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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento é o PLANO DE TRABALHO DA ATIVIDADE DE 

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO A SER EXERCIDA PELA AMAE, conforme 

requerido pelo Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São 

Simão, estado de Goiás, em conformidade com o convênio de Cooperação n° 

20/2021. Busca-se com isso, nortear as atividades a serem desenvolvidas pela 

AMAE/RIO VERDE. O Produto em tela apresenta as descrições das atividades 

e o desenvolvimento das etapas e dos produtos de trabalho a serem 

desenvolvidos/construídos. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

A necessidade da melhoria da qualidade de vida aliada às condições, nem 

sempre satisfatórias, de saúde ambiental e a importância de diversos recursos 

naturais para a manutenção da vida, resultam na necessidade de adotar uma 

política de saneamento básico adequada, considerando os princípios da 

universalidade, equidade e desenvolvimento sustentável. Por ser tratar de um 

monopólio natural, atividades cuja natureza e requerimentos técnicos impedem 

a concorrência, a prestação dos serviços de saneamento básico requer a 

atenção do titular e a ação coordenada de uma entidade de regulação e 

fiscalização para garantir a qualidade do serviço entregue a população, o 

cumprimento e equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e a 

modicidade tarifária. 

O presente documento, intitulado Plano de Trabalho, é parte integrante do 

Convênio de Cooperação nº 20/2021, firmado entre o município de São Simão – 

GO e a Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto 

(AMAE/RIO VERDE), considerando como base os preceitos da Lei Federal nº 

11.445, de 05 de janeiro de 2007 e da Lei Municipal nº130, de 03 de julho de 

2018.  

Neste Plano de Trabalho, determina-se, no mínimo, uma fiscalização 

anual do cumprimento das metas e ações definidas no PMSB, bem como o 

acompanhamento constante da prestação dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário aos usuários. 

 

II. OBJETIVO 
 

Conforme o Convênio de Cooperação nº 20/2021, o presente Plano de 

Trabalho tem por objetivo: apresentar as atividades que serão desenvolvidas 

atendendo aos dispositivos estabelecidos na Lei 11.445/2007, por meio da 

atividade de fiscalização e regulação e também a transferência de 

conhecimento, implementação de ações para melhoria da governança e 
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implementação de metodologias e processos para melhoria dos serviços 

regulados.  

O presente plano de trabalho objetiva também delinear os modos pelos 

quais a AMAE contribuirá para observação pela prestadora dos serviços das 

disposições da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, Lei do 

Município de São Simão nº 699, de 26 de agosto de 2019 e Lei Complementar 

do Município de Rio Verde n° 130, de 03 de julho de 2018. 

 

III. JUSTIFICATIVA 
 

Os serviços de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento 

de esgotos e transporte e disposição de resíduos sólidos urbanos em São Simão 

– GO foram concedidos em processo licitatório ocorrido em conformidade com o 

Edital de Concorrência nº 003/2021. Desse modo, para garantir a execução 

desses serviços de forma eficiente, sem prejuízo ao equilíbrio econômico-

financeiro da concessionária tem-se a necessidade de uma atuação próxima e 

preventiva da agência de regulação. Para isso, tem-se como ferramenta a 

elaboração do presente Plano de Trabalho da AMAE/RIO VERDE. 

 

IV. AÇÕES/ATIVIDADES  
 

As atividades a serem desenvolvidas durante a vigência do convênio, com 

detalhamento de objetivos e formas pelas quais os serviços prestados pela 

AMAE (produtos) poderão ser acompanhados pelo município são apresentadas 

na tabela -01 abaixo. 

Destaca-se que após o primeiro ano de atividade da prestadora de 

serviços de saneamento básico no município o presente plano de trabalho será 

revisado para adequação das atividades aqui previstas e para adição de 

atividades especificas da normatização e fiscalização dos resíduos sólidos. 
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Tabela 01 – Atividades a serem desenvolvidas pela AMAE para atendimento das necessidades 
regulatórias e fiscalizatórias do município de São Simão - GO 

Atividade Objetivo Frequência Produto 

1. Área: Expansão e Universalização dos Serviços  

1.1. Acompanhar e 
avaliar as metas e 
compromissos do Plano 
Municipal de Saneamento 
Básico - PMSB. 

Verificar o cumprimento 
das metas e ações 
previstas no Plano 
Municipal de Saneamento 
Básico. 

Anual 
Relatório de 
cumprimento do 
PMSB 

2. Área: Normas Contratuais  

2.1. Acompanhar e 
avaliar as obrigações 
definidas no Contrato de 
Concessão. 

Verificar o cumprimento 
das metas do Contrato de 
Concessão. 

