
hidrográficas. Que a ARIS recebeu a visita das agências reguladoras: ARES- PCJ/SP, Agenersa RJ, ADASA DF, ARSAE MG, AGESC SC
e AGERGS RS, destacando a parceria firmada com a ARES-PCJ/SP
na implantação do sistema informatizado para fiscalizações com a
utilização de tablets, proporcionando maior agilidade e flexibilidade na emissão de relatórios. Que a ARIS implantou o serviço de
atendimento aos usuários - 0800 - via Ouvidoria. Que a ARIS realizou treinamento e capacitação de seus servidores e de diversos
SAMAEs, DAEs e outros. Em seguida, passou a tratar sobre o Plano
de Trabalho para 2015. Destacando como prioridades: a) as tratativas para instalação ou aquisição de sede própria; b) a necessidade de melhorar a estrutura e atuação dos agentes da ARIS, capacitando-os bem como oferecendo instrumentos e ferramentas que
auxiliem na atividade regulatória e fiscalizatória; c) a realização de
concurso público para ingresso de novos servidores; d) a
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continuidade dos trabalhos sobre as bases tarifárias dos SAMAEs,
DAEs, CASAN e das concessionárias privadas, incluindo a discussão dos ativos e a certificação dos novos investimentos e a fiscalização pelo cumprimento das metas estabelecidas nos planos de
saneamento básico e nos contratos de programa e de concessões;
e) a participação em seminários e congressos e cursos, bem como
a realização de eventos sobre saneamento básico em parceria com
outras entidades; f) a implantação do novo site; g) a participação
em reuniões e assembleias da ABAR; h) a participação nas Câmaras Técnicas; i) a disponibilização do sistema de controle gerencial
e de custos nos SAMAEs e DAEs; j) a realização de treinamento do
sistema gerencial de custos dos SAMAEs e DAEs incluindo os contadores; l) a elaboração de normas para fiscalização de resíduos
sólidos; m) a instituição de regras e critérios de estruturação do
sistema contábil e do respectivo plano de contas, conforme preconiza o Parágrafo único do art. 18 da Lei nº 11.445/07; n) a intensificação das fiscalizações na área de resíduos sólidos; o) a implantação da “fiscalização digital direta e indireta”, através de softwares
e programas de informática. No término da apresentação o Presidente colocou em discussão, submetendo à apreciação dos prefeitos à análise do desempenho no ano de 2014 e o plano de trabalho para o ano de 2015. Encerrada a discussão da matéria, o
presidente colocou em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Diretor Geral da ARIS apresentou as receitas
e despesas realizadas no exercício de 2014, cuja receita somou a
quantia de R$ 4.138.929,09 (quatro milhões, cento e trinta e oito
mil, novecentos e vinte e nove reais e nove centavos) e a despesa
atingiu a soma de R$ 2.351.280,55 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco
centavos). O presidente colocou em discussão, tendo sido aprovado por unanimidade. Na sequência o presidente acatando sugestão do Conselho de Regulação propôs a redução do valor da taxa
cobrada sobre o Abastecimento de Água de R$ 0,12/habitante
para R$ 0,10/habitante. O Diretor Geral apresentou duas propostas, incluindo a projeção das receitas para 2015 considerando a
proposta sugerida pelo Conselho de Regulação e a praticada atualmente. Foi informado aos presentes que em razão do superávit
acumulado com a reserva existente é possível a redução sem prejuízo das atividades da ARIS, da aquisição da sede e demais custos
previstos no orçamento suplementar. A receita estimada para
2015, considerando a proposta de redução do valor taxa, soma a
quantia de R$ 3.539.954,00 (três milhões, quinhentos e trinta e
nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais) e a despesa foi
fixada em R$ 3.539.954,00 (três milhões, quinhentos e trinta e
nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais) O presidente
colocou em discussão e aprovação a previsão do orçamento 2015,
que após a manifestação do prefeito de Jaborá Kleber Nora e feitos os esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade. Homologado na sequência o ingresso de 13 novos municípios no Consórcio,
conforme Leis municipais sendo eles: Armazém, Balneário Rincão,
Bandeirante, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Correia Pinto, Monte Castelo, Palma Sola, Paraíso, Penha, São José do Cerrito, São
Miguel do Oeste e Treze Tílias, bem como autorizado a celebração
do convênio de cooperação técnica e financeira entre a FECAM e
ARIS.
