
 

 

RELATÓRIO TRIMESTRAL OUVIDORIA AGIR 2020 

Considerando a Resolução Normativa nº 006/2017, de 09 de outubro de 2017, que dispõe 
sobre o relatório trimestral do atendimento das ouvidorias e SAC dos prestadores de serviços 
de saneamento básico, aplicável também atualmente aos serviços de transporte público 
coletivo, que recentemente passaram a ser regulados por esta Agência Reguladora; 
 
Considerando o Anexo – Manual de Preenchimento – previsto na referida Resolução, que 
estabelece de que forma e quais os critérios que devem ser destacados no relatório;  
 
Apresenta-se o Relatório do Primeiro Trimestre de 2020 da Ouvidoria da AGIR: 
 
Seção I – Identificação do Prestador de Serviços 
 
O presente relatório foi elaborado pela Ouvidoria da Agência Intermunicipal de Regulação do 
Médio Vale do Itajaí (AGIR), cuja servidora responsável é Luiza Sens Weise, Ouvidora da AGIR 
desde 13 de janeiro de 2020, informações de contato: ouvidoria@agir.sc.gov.br e (47) 3331 
5827.  
 
Na Ouvidoria da AGIR são desenvolvidas as atividades de ouvidoria e serviço de atendimento 
ao cliente (SAC), conforme diferenciação abaixo: 
 
- SAC: atendimento de 1º nível, rotina de atendimento, atuação operacional padrão que se 
limita ao recebimento e tratamento da solicitação;  
 
- Ouvidoria: atendimento de 2º nível, ou seja, o usuário (a) procurou a prestadora de serviços e 
não obteve solução, é exceção, o processo é flexível e personalizado, pois é possível a 
mediação dos conflitos, considerada estratégica;  
 
Assim, o presente tem por escopo relatar segundo os critérios da Resolução Normativa AGIR 
006/2017, as manifestações recebidas no primeiro trimestre de 2020, em relação aos serviços 
regulados por esta Agência, atualmente saneamento básico e transporte público coletivo.  
 
Seção II – Fluxo de Entrada 
 
Em relação ao total de demandas recebidas do período, tem-se o seguinte gráfico: 
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Foram recebidas 88 manifestações em Janeiro; 90 em fevereiro e 52 em março. 
 
Os gráficos dispõem sobre a quantidade de manifestações de acordo com o canal de 
atendimento, conforme segue.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Janeiro Fevereiro Março

Demandas Mensais por Telefone

0

1

2

3

4

5

6

7

Janeiro Fevereiro Março

Demandas Mensais Recebidas pelo Site

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Janeiro Fevereiro Março

Demandas Mensais Atendimento Presencial



 

 

 

Devido à pandemia do Covid-19, os atendimentos presenciais e por telefone fixo foram 
suspensos, razão de as demandas presenciais e por telefone terem caído, e de o e-mail ter 
aumentado um pouco em relação a fevereiro. Porém, percebe-se que os canais de 
atendimento virtuais da Agência ainda são relativamente pouco procurados em relação ao 
telefone, por exemplo.  

A seguir têm-se os gráficos informando a quantidade de manifestações organizadas por tipo: 

 

Aqui, cabe ressaltar que a maioria das manifestações recebidas é no atendimento telefônico, e 
geralmente encaminhada à prestadora cobrando soluções, como vazamentos; falta de água 
pontual; problemas com a fatura; problemas com a coleta de lixo; dentre outras situações. 
Quando a situação não é pontual, se mostrando mais grave, portanto sem aparente solução 
imediata, é aberto procedimento de ouvidoria para averiguação e busca de soluções junto à 
prestadora de serviços.  
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A seguir tem-se um gráfico organizado por tipo de manifestação de acordo com o mês da 
ocorrência: 

 

Por tipo de manifestação de acordo com o canal de atendimento escolhido: 

 

A seguir, apresenta-se o total de manifestações segundo os temas sugeridos pela Resolução: 
Abastecimento de água; Esgotamento Sanitário; Limpeza Urbana; Manejo de Resíduos sólidos; 
Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; e o Transporte Público Coletivo, que não é 
mencionado na Resolução, mas apresentaremos as demandas que surgiram, tão somente; 
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A orientação da normativa é preencher cada ponto com a quantidade de manifestações 
recebidas no trimestre, e caso não houver manifestações sobre aquele tema, escrever 
“NENHUMA” e se não se aplicar ao prestador de serviços, por “NÃO SE APLICA”.  