Anual 
Relatório de 
atendimento das 
normas contratuais. 

3. Área: Operacional  

3.1. Acompanhar as 
condições de operação e 
manutenção do sistema 
de abastecimento de 
água. 

Adoção por parte do 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS de medidas 
para fornecimento de água 
em condições adequadas 
e de práticas operacionais 
e de manutenção de 
acordo com as normas 
regulamentares e com o 
Contrato. 

Contínuo 
Relatório anual de 
fiscalizações 

3.2. Acompanhar e 
avaliar o controle da 
qualidade da água, 
através de indicadores e 
análises laboratoriais. 

Cumprimento por parte do 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS do padrão de 
qualidade da água 
distribuída à população. 

Mensal 

Conferencia e 
aprovação do 
relatório de 
qualidade da agua 
fornecido pelo 
prestador. 

3.3. Acompanhar os 
serviços de esgotamento 
sanitário e as condições 
de operação e 
manutenção do sistema. 

Adoção por parte do 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS de medidas 
para prestar serviços de 
coleta, tratamento e 
disposição de esgotos de 
forma adequada. 

Contínuo 
Relatório anual de 
fiscalizações 

3.4. Acompanhar e 
avaliar o controle de 
qualidade do tratamento 
de esgotos. 

Cumprimento pelo 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS das normas 
sobre a operação dos 
sistemas de tratamento de 
esgotos e dos padrões de 
qualidade dos esgotos 

Semestral 

Conferencia e 
aprovação do 
relatório de 
lançamento de 
esgotos fornecido 
pelo prestador. 
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tratados, segundo a 
legislação. 

3.5. Acompanhar as 
medidas para 
regularização das não-
conformidades 
encontradas na operação 
dos serviços. 

Regularização pelo 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS das não-
conformidades detectadas, 
sempre que determinado 
pelo regulador, 
observando as normas 
pertinentes. 

De acordo 
com o prazo 
estabelecido 
nas 
notificações. 

Relatório de 
fiscalização a ser 
confeccionado em 
cada observação de 
não conformidade. 

3.6. Analisar e 
acompanhar o Plano de 
Contingência e 
Emergência, quando 
aplicável. 

Cumprimento pelo 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS do Plano de 
Contingência e 
Emergência, quando 
necessário. 

De acordo 
com o Plano 
de 
Contingência 
e Emergência 
aprovado.  

Termo de avaliação 
e aprovação do 
plano de 
contingência 
apresentado. 

4. Área: Eficiência no Uso e na Oferta de Água  

4.1. Acompanhar os 
indicadores de qualidade 
e do contrato 

Identificar a qualidade dos 
serviços prestados, bem 
como subsidiar o 
planejamento das 
atividades de fiscalização. 

Anual 

Relatório de 
atendimento das 
normas contratuais e 
de potabilidade. 

4.2. Acompanhar o 
Cumprimento do Plano de 
Controle de Perdas. 

Redução pelo 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS das perdas 
físicas e não físicas 
estabelecidas no Plano de 
Controle de Perdas. 

Anual 
Relatório de 
atendimento das 
normas contratuais. 

5. Área: Comercial  

5.1. Acompanhar e 
avaliar o atendimento do 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS aos usuários. 

Prestação pelo 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS de 
atendimento adequado 
aos usuários nos postos de 
atendimento e/ou por meio 
de teleatendimento, 
conforme exigido no 
Contrato, no Plano de 
Saneamento Básico e nas 
normas regulamentares. 

Mensal 

Relatório de 
atendimentos de 
ouvidoria de primeira 
e segunda instância. 

5.2. Acompanhar e 
avaliar as atividades 
comerciais do 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS. 

Prestação pelo 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS de serviços 
adequados de 
atendimento na área 
comercial da empresa, e 
dos prazos para execução 

Semestral 
Relatório de 
acompanhamento 
contratual 
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dos serviços solicitados, 
conforme exigido no 
Contrato, no Plano de 
Saneamento Básico e nas 
normas regulamentares. 

5.3. Acompanhar as 
medidas para 
regularização das não-
conformidades 
encontradas nas práticas 
comerciais. 

Regularização pelo 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS das não-
conformidades detectadas, 
sempre que determinado 
pela AMAE/RIO VERDE, 
observando as normas 
pertinentes. 

De acordo 
com o prazo 
estabelecido 
nas 
notificações. 