Logo após, realizou-se a eleição dos membros do Conselho de
Administração e Fiscal para o anuênio 2015, atendendo a sugestão das indicações feitas pelas Associações de municípios, sendo
eleitos por unanimidade, os Srs. Prefeitos a seguir nominados: o
Conselho de Administração, Luiz Alberto Rincoski Faria (Município
de Canoinhas), como Presidente; Sr. Ademir Gasperini (Município de Xanxerê); Sr. Antônio Plinio de Castro Silva (Município de
São José do Cedro); Sr. Gilberto Amaro Comazzetto (Município
de Caçador) e Sr. João Girardi (Município de Concórdia). Para o
Conselho Fiscal o Sr. Arno Alex Zimmermann Filho (Município de
Ituporanga) como Presidente; Sr. Robeto Carlos de Souza (Município de Navegantes); Sr. Dieter Janssem (Município Jaraguá do
Sul); Sr. Ricardo Luis Maldaner (Município de Modelo) e Sr. Jorge
Antonio Comunello (Município de Formosa do Sul). Ato contínuo o
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Presidente deu posse aos Conselheiros. Em seguida, em assuntos
diversos, realizou-se a escolha, entre os indicados pelo Conselho
de Administração, dos membros do Conselho de Regulação, após
apresentação dos candidatos para as vagas de engenheiro civil e
contador, de acordo com art. 29 . § 1º, sendo reeleitos por unanimidade, para estas vagas, os conselheiros: Sr. Afonso Veiga Filho
(engenheiro civil) e o Sr. Marcos Fernando Zanella (contador), sendo empossados na sequência. Também foi submetido à apreciação
da Assembleia Geral a fixação do jetom previsto no artigo 37 do
contrato de consórcio público, no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) pago por reunião do Conselho de Regulação. O presidente colocou em discussão, tendo sido aprovado por unanimidade.
Quanto à sede administrativa da ARIS, foi submetido à Assembleia
Geral a proposta de aquisição de imóvel em conjunto com as demais entidades (FECAM, EGEM e CIGA), resguardado a proporcionalidade de área de acordo com as necessidades da agência,
condicionando a compra à avaliação da Caixa Econômica Federal
e a avaliação técnica/econômica homologada pela comissão de
avaliação da ARIS, sendo que eventuais custos de adequação do
imóvel não ultrapasse 10% do valor investido na área destinada
a ARIS. O presidente colocou em discussão, tendo sido aprovado
por unanimidade. Por fim, foi submetido a apreciação da Assembleia Geral, a abertura de outros 2 (dois) escritórios regionais,
preferencialmente nas regiões Norte e Oeste, regiões com mais
municípios consorciados. O presidente colocou em discussão, tendo sido aprovado por unanimidade. O presidente colocou a palavra
livre para manifestações. Usou da palavra o Diretor Geral da ARIS,
Sr. Adir Faccio, que em seu nome e de todos os colaboradores
da Aris, agradeceu ao Presidente, Sr. Luiz Carlos Tamanini, pela
dedicação e condução dos trabalhos como presidente do Conselho
de Administração, por 2 (dois) mandatos, a todos os membros do
Conselho de Administração, ao Sr. Luiz Alberto Rincoski Faria presidente do Conselho Fiscal e a todos os Conselheiros, ao Sr. Gilberto Valente Canali presidente do Conselho de Regulação e a todos
os Conselheiros pela dedicação, ao presidente da FECAM Hugo
Lembeck, ao ex-presidente da Aris Mauri José Zucco, pelo apoio,
a todos os prefeitos consorciados pela confiança, pois isso garantiu o crescimento e reconhecimento da ARIS como referência na
regulação e fiscalização do saneamento básico em Santa Catarina.
