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VITRINE 
C o m u n i c a ç ã oA 

Rio do Sul reforça tecnologia e consegue abrir 
empresas em poucos minutos

ARIS disponibiliza ouvidoria para 
prestação de serviços de saneamento
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Rio do Sul, 17 de junho de 2022

RIO DO SUL

Edital de Previsão orçamentária para o ano de 2023 e 
Aprovação do balanço financeiro referente ao exercício do ano 
de 2021. 

 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza, Asseio e 
Conservação de Rio do Sul e Região do Alto Vale do Itajaí, 
SINTACC/SC, CNPJ 10.216.499.0001-22, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca todos os associados em dia com suas 
obrigações sindicais e estatutárias para comparecerem na Assembleia 
Geral Ordinária, que será realizada no dia 09 de julho de 2022 às 10h, 
em primeira convocação, com quórum qualificado e (30) minutos após, 
com qualquer número de trabalhadores presentes, tendo por local na 
sede do Sindicato, sito a rua: Coelho Neto, nº55, Salas 110, 2º andar, 
Centro – Rio do Sul, SC, para tratar da seguinte ordem do dia, na forma 
do Título IV e do Art. 18° do Estatuto Social do SINTACC, 
respectivamente: 

 

1 – Leitura, discussão E votação da previsão orçamentária para o 
exercício de 2023; 

2 – Leitura, discussão E votação do balanço financeiro referente ao 
exercício do ano de 2021; 

3 – Assuntos gerais 

 

Rio do Sul, 01 de junho de 2022 

 

Zulmar Metzger 

Presidente 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio do Sul

Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados da 
entidade, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-
se no dia 30 de junho de 2022, em primeira convocação às 18h:00 
e em segunda convocação com qualquer número de presentes às 
19h:00, na sede desta entidade, na Rua Coelho Neto nº 75, 4º andar, 
para ser discutido e deliberado a seguinte Ordem do Dia:
 .
1º) – Leitura, discussão e aprovação do relatório da Diretoria do ano 
de 2021.

2º) - Leitura, discussão e aprovação do balanço geral encerrado em 
31 de dezembro de 2021.

Rio do Sul, 14 de junho de 2022.
Hélio Francisco Andrade – Presidente.

Através de ajustes de sistema e de integração, município prevê redução grande de burocracia para novos negócios

Usuário que não for atendido pela concessionária, pode 
informar situação para Agência Reguladora

O prefeito de Rio do Sul, José Tho-
mé, esteve na capital do Estado nes-
ta terça-feira (14), onde apresentou 
novidades do sistema informatizado 
do município, que permite mais agili-
dade para a abertura de empresas na 
cidade, dependendo do setor de ser-
viço. Ele foi convidado para participar 
de um evento do Sebrae/SC chamado 
“Brasil Mais Simples – Menos Burocra-
cia e Mais Desenvolvimento” onde, no 
painel sobre Política de desburocrati-
zação, contou do reforço na tecnolo-

gia para acelerar os processos, desde 
a consulta de viabilidade até a libera-
ção do cadastro municipal e alvará de 
licença.

A apresentação do case coinci-
de com o lançamento do sistema no 
município, através da ferramenta de 
solução digital que utiliza inteligência 
artificial e que considera informações 
diretas do plano diretor da cidade. Isso 
está diretamente conectado com a Re-
deSim, que padroniza os procedimen-
tos de abertura de negócios no Brasil. 

A tecnologia foi desenvolvida pela em-
presa fornecedora de software de sis-
tema do município.

Essa rede também está conectada 
com a Junta Comercial, o que dá mais 
agilidade. E depois que a empresa está 
aberta, os dados são enviados para a 
Receita Federal e Secretaria de Estado 
da Fazenda. “Em questão de minutos, 
sem papel, filas, desde a consulta de 
viabilidade até a liberação do cadas-
tro municipal e alvará de licença”, diz 
o prefeito.

“Essa medida será destaque nacio-
nal. Rio do Sul pode se tornar o muni-
cípio onde a abertura de uma empresa 
será a mais rápida do País”, diz a con-

sultora Sueli Lyra, especialista em des-
burocratização e políticas públicas do 
Sebrae. De acordo com o Painel Mapa 
de Empresas, do governo federal, a 
média para abertura de uma empresa 
em Rio do Sul em 2019 era de 14 dias. 
Em maio deste ano, o tempo caiu para 
uma média de 18 horas.

- Sem dúvida fomos evoluindo e 
nossa meta aos poucos vai sendo atin-
gida. Temos uma estimativa entre 75% 
a 80% de setores empresariais que po-
dem ser beneficiados, já que tem ca-
racterísticas de baixo risco e não pre-
cisam de tanta burocracia. Esta é uma 
ótima forma de estimular o empreen-
dedorismo e o crescimento de nossa 
cidade - destaca o prefeito.

O cidadão que tiver algum tipo de recla-
mação por causa de serviços de saneamen-
to básico ou distribuição de água e não for 
atendido, tem mais uma ferramenta para 
conseguir seus direitos. A Agência Regula-
dora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), 
que presta serviços para a Prefeitura de Rio 
do Sul, dispõe de um serviço que muitas ve-
zes não é de conhecimento do morador, mas 
pode ser bastante útil na resolução de pro-
blemas.

Através da ouvidoria, o usuário pode re-
gistrar manifestação, preferencialmente, pelo 
site da agência. Geralmente, o morador ao 
identificar um problema no fornecimento, 
como falta ou água imprópria, repassa a in-
formação à Casan, atual concessionária. Mas 
em caso de não atendimento ou resolução 
do problema, a ouvidoria da ARIS pode en-
trar em cena e contribuir.

A Ouvidoria tem como papel principal 
mediar a relação entre o cidadão e o presta-
dor de serviços, buscando o aprimoramen-
to da qualidade da prestação das atividades 

reguladas. Para isso, estão disponíveis ca-
nais como o da ouvidoria no site da ARIS 
– www.aris.sc.gov.br – ou ainda pelo tele-
fone 0800-648-9191.

É importante que a manifestação seja 
feita somente depois que o morador acio-
nar a Casan e a resposta não estiver a 
contento. A ouvidoria da ARIS funciona-
rá apenas se o usuário tiver o protocolo 
do atendimento da Casan. Exemplos de 
pedidos podem ser feitos por causa de 
constantes faltas de água, água fora dos 
padrões de qualidade, vazamento não 
consertado, entre outros. Denúncias de 
ilegalidades também podem ser realiza-
das e de maneira anônima.

Após o registro, a manifestação é en-
caminhada ao prestador pela Aris, sendo 
obrigatório um parecer em até 15 dias, 
que é retornado ao cidadão. A medida foi 
uma solicitação da prefeitura de Rio do 
Sul junto a ARIS para melhorar os serviços 
de saneamento prestados pela Casan no 
município.


