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Parecer Administrativo nº 020/2016  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 007/2016. 

OBJETO: Análise do pedido de reajuste anual e revisão tarifária dos serviços públicos prestados 

pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE. 

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

INTERESSADO: Município e SAMAE de Timbó. 

 

Relatório: 

 

Em 01 de abril de 2016, a AGIR emitiu ao SAMAE de Timbó com cópia ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, o Ofício nº 130/2016 – Administrativo/AGIR (ambos recebidos em 

07/04/2016), cujo objeto era o Procedimento Administrativo nº 006/2015, onde a Agência além de 

solicitar informações referentes ao último pleito tarifário (estas não enviadas dentro dos prazos 

concedidos), alertava sobre os prazos para os pedidos de reajuste ou revisão para o ano corrente, os 

quais estavam expirados para solicitação do referido pleito, considerando a data base da Autarquia. 

Cabe informar, que para agilizar o processo, o Ofício em tela, ainda foi enviado em 01 de 

abril de 2016 para os e-mails: administracao@samaetimbo.com.br; presidente@samaetimbo.com.br; 

e gabinete@timbo.sc.gov.br. 

Mesmo, com os prazos expirados, em 07 de abril de 2016, o Agente Administrativo Sr. André 

Domingos Goetzinger, e o Economista, Sr. Ademir Manoel Gonçalves, estiveram no SAMAE de 

Timbó, reunidos com a Diretora Administrativa, Sra. Carla Tatiana Raduenz Geisler, oportunidade 

em que informaram a respeito dos documentos necessários para análise do reajuste tarifário anual. 

Trataram ainda sobre o Ofício nº 130/2016 – Administrativo/AGIR, recebido por Correio e por email.  

Em 13 de abril de 2016, via e-mail, a Diretora Administrativa, do SAMAE de Timbó, Sra.  

Carla Tatiana Raduenz Geisler, enviou, entre outros documentos, o Ofício nº 10/2016, cujo assunto 

era o pleito de reajuste da tarifa de água e serviços. Justifica o pedido, na necessidade de manutenção 

da capacidade de investimento no sistema municipal de tratamento de água e no sistema de 

tratamento de esgoto doméstico, para a fixação de tarifa e preços condizentes com a realidade de 

mercado, de modo a garantir um regular equilíbrio econômico-financeiro entre o serviço 
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disponibilizado à comunidade e o custo para sua execução, nos moldes preconizados pela Lei Federal 

nº 11.445/2007. 

 Cabe registrar que o último reajuste das tarifas praticadas pelo SAMAE de Timbó ocorreu em 

abril de 2015 através do Decreto nº 3.812 de 30/04/2015, cujo percentual aplicado à época foi de 

10% (dez por cento). acumulado entre fevereiro de 2014 até março de 2015 pelo INPC (Índice 

Nacional de preços ao Consumidor).  

Solicita assim, o SAMAE de Timbó em seu pleito oficiado por meio do Ofício nº 10/2016, o 

reajuste dos preços praticados pela Autarquia, através do INPC, acumulado de abril de 2015 até 

março de 2016, no percentual de 9,9% (nove vírgula nove por cento).   

Diante à solicitação, a AGIR, instaurou o Procedimento Administrativo nº 007/2016, cujo 

objeto é a análise do pedido de reajuste anual dos preços dos serviços públicos prestados pelo Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE. 

 

1) Dados do SAMAE de Timbó: 

 

O SAMAE de Timbó é Autarquia Municipal, administração indireta com personalidade 

jurídica de direito público, com 94 funcionários atendendo todo o município de Timbó por meio de 

98% de cobertura de atendimento urbano com água potável. A população total segundo dados oficiais 

do IBGE 2010, conta com 36.817 habitantes, sendo 34.333 de população urbana e 2.484 de 

população rural. A Autarquia conta com uma Estação de Tratamento de Água (ETA), com volumes 

de produção em 2.476.072 m
3 

(tratado) e 1.862.038 m
3 

para o volume micromedido, ambos dados de 

2015. Em continuidade, conforme dados de 2014, o número total de ligações de água cadastradas é 

de 12.820, o número total de economias é de 15.563, o número total de ligações ativas é de 11.263, o 

número total de economias ativas é de 13.870 e o número total de ligações de esgoto é 0 (zero).    