Desejou aos novos conselheiros uma profícua gestão. Devolveu a
palavra ao presidente, que da mesma forma manifestou seu agradecimento, a todos os que colaboraram e aos os Conselheiros, em
especial a equipe técnica pela condução da Agência. Em seguida,
agradeceu a todos pela presença declarando encerrada a Assembleia Geral. E eu, Magnus Caramori, servidor da ARIS, por ter sido
designado, para constar, lavrei a presente Ata para sua publicação.
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.................... R$ 3.109.048,00
II - Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos ................................
......................... R$ 310.905,00
§ 2º-Receitas Correntes Patrimoniais .........................................
...................... R$ 120.000,00
I - Remuneração de Depósito Bancário ......................................
........................... R$ 120.000,00
§ 3º - Total ..............................................................................
........................... R$ 3.539.954,00
Art. 3º A Despesa será realizada por órgãos, funções, sub-funções, programa, projeto atividade e natureza da despesa, distribuído da seguinte maneira:
§ 1º - Despesa por Órgão
I - ARIS R$ 3.539.954,00
§ 2º - Despesa por Função
I - Administração R$ 3.539.954,00
§ 3º - Despesa por Projeto Atividade
I - Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio.. R$ 3.539.954,00
a) Despesas Correntes ..............................................................
........................ R$ 3.509.954,00
a.1)Pessoal e Encargos Sociais (3.1.90.00.00) ............................
........................ R$2.079.655,00
a.2)Outras Despesas Correntes (3.3.90.00.00) ...........................
........................ R$ 1.430.299,00
b) Despesas de Capital .............................................................
........................... R$ 30.000,00
b.1)Investimentos (4.4.90.00.00) ..............................................
............................ R$ 30.000,00
c) Total ....................................................................................
........................... R$ 3.539.954,00
Art. 4º O Presidente da ARIS fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por conta do excesso de arrecadação, superávit financeiro ou convênios firmadas 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, em até 30% (trinta por cento) do
Orçamento.
Art. 6º Este Decreto passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro
de 2015.
Florianópolis, 28 de janeiro de 2015.
Luiz Carlos Tamanini
Presidente da ARIS
Prefeito Municipal de Corupá.

DECRETO N° 007, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

DECRETO n° 007, de 30 de dezembro de 2014.
Estima a Receita e fixa as Despesas da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS para o exercício de 2015.
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, aprova, na
Assembleia Geral, o Orçamento Anual da ARIS para o exercício de
2015:
Art. 1º Fica aprovado, pela Assembleia Geral, o Orçamento Anual
da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS para
o exercício de 2015, estimando a Receita e fixando a Despesa em
R$ 3.539.954,00 (três milhões quinhentos e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais).
Art. 2º A Receita será realizada com o seguinte desdobramento:
§ 1°- Receitas Correntes ...........................................................
.......................R$ 3.419.953,00
I - Taxa de Regulação de Abastecimento/Esgotamento ................
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DELIBERAÇÃO Nº 002/2015

DELIBERAÇÃO n. 002/2015
Dispõe sobre a autorização para o reajuste das tarifas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário e dos
preços dos serviços complementares no município de Itapema.
O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), no uso das suas atribuições legais previstas no artigo 40, inciso II do Protocolo de Intenções que faz parte integrante
do Contrato de Consórcio Público da ARIS , considerando as disposições dos artigos 22, IV, 29, § 1º, 30, 37 e 39 da Lei federal
n. 11.445/2007, considerando a documentação encaminhada pela
Concessionária Águas de Itapema, responsável pela prestação
dos Serviços de Abastecimento de Água e de Coleta e Tratamento
de Esgotos no município de Itapema, anexa ao processo administrativo ARIS n. 237/2014, na qual a concessionária requer a
autorização de reajustamento do Plano Tarifário; de acordo com
o parecer técnico da Diretoria de Regulação, também anexo ao
www.diariomunicipal.sc.gov.br