A tabela a seguir apresenta os eixos temáticos e canais de atendimento procurados: 

Eixo Temático Telefone Presencial Site E-mail 
Abastecimento 
de Água 

176 12 11 10 

Esgotamento 
Sanitário 

2 0 0 3 

Limpeza Urbana 0 0 0 0 
Resíduos Sólidos 4 0 1 0 
Drenagem 0 0 0 0 
Transporte 2 0 0 1 
 

Cada eixo temático possui as seguintes especificações, seguidas da quantidade de demandas 
recebidas no período: 

 Abastecimento de Água: 
o Atraso na prestação de serviços ou manutenções: 

 Telefone: 7; 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: 1; 
 E-mail: Nenhuma; 

 
o Corte de água: 

 Telefone: 2; 
 Presencial: 1; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: Nenhuma; 

 
o Problemas com o hidrômetro: 

 Telefone: 5; 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: 2; 

 
o Não recebimento, ou atraso no recebimento da fatura: 

 Telefone: 16; 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: Nenhuma; 

 
 



 

 

o Divergências no valor da fatura: 
 Telefone: 29; 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: 2; 

 
o Divergências no procedimento de leitura; 

 Telefone: 3; 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: Nenhuma; 

 
o Vazamentos no cavalete ou hidrômetro: 

 Telefone: 19; 
 Presencial: 1; 
 Site: 1; 
 E-mail: 2; 

 
o Vazamentos externos (rua/calçada): 

 Telefone: 10; 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: 1; 

 
o Falta de água: 

 Telefone: 27; 
 Presencial: 1; 
 Site: 6; 
 E-mail: Nenhuma; 

 
o Recomposição de pavimentos: 

 Telefone: 1; 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: Nenhuma; 

 
o Mau atendimento do SAC/Ouvidoria: Aqui é importante ressaltar que, 

geralmente, quando as pessoas vêm reclamar de algum serviço, reclamam da 
prestadora também, mas não com a finalidade de demonstrar que foi negado 
atendimento, ou mal tratado/caluniado, por isso não contabilizamos tais 
situações;  

 Telefone: Nenhuma; 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 



 

 

 E-mail: Nenhuma; 
 

o Outros (especificar): 
 Telefone: 

 Solicitando o nº de telefone fixo da prestadora, pois 115 ou 
0800 demora a atender: 27; 

 Solicitando informações sobre a tarifa nova da CASAN: 4; 
 Solicitando informação sobre a tarifa social: 1; 
 Pagou 2 vezes a mesma fatura: 2; 
 Informação se possui algum débito: 3; 
 Denúncia sobre o reservatório de Brusque (a denúncia não se 

confirmou, conforme procedimento técnico nº 111): 3; 
 Solicitando orientações sobre como mudar o relógio: 1; 
 Solicitando informações sobre manutenções na rede: 3; 
 Solicitando informações sobre como alterar o nº da casa no 

cadastro: 1; 
 Solicitando informações sobre como funciona a ouvidoria da 

AGIR: 1; 
 Solicitando informações sobre como regularizar os débitos: 4; 
 Solicitando cancelamento de OS aberta: 1; 
 Solicitando informação para entrar com Recurso 

Administrativo na Ouvidoria da AGIR: 1; 
 Solicitando informação sobre transferência de titularidade na 

fatura: 1; 
 Dúvida sobre procedimentos de ouvidoria em tramitação: 2; 
 Dúvida sobre multa aplicada: 1; 
 Solicitando informação sobre como mudar a data de 

vencimento da fatura: 1;  
 Presencial: 

 Informação sobre procedimento em tramitação: 4; 
 Interposição de Recurso Administrativo: 4; 
 Situação de Hipossuficiência e pagamento de ligação nova: 1; 

 Site: 
 Reclamando do valor de ligação nova de água em Blumenau: 

1; 
 Recurso Administrativo: 1; 
 Denúncia sobre o reservatório novo de Brusque: 1; 

 E-mail: 
 Denúncia Reservatório Brusque (proc. Téc. 111): 1; 
 Questionamentos sobre procedimentos em trâmite: 2; 

 
 Esgotamento Sanitário: 

o Atraso na prestação de serviços ou manutenções: Nenhuma; 



 

 

o Não recebimento, ou atraso no recebimento da fatura: Nenhuma; 
o Divergências no valor da fatura: Nenhuma; 
o Recomposição de pavimentos: Nenhuma; 
o Extravasamento da rede coletora de esgoto: Nenhuma; 
o Mau cheiro: Nenhuma; 
o Mau atendimento do SAC/Ouvidoria: Nenhuma; 
o Outros (especificar): 

 Danos causados a calçada durante implantação da rede de esgoto:  
 Telefone: 1; 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: 1; 

 Reclamação valor muito alto do esgoto:  
 Telefone: 1;  
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: 2; 

 
 Limpeza Urbana:  

o Atraso na prestação de serviços ou manutenções: Nenhuma; 
o Ausência da prestação de serviço de limpeza urbana: Nenhuma; 
o Serviço prestado sem qualidade satisfatória: Nenhuma; 
o Mau atendimento do SAC/Ouvidoria: Nenhuma; 
o Outros (especificar). 