 

2) Da competência da AGIR:  

 

A AGIR atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais do setor 

de saneamento básico, compreendido os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 



 
 

3 

  
 

Os municípios consorciados à Agir compreendem todos aqueles da região do Médio Vale do 

Itajaí: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, 

Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio, Timbó. Municípios estes que ratificaram o 

Protocolo de Intenções da Agência com o objetivo de constituir um consórcio público, com 

personalidade jurídica de direito público, sob a forma de associação pública, objetivando a instituição 

de entidade de regulação, dos serviços públicos municipais nos termos da Lei nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007 e demais legislações pertinentes, além de outros de interesses dos consorciados que 

venham a ser aprovados. 

Segue para conhecimento mapa dos municípios consorciados à AGIR, com destaque ao 

município objeto do Procedimento em apreço, Timbó: 

 

FIGURA 1 – Municípios consorciados à AGIR. 

 
Fonte: Adaptado do sítio da AGIR (2016). 

 

A AGIR dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira, tem como competência, conforme Cláusula Oitava do Capítulo IV de seu Protocolo de 

Intenções: 

I – regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, através da 

fixação de normas, regulamentos e instruções relativos, no mínimo: 
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a) aos padrões e indicadores de qualidade dos serviços regulados; 

b) aos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

c) às metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 

prazos; 

d) ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como aos procedimentos e prazos de 

sua fixação, reajuste e revisão; 

e) à medição, faturamento e cobrança de serviços; 

f) ao monitoramento dos custos; 

g) à avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

h) ao plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

i) aos subsídios tarifários e não tarifários; 

j) aos padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação; e 

k) às medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. 

II- acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de acordo 

com as leis, contratos, planos, normas e regulamentos pertinentes; 

III – exercer o poder de polícia administrativa no que se refere à prestação dos 

serviços públicos regulados, prestando orientações necessárias, apurando as 

irregularidades e aplicando as sanções cabíveis e, se for o caso, determinando 

providências e fixando prazos para o seu cumprimento; 

IV – buscar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, 

permissão e autorização, com modicidade das tarifas e justo retorno dos 

investimentos; 

V – manifestar-se quanto ao conteúdo dos editais de licitação para concessão, 

permissão e autorização, e quanto aos contratos e demais instrumentos celebrados, 

assim como seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando 

pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar e propor ajustes, no âmbito de suas 

competências, dos instrumentos contratuais já celebrados antes da vigência do 

protocolo de intenções; 

VI – requisitar à Administração e aos prestadores dos serviços públicos municipais 

regulados, as informações convenientes e necessárias ao exercício de sua função 

regulatória, guardando o sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar 

diligências que se façam necessárias ao exercício de suas atribuições; 

VII – moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesses entre o poder público e as 

prestadoras de serviços e entre estas e os consumidores, no limite das atribuições 

previstas em lei, relativos aos serviços públicos sob sua regulação; 

VIII – permitir o amplo acesso dos interessados às informações sobre a prestação dos 

serviços públicos regulados e sobre as suas próprias atividades, salvo quando 

protegidos pelo sigilo legal; 

IX – avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos 

serviços delegados, visando garantir a adequação desses programas à continuidade 

da prestação dos serviços em conformidade com as metas e disposições contidas no 

plano municipal de saneamento básico e demais instrumentos legais da política 

municipal de saneamento básico; 

X – participar de audiências e consultas públicas referentes à prestação dos serviços 

públicos regulados quando especialmente convocada para tal pela diretoria 

executiva; 

XI – manifestar-se sobre as propostas de alterações dos instrumentos de delegação, 

apresentadas pelos prestadores de serviços públicos; 

XII – analisar e aprovar os manuais de serviços e atendimento propostos pelos 

prestadores de serviços públicos regulados; 



 
 

5 

  
 

XIII – analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas, mediante estudos 

apresentados pelas prestadoras de serviços, bom como autorizar o aditamento 

dos contratos de prestação de serviços de saneamento básico; 

XIV – manifestar-se sobre as propostas de legislação e normas que digam respeito ao 

saneamento  

básico; 

XV – prestar informações, quando solicitadas, ao conselho municipal responsável 

pelo controle social do saneamento básico nos municípios consorciados; 

XVI – celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de 

suas competências; 

XVII – arrecadar e aplicar suas receitas; 

XVIII – admitir pessoal de acordo com a legislação aplicável e nos termos do 

presente Estatuto; 

XIX – elaborar seu regimento interno; 

XX – elaborar e fazer cumprir o código de ética pertinente à atuação dos seus 

dirigentes e servidores públicos; 

XXI – decidir sobre as matérias de sua competência, nos termos deste estatuto. (grifo 

nosso). 