Relatório de 
fiscalização a ser 
confeccionado em 
cada observação de 
não conformidade. 

6. Área: Regulação Econômica  

6.1. Participar do 
desenvolvimento e 
aplicação da metodologia 
de cálculo de reajuste e 
revisão tarifária. 

 

Levantamento, verificação, 
análise e discussão de 
informações necessárias 
para o desenvolvimento e 
aplicação de metodologia 
objetiva de análise das 
propostas de revisão e de 
reajustes tarifários. 

Reajuste: 
Anual. 
Revisão: A 
cada 4 anos. 

Parecer técnico da 
revisão e reajuste 
tarifário. 

6.2. Participar da 
realização da 
Contabilidade Regulatória 
do Contrato de 
Concessão. 

Acompanhamento da 
situação econômico-
financeira do contrato. 

Anual.  

Parecer técnico 
sobre o equilíbrio 
econômico-
financeiro do 
contrato. 

7. Área: Normatização  

7.1. Elaborar normas 
sobre Contrato de 
Concessão. 

Regulamentar e detalhar o 
disposto no Contrato de 
Concessão. 

Permanente 

Relatório anual de 
normatização. 

 

7.2. Elaborar normas 
sobre Infrações e 
Penalidades. 

Disciplinar os 
procedimentos a serem 
adotados na apuração de 
infrações e aplicação de 
penalidades quanto ao 
descumprimento de 
cláusulas do Contrato. 

Permanente 

Relatório anual de 
normatização. 

 

7.3. Elaborar normas 
sobre Audiências 
Públicas. 

Disciplinar os 
procedimentos para 
realização de audiência 
pública para dar 
publicidade e propiciar 
participação dos usuários e 
poder público nos atos 
sobre regulação da 

Permanente 
Emissão de norma 
especifica sobre o 
tema. 
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prestação dos serviços de 
água e esgoto. 

7.4. Elaborar normas 
sobre a prestação dos 
serviços. 

Disciplinar os 
procedimentos a serem 
adotados na prestação dos 
serviços de água e esgoto. 

Permanente 
Relatório anual de 
normatização 

8. Área: Ouvidoria  

8.1. Realizar 
Atendimento de 
Ouvidoria. 

Atender as reclamações 
dos usuários que não se 
derem por satisfeitos 
quanto à solução de suas 
reclamações dada pelo 
PRESTADOR DE 
SERVIÇOS. 

Permanente 

Disponibilização de 
canais de 
atendimento e 
Confecção de 
relatório anual de 
ouvidoria. 

8.2. Realizar 
Mediação. 

Mediar conflitos entre 
usuários e o PRESTADOR 
DE SERVIÇOS nos temas 
ainda não regulados. 

Permanente 

Disponibilização de 
canais de 
atendimento e 
Confecção de 
relatório anual de 
ouvidoria 

9. Área: Comunicação e Transparência  

9.1. Elaborar 
campanha de divulgação 
da regulação e 
campanhas educativas de 
direitos e deveres dos 
usuários. 

Esclarecer e divulgar a 
atividade de regulação na 
área de saneamento 
básico no âmbito do 
município, e esclarecer a 
população de seus direitos 
e deveres sobre serviços 
de água e esgoto. 

Permanente  

Disponibilização de 
material publicitário 
educativo para 
veiculação pelo 
município. 

9.2. Divulgar 
periodicamente os 
Indicadores relativos à 
prestação dos serviços. 

Comunicar a população e 
ao Poder Concedente os 
níveis de atendimento em 
relação à qualidade e 
controle da água 
distribuída, continuidade 
do abastecimento, e 
demais indicadores. 

Anual 

Disponibilização de 
material publicitário 
educativo para 
veiculação pelo 
município. 

 

 

V. CONCLUSÃO 
 

As ações da AMAE/RIO VERDE serão baseadas neste Plano de 

Trabalho, bem como nas exigências legais e normativas, considerando-se a 
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natureza continua das atividades de regulação e fiscalização acreditamos que o 

fornecimento de meios diretos para contato e demanda, bem como, a 

apresentação de relatórios periódicos das atividades realizadas previstos neste 

plano de trabalho permitirão o acompanhamento pelo município e população do 

trabalho desenvolvido.  Ressalta-se que o presente documento será revisado ao 

final do primeiro ano fiscal e encaminhado ao município para aprovação. 

 

 

Rio Verde, 20 de Maio de 2022 

 

 

 

 

BRUNO BOTELHO SALEH 
Presidente da AMAE/RIO VERDE 

Decreto 1.574/2019 

 




