
 
 

 
 

DECISÃO Nº 113/2020 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 126/2020 

OBJETO: Reajuste tarifário anual de água e dos serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE. 

SOLICITANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE. 

INTERESSADO: Município e SAMAE de Brusque. 

 

1 – RELATÓRIO 

O presente pedido de reajuste anual solicitado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto – SAMAE de Brusque restou encaminhado para esta Agência Reguladora por meio do Ofício nº 

018/2020 emitido em dia 13 de fevereiro de 2020 e, recebido no dia 17 de fevereiro de 2020. Aberto 

o Procedimento Administrativo nº 126/2020, o pedido teve o seu seguimento regular, no qual a 

Gerência de Estudos Econômico-Financeiros lavrou o Parecer Administrativo nº 093/2020, onde de 

forma bastante técnica, em suas 29 (vinte e nove) laudas, aplica a equação paramétrica instituída 

pela Resolução Normativa nº 008 de 05 de junho de 2019, do Comitê de Regulação da AGIR, e conclui 

que o reajuste a ser concedido e de 3,988% (três vírgula novecentos e oitenta e oito por cento). O 

Parecer Administrativo, em breve análise, adentra inicialmente a identificação da Agência, perpassa 

por uma visão do município de Brusque e do SAMAE, analisa o pedido, faz a análise dos 

investimentos, dos dados físicos do SAMAE, quando verifica a produção, o consumo da energia 

elétrica para apuração da eficiência elétrica, investiga e apura as perdas de água na distribuição 

(fls.17), analisa o parque de hidrômetros (fls.18) e a inadimplência (fls.19). À partir deste ano, 

também já é possível fazer uma análise dos indicadores em razão da vigência da Resolução 

Normativa nº 10, de 20 de dezembro de 2019 e que através do QUADRO 15 (fls.22) e a partir das 

folhas 23, é então apresentada a análise final e conclusiva do estudo e passa-se então, a proceder à 

aplicação dos resultados que virão a compor os dados para entrada na equação paramétrica (quadros 

16, 17, 18 e 19) e, esta aplicada apresenta então índice 3,988% (três vírgula novecentos e oitenta e 

oito por cento) como índice de Reajuste da Tarifa de água e serviços complementares, do Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Brusque – SAMAE. 



 
 

 
 

Também a assessoria jurídica, de forma bastante completa, emitiu o seu Parecer Jurídico nº 

0233/2020, onde apresenta um resumo dos fatos, a análise do pleito e também aponta a 

fundamentação legal do pedido e do direito, e disso faz toda uma contextualização. E conclui que o 

índice apurado no Parecer Administrativo 093/2020 é o que deve ser aplicado ao pedido anual de 

reajuste. 

 Este o breve e mínimo necessário relatório. 

 

2 – DECISÃO 

Todas as formalidades necessárias foram obedecidas, tanto por parte da autarquia municipal 

SAMAE – Brusque, bem como também foram observados os trâmites internos necessários para a 

apuração do índice, e, portanto, é crível decidir. Com base nas informações constantes dos autos do 

presente Procedimento, ratifico e convalido em todos os seus termos, o Parecer Administrativo nº 

093/2020 e o Parecer Jurídico nº 233/2020 (fls.068/071), que integram a presente decisão 

independentemente de sua transcrição, adotando-os como razões de decidir, por suas próprias 

razões e fundamentos e nos termos do Parágrafo único da Cláusula 66, do Protocolo de Intenções, 

devidamente ratificado pelos entes consorciados, para efeitos da decisão monocrática. 

  Diante de tudo que foi analisado, DECIDE-SE conceder e autorizar o reajuste de 3,988% (três 

vírgula novecentos e oitenta e oito por cento), para a tarifa de água, esgotamento sanitário e demais 

serviços sob a responsabilidade do SAMAE - BRUSQUE, nos termos da Resolução Normativa nº 

008/2019 da AGIR, entendendo-se como medida legal, razoável e praticável ao usuário/consumidor. 

Como medidas suplementares, determina-se ainda, como condicionantes deste reajuste, o 

seguinte: 

a) Que o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Brusque seja rigorosamente 

observado e qualquer alteração/modificação seja comunicada para a agência, para os 

devidos ajustes e estudos que se fizerem necessária; 

b)  A cada trimestre após a aplicação do reajuste em tela, deverá o SAMAE de Brusque 

remeter para a AGIR, documentação que permita a aferição dos cronogramas e seus 

investimentos conforme evidenciado, bem como documentos comprobatórios em meio 

eletrônico.  



 
 

 
 

E, para que a presente Decisão tenha o seu efetivo cumprimento e validade legal, deve à 

administração municipal providenciar: 

I – A edição de ato administrativo competente, nos termos da legislação local.  

II - Atente-se também o município, dada a sua competência para a edição do ato 

administrativo legal, bem como o SAMAE de BRUSQUE, a necessidade de se dar comunicação aos 

seus usuários de forma ampla e oficial, num período não inferior a 30 (trinta) dias, para início da 

cobrança do novo regime tarifário e que seja encaminhado a esta Agência cópia da nova tabela 

tarifária, assim como das publicações realizadas pelo município de Brusque/SC e pela Autarquia, 

em observação ao disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece: “Art. 39. 

As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem 

tornados públicos com antecedência mínima de (30) dias em relação à sua aplicação” (grifo 

nosso); 

Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento desta Decisão, 

juntamente com os Pareceres, como de praxe, às partes interessadas. 

A presente Decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios 

de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR e, pela publicação no órgão 

oficial do município de Brusque/SC, além de também ser publicado no site da AGIR, qual seja 

www.agir.sc.gov.br; 

Encaminhe-se cópia desta decisão ao Senhor Prefeito, ao Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Brusque, à Câmara de Vereadores daquele município e ao Conselho Municipal de 

Saneamento ou ao órgão que detém tal atribuição. 

Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Blumenau, em 19 de março de 2020. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/