 

Considerando o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao presente Parecer a 

Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de regulação o poder de definir as 

tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante seus usuários, nos termos do Artigo 22 da 

mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade.  

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o Artigo 29, Inciso I da mesma lei, 

onde: 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 

cobrança dos serviços: 

[...] 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de 

tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos 

serviços ou para ambos conjuntamente; 

[...]. 

 

Diante do exposto, infere-se a competência da AGIR para atuar diante do pleito de reajuste 

tarifário do SAMAE de Timbó, analisando e manifestando-se sobre tal temática. 

 



 
 

6 

  
 

3) Do Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó (PMSB): 

 

Com base no PMSB de Timbó, a seguir são apresentados quadros com indicativos de 

programas, ações e projetos para o sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento 

sanitário, sistema de resíduos sólidos e o sistema de drenagem urbana, para implantação imediata e 

curto prazo, com os investimentos já realizados. 
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Quadro 1 – Cronograma de investimentos: Plano Municipal de Saneamento Básico – Água – Implantação imediata. 

    SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA       

            

ORIGEM 

IMLANTAÇÃO IMEDIATA (2012-2014) – ÁGUA VALOR INVESTIMENTO   

ATIVIDADE ESTIMADO (R$) Até 11/2014 % 

  
  
  
  
D

E
M

A
N

D
A

S
  

  
  
  
D

E
 P

R
O

J
E

Ç
Õ

E
S

  Ampliação da capacidade tratamento de água.     

 Investimento em ligações com hidrômetro.             162.796,46                 86.000,00  52,83 

Investimento com hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração.     

 Substituição de hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros.             221.318,21               204.000,00  92,17 

Investimento em ampliação e manutenção da rede de abastecimento de água.             745.662,88               680.000,00  91,19 

Investimento em ampliação da capacidade de reservação.          1.235.000,00    

 Investimento em abastecimento de água na área rural.     

 

  
  
  
D

E
M

A
N

D
A

S
 D

O
 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Programa de conscientização de proteção do manancial e uso consciente de água nos 

períodos de escassez ou alto consumo (Criação núcleo de Educação Ambiental).               36.000,00                 22.000,00  61,11 

Manutenção e melhoria das instalações dos sistemas de captação (2012-2013).             300.000,00               179.000,00  59,67 

Avaliação e melhorias do sistema de gestão SAMAE (Avaliação - criação de 

departamentos, contratação, regimento interno, etc.) (2012-2013).     

 Pesquisa/Identificação das áreas e horários críticos de intermitência no 

abastecimento.                 7.000,00    

 Adequação de Licenciamento ambiental para tratamento (2013-2014).             200.000,00    

 Adequação e atualização do cadastramento muitifinalitário georreferenciado (2013-

2014).             140.000,00                 12.600,00  9,00 
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Melhoria programa de automação e controle do sistema de abastecimento de água 

(Telemetria, quadros de comando, bombas de recalque, laboratório, etc.) (2013-

2014).             100.000,00               133.000,00  133 

Levantamento residências rurais e urbanas que utilizam água de poço, para um futuro 

controle da qualidade. (2014).               15.000,00      

Estudo para atualização da tarifa.               30.000,00      

Maior controle da vazão de tratamento no período noturno (2012).       

Exigência de projetos hidráulicos para alvará de construção (incluindo a reservação 

mínima de um dia - principalmente edificações acima de 10mca) (2012-2013).       

Estruturação de programa de controle de perdas (equipamentos para medição de 

pressão da rede, etc.) (2013).               80.000,00      

     TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA     3.272.777,55       1.316.600,00  40,23 
Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2016).??? 

 

Quadro 2 – Cronograma de investimentos: Plano Municipal de Saneamento Básico – Água – Implantação em curto prazo. 

ORIGEM 

IMLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2015-2020) – ÁGUA VALOR INVESTIMENTO   

ATIVIDADE ESTIMADO (R$) Até 11/2014 % 

  
  
  
  
D

E
M

A
N

D
A

S
  

  
  
  

D
E

 P
R

O
J
E

Ç
Õ

E
S

  

Ampliação da capacidade tratamento de água.       