 
 Manejo de Resíduos Sólidos: código 1 para coleta convencional e 2 para coleta 

seletiva; 
o Caminhão coletor não está passando o número de vezes suficiente: Nenhuma 

em todos os meios de comunicação;  
 

o Resíduos não foram recolhidos no dia da coleta: 
 Telefone: 1 (código 1); 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: Nenhuma; 

 
o Acumulo de resíduos sólidos: 

 Telefone: 2 (código 1); 
 Presencial: Nenhuma; 
 Site: Nenhuma; 
 E-mail: Nenhuma; 

 
o Mau atendimento do SAC/Ouvidoria: Nenhuma em todos os meios; 

 



 

 

o Outros (especificar): 
 Dúvida sobre a TCL: 1 (telefone) e 1 (site);  

 
 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas:  

o Atraso na prestação de serviços ou manutenções: Nenhuma; 
o Ausência de drenagem e manejo de águas adequado: Nenhuma; 
o Ausência de declive apropriado para o escoamento das águas pluviais: 

Nenhuma; 
o Entupimento da rede: Nenhuma; 
o Mau atendimento do SAC/Ouvidoria: Nenhuma; 
o Outros (especificar). 

 
 Transporte Público (sem previsão na Resolução Normativa, porém incluídas aqui as 

manifestações recebidas, por ser um serviço mais recente regulado pela AGIR): 
o Solicitando informações sobre o valor que a Blumob recebe pela publicidade 

atrás dos ônibus: 1 (telefone); 
o Solicitando a publicação no DOM da Decisão do Procedimento Administrativo 

117/2019: 1 (telefone) e 1 (e-mail);  

Apesar de não haver previsão na Resolução sobre a necessidade do gráfico abaixo, acredita-se 
ser necessário para elucidar os prestadores de serviço mais demandados na AGIR, o que 
demonstra também em quais locais a Agência deve ser mais divulgada: 
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Abaixo se apresentam as demandas por prestadora de serviços, de acordo com o mês do 
recebimento da manifestação:  

 

Tabela das demandas recebidas por telefone, de acordo com o mês e o prestador do serviço: 

Prestadores Janeiro Fevereiro Março 
BLUMOB 1 1 0 
BRK AMBIENTAL 0 0 1 
CASAN Apiúna 0 2 0 
CASAN Ascurra 2 0 0 
CASAN Benedito 
Novo 

0 0 0 

CASAN Dr. Pedrinho 0 0 0 
CASAN Indaial 9 8 8 
CASAN Luiz Alves 0 1 2 
CASAN Rodeio 1 5 0 
Pref. Blumenau 0 0 0 
Pref. Botuverá 0 0 0 
Pref. Guabiruba 0 1 0 
Pref. Pomerode 0 0 0 
Recicle Brusque 0 0 0 
SAMAE Blumenau 50 46 22 
SAMAE Brusque 5 5 7 
SAMAE Gaspar 1 1 1 
SAMAE Pomerode 0 2 0 
SAMAE Timbó 1 1 0 
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Demandas por e-mail e pelo site: 

Prestadores Janeiro Fevereiro Março 
Não mencionado 1   
BLUMOB   1 
BRK AMBIENTAL    
CASAN Apiúna    
CASAN Ascurra    
CASAN Benedito 
Novo 

   

CASAN Dr. Pedrinho  1  
CASAN Indaial 2  3 
CASAN Luiz Alves 1  1 
CASAN Rodeio  2  
Pref. Blumenau    
Pref. Botuverá    
Pref. Guabiruba    
Pref. Pomerode    
Recicle Brusque    
SAMAE Blumenau 4 3 5 
SAMAE Brusque 1   
SAMAE Gaspar 1   
SAMAE Pomerode    
SAMAE Timbó    
 

Seção III – Indicadores 

Nessa seção a Resolução Normativa nº 006/2017 solicita a apresentação dos seguintes 
indicadores: 

1 – Tempo Médio de Resposta, obtido pelo quociente entre a média de quantidade de dias 
que a ouvidoria levou para responder o usuário e a quantidade de demandas registradas no 
trimestre; 

2 – Percentual de Resposta dentro do Prazo, obtida pelo quociente entre as solicitações 
respondidas em até cinco dias e o total de demandas do trimestre, multiplicado por 100; 

3 – Percentual de Resposta Fora do Prazo, obtida pelo quociente entre o número de 
solicitações respondidas após cinco dias e o total de demandas do trimestre, multiplicado por 
100; 

4 – Indicador de Resolubilidade das Solicitações Recebidas, obtido pelo quociente entre o 
número de solicitações resolvidas no período e as demandas registradas no período, 
multiplicado por 100; 

5 – Indicador de Satisfação com o Atendimento da Ouvidoria e SAC, obtido pelo quociente 
entre a soma das notas atribuídas ao serviço e o total de atendimentos avaliados no período, 
apenas para aqueles que possuem pesquisa de satisfação implementada.  



 

 

OBS: Aqui cabe observar que o prazo de resposta previsto no art. 16 da Lei nº 13.460/2017, 
que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
públicos da administração pública, é de trinta dias, prorrogável por igual período. O Decreto 
nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, por sua vez, traz no art. 18 o mesmo prazo, porém o §2º 
acrescenta o pedido de complementação, que possui prazo de 20 dias para ser atendido, 
durante o qual o prazo da ouvidoria fica suspenso. Sugere-se aqui a consideração de alteração 
da resolução para utilizar o prazo previsto na lei, uma vez que os cinco dias previstos acima 
não possuem amparo na Lei nº 13.460/17.  

Considerando que, atualmente, a ouvidoria não possui um sistema para registrar as 
manifestações, de forma não é possível auferir o tempo médio exato de resposta, bem como a 
maioria das manifestações recebidas ser via telefone e de SAC, em que são encaminhadas 
imediatamente ao prestador de serviços, cobrando resposta ao usuário, não é viável a 
aplicação da fórmula apresentada pela Resolução Normativa nº 006/2017 nesse momento.  

Justifica-se, com o intuito de esclarecer e promover a transparência, que as manifestações são 
recebidas e respondidas de maneira imediata, considerando a urgência apresentada pelo 
usuário, e, quando necessário, abertura de procedimento de ouvidoria, o primeiro passo 
geralmente é o pedido de esclarecimentos por parte da prestadora de serviço, para então 
ocorrer o parecer de ouvidoria, parecer jurídico e decisão final do Diretor Geral da AGIR, da 
qual cabe recurso ao Comitê de Regulação.  

Seção IV – Recomendações e/ou Melhorias 

No primeiro trimestre de 2020, cabem destacar as ações promovidas pela ouvidoria, tanto na 
estrutura interna como ações externas. A organização do arquivo do setor, realocando os 
procedimentos antigos e agilidade na tramitação dos procedimentos foram metas alcançadas 
pelo setor. Cumpre destacar que a implantação do sistema eletrônico Gedoc ainda não está 
completa, e que a Ouvidoria tem pesquisado sistemas eletrônicos para registrar as demandas, 
independentemente de elas virarem procedimento de ouvidoria, quando seriam registradas 
no Gedoc.  

O “Agir quer Ouvir Você” foi realizado no dia 20 de fevereiro, nas cidades de Benedito Novo e 
Doutor Pedrinho. As demandas recebidas se tornaram um relatório apresentado à parte 
perante a Diretoria da Agência. Havia agendamento do projeto para o dia 19 de março, porém 
este acabou tendo que ser cancelado, devido à situação da pandemia do Covid-19.  

Acredita-se que, nesse primeiro trimestre, ter alcançado a meta de reorganização do setor de 
ouvidoria abrirá os caminhos para os próximos passos, de forma que o setor possa estabelecer 
novas metas e continuar com os projetos antigos.  

Seção V – Estrutura da unidade de Ouvidoria 

Atualmente, a unidade de Ouvidoria da AGIR conta com a Ouvidora, Luiza Sens Weise, e com o 
Analista de Ouvidoria, Marcos Paulo Baucelli.  



 

 

Apresentados todos os pontos elencados pela Resolução Normativa nº 006/2017, com todas 
as especificidades necessárias, esta Ouvidoria se coloca à disposição para todos os 
esclarecimentos que se fizerem necessários.  

 

Blumenau, 17 de abril de 2020. 

Luiza Sens Weise 
Ouvidora da AGIR 

 

 

 