Investimento em ligações com hidrômetro.             325.112,67      

Investimento com hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração.       

Substituição de hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros.             543.999,39      

Investimento em ampliação e manutenção da rede de abastecimento de água. 1.668.726,92     

Investimento em ampliação da capacidade de reservação.       

Investimento em abastecimento de água na área rural.             118.948,96      
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D
E

M
A

N
D

A
S

 

D
O

 

D
IA

G
N

Ó
S

T
I

C
O

 

Programa de conscientização de proteção do manancial e uso consciente de água nos 

períodos de escassez ou alto consumo (Criação núcleo de Educação Ambiental).               72.000,00      

Estudo para recomposição da mata ciliar.               15.000,00      

Controle de qualidade de água de poço.               80.000,00      

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO     2.823.787,94                       -           -    
Fonte: Adaptado Município de Timbó (2016). 

 

Quadro 3 – Cronograma de investimentos: Plano Municipal de Saneamento Básico – Esgoto – Implantação imediata. 

    SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO       

            

ORIGEM 

IMLANTAÇÃO IMEDIATA (2012-2014) – ESGOTO VALOR INVESTIMENTO   

ATIVIDADE ESTIMADO (R$) Até 11/2014 % 

D
E

M
A

N
D

A
S

 D
E

  

  
 P

R
O

J
E

Ç
Õ

E
S

  

Rede coletora de Esgotos, interceptpres e acessórios.            18.269.843,25  
    

Ligações prediais esgoto. 
             1.098.823,12      

Tratamento de esgotos. 
             2.275.000,00      

Investimento em esgotamento sanitário rural. 
      

  
  
  
  
  
  
  
  

D
E

M
A

N
D

A
S

 

D
O

 
  
  
  
  
  
  
  
  

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Revisão projeto de esgotamento sanitário com prazo sem metas definidas (2012).                   80.000,00      

Adequação de Licenciamento ambiental do sistema de tratamento de esgoto.                   25.000,00      

Programa de conscientização de interferências (qualidade) no esgoto.                   20.000,00      

Análise dos parâmetros do efluente tratado e para controle de poluição do corpo 

hídricoreceptor.                   35.000,00      
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Cadastramento de domicílios que possuem tratamento individualizado para 

atendimento a legislação (2013-2014).                   25.000,00      

Adequação para efetivação de loteadores e construtores (rede e tratamento) (2012-

2013).       

Controle monitoramento da água (pontos críticos) de poluição do Rio Benedito em 

conjunto com municípios a montante. (2012-2013).                 150.000,00      

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA      21.978.666,37                      -           -    
Fonte: Adaptado Município de Timbó (2016). 

 

Quadro 4 – Cronograma de investimentos: Plano Municipal de Saneamento Básico – Esgoto – Implantação em curto prazo. 

ORIGEM 

IMLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2015-2020) –ESGOTO VALOR INVESTIMENTO   

ATIVIDADE ESTIMADO (R$) Até 11/2014 % 

D
E

M
A

N
D

A
S

 

D
E

 

P
R

O
J
E

Ç
Õ

E
S

  

Rede coletora de Esgotos, interceptores e acessórios.            21.879.399,30      

Ligações prediais esgoto.                 942.582,24      

Tratamento de esgotos.              2.625.000,00      

Investimento em esgotamento sanitário rural.              1.002.347,04      

 
D

IA
G

N
Ó

S
T

IC

O
 

Projeto 2º e 3º etapa de esgotamento sanitário com prazos e metas definidas.                 100.000,00      

Programa de conscientização de interferências (qualidade) no esgoto (2017-2020).                   20.000,00      

Análise dos parâmetros do efluente tratado e para controle de poluição do corpo 

hídrico receptor (2016-2020). 
                120.000,00      

                    TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO 26.689.328,58      
Fonte: Adaptado Município de Timbó (2016). 
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Na prática, o que podemos constatar é que nos projetos de implantação imediata no vetor 

Água, o SAMAE de Timbó cumpriu com 40,23% nos períodos 2012–2014, percentual este, 

insatisfatório frente a todos os projetos a serem cumpridos. No que tange ao vetor Esgoto, a situação 

é ainda mais grave pois nenhum investimento foi realizado no referido período. Relata-se que os 

investimentos de curto prazo (2015-2020) também apresentam-se como zerados, em razão do não 

recebimento de informações por parte da Autarquia.  

O fato é que, o munícipio em conjunto com o SAMAE de Timbó deve realizar uma força 

tarefa para conseguir cumprir o PMSB, além disso, uma revisão do Plano no prazo estabelecido com 

a verificação da compatibilidade destes projetos com a realidade e necessidade do município e 

atualização do diagnóstico, é fundamental.   

 

3) Dos investimentos a serem realizados: 

                                                                                                                                                                                                  

O SAMAE de Timbó até a edição deste relatório não apresentou os investimentos projetados 

para 2016 e nem prestou contas daqueles realizados em 2015. Neste sentido, tomamos por base para 

os investimentos a serem realizados em 2016 aqueles contemplados na previsão imediata de 

implantação de seu PMSB, com período 2012–2014, bem como os de curto prazo (2015-2020), 

ambos não concluídos ou não prestado contas até o presente momento: 

A seguir apresentamos o quadro com cada projeto conforme informado no PMSB: 

 

Quadro 5 – Plano Municipal de Saneamento Básico – Água – Implantação imediata. 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
  

ORIGEM 

IMLANTAÇÃO IMEDIATA (2012-2014) – ÁGUA VALOR 

ATIVIDADE ESTIMADO (R$) 

D
E

M
A

N
D

A
S

 

D
E

 

P
R

O
J

E
Ç

Õ
E

S
 

Investimento em ligações com hidrômetro.             76.796,46  

Substituição de hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros.             17.318,21  

Investimento em ampliação e manutenção da rede de abastecimento de água.              65.662,88  

Investimento em ampliação da capacidade de reservação.          1.235.000,00  

D
E

M
A

N
D

A
S

 

D
O

 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Programa de conscientização de proteção do manancial e uso consciente de 

água nos períodos de escassez ou alto consumo (Criação núcleo de Educação 

Ambiental).             14.000,00  

Manutenção e melhoria das instalações dos sistemas de captação (2012-

2013).               121.000,00  

Pesquisa/Identificação das áreas e horários críticos de intermitência no 7.000,00  
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abastecimento. 

Adequação de Licenciamento ambiental para tratamento (2013-2014). 200.000,00  

Adequação e atualização do cadastramento muitifinalitário georreferenciado 

(2013-2014). 127.400,00 

Levantamento residências rurais e urbanas que utilizam água de poço, para 

um futuro controle da qualidade. (2014). 15.000,00 

Estudo para atualização da tarifa. 30.000,00 

Maior controle da vazão de tratamento no período noturno (2012). 80.000,00 

Total 1.989177,55 

Fonte: Adaptado Município de Timbó (2016). 

 

Quadro 6 – Plano Municipal de Saneamento Básico – Esgoto – Implantação imediata. 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

IMLANTAÇÃO IMEDIATA (2012-2014) – ESGOTO VALOR 

ATIVIDADE ESTIMADO (R$) 

Rede coletora de Esgotos, interceptores e acessórios.            18.269.843,25  

Ligações prediais esgoto.              1.098.823,12  

Tratamento de esgotos.              2.275.000,00  

Investimento em esgotamento sanitário rural.   

Revisão projeto de esgotamento sanitário com prazo sem metas definidas (2012).                   80.000,00  

Adequação de Licenciamento ambiental do sistema de tratamento de esgoto.                   25.000,00  

Programa de conscientização de interferências (qualidade) no esgoto.                   20.000,00  

Análise dos parâmetros do efluente tratado e para controle de poluição do corpo hídrico 

receptor.                   35.000,00  

Cadastramento de domicílios que possuem tratamento individualizado para 

atendimento a legislação (2013-2014).                   25.000,00  

Adequação para efetivação de loteadores e construtores (rede e tratamento) (2012-

2013).   

Controle monitoramento da água (pontos críticos) de poluição do Rio Benedito em 

conjunto com municípios a montante. (2012-2013).                 150.000,00  

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA      21.978.666,37  

Fonte: Adaptado Município de Timbó (2016). 

 

Nota-se mediante o apresentado, que nos projetos de esgoto a intenção era a captação de 

recursos através de convênios. Como não obteve recursos, ora pleiteados, a entidade acaba por não 

realizar nenhuma ação neste vetor. É importante que a Autarquia, preveja aplicação de recursos 

próprios também, para que o vetor não fique parado numa ausência de recursos de convênios.  
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Vale destacar que os planos de resíduos sólidos de implantação imediata e curtos prazo 

serão objeto de análise em processo administrativo específico. Já no aspecto drenagem este vetor 

ainda está sendo analisado seus aspectos e impactos. 

 

4) Das informações contábeis e financeiras: 

 

A execução orçamentária apresentada no quadro abaixo, demonstra onde são apresentadas as 

dotações orçamentárias e a execução da despesa autorizada de pessoal e encargos sociais e de outras 

despesas de custeio e a de capital, que são os investimento e amortização da dívida: 

 

Quadro 9 – Execução orçamentária de Timbó em 2015 

 

Orçada Executada % 
 

Orçada Executada  %  

Receita Total 24.650.000 6.909.024 28,03 Despesa Total 24.650.000 8.415.736 34,14 

Receitas Correntes 8.190.000 6.713.710 81,97 Despesa Corrente 7.525.000 7.577.848 100,70 

Receita Capital 16.350.000 - - Despesa de Capital 17.078.000 837.887 4,91 

Receita Intragovernamental 110.000 195.314 177,56 Reser. Contig. 47.000 
 

- 

Déficit da Execução Orçamentária em 215 (-)    (1.506.711,62)  

Transferência Financeira (+)    1.971.551,38  

Superávit da Execução Orçamentária 2014 (+)    2.746.847,18  

Superávit 2015 (=) 
   

3.211.686,94 

 Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2016). 

 

Portanto, conforme evidenciado, a entidade registrou uma expectativa de ingresso de receita 

de capital da ordem de R$ 16.350.000,00, fato que restou por comprometer os investimentos. Por sua 

vez, apresentou um déficit na execução orçamentária de R$ 1.506.711,62 (um milhão, quinhentos e 

seis mil, setecentos e onze reais com sessenta e dois centavos) que foi absorvido considerando a 

transferência financeira e o superávit de outros exercícios, apresentando por fim um superávit 

financeiro de R$ 3.211.686,94 (três milhões, duzentos e onze mil seiscentos e oitenta e seis reais e 

noventa e quatro centavos) para 2016. Cabe registrar que a transferência financeira é oriunda de 

receitas de coleta de lixo, conforme informações da Sra. Carla, que foram repassadas ao final do 

exercício 2015, o que acabou por comprometer os investimentos e o próprio orçamento executado 

pela entidade. 

Na mesma ordem, o orçamento da Autarquia para o exercício de 2016 apresenta um valor 

total de R$ 7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil reais), sendo que para investimentos 
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(Despesa de Capital) a entidade reservou R$ 541.500,00 (quinhentos e quarenta e um mil e 

quinhentos reais), conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 10 – Previsão orçamentária do SAMAE de Timbó para 2016. 

 

Orçada Executada  %  

 

Orçada Executada  %  

Receita Total 7.900.000                       -               -    Despesa Total 7.900.000                   -            -    

Receitas Correntes 5.985.000              -    Despesa Corrente 7.312.500           -    

Receita Capital               -    Despesa de Capital 541.500           -    

Receita 

Intragovernamental 
115.000              -    Reserva de Cont. 46.000     

Transferência Recebida 1.800.000       

Superávit da Execução Orçamentária 2015 
   

                         

-    

 Fonte: SAMAE de Timbó (2016). 

 

 Baseado no orçamento do SAMAE de Timbó acima demonstrado de 7.900.000,00 (sete 

milhões e novecentos mil reais), o que resultará em um percentual de investimentos de 6,85%, 

percentual este abaixo da média dos últimos três anos, conforme demonstrado no Quadro 11 abaixo:  

 

Quadro 11 – Percentual de investimentos de Timbó – 2012-2016. 

Descrição 2012 2013 2014 2015 Me 
Orçamento Próprio 

2016 

Receita Total 7.664.948 7.926.961 9.470.431 6.909.024  7.900.000 

Investimento Anual 1.733.672 1.507.067 964.513 837.887  541.500 

(%) de Investimentos 22,62 % 19,01 % 10,18 % 12,02 % 15,96% 6,85 % 

Fonte: AGIR (2016). 

 

No quadro acima, percebe-se que os recursos reservados para investimentos previstos para 

2016 estão abaixo da média que a entidade vem realizando nos últimos anos, porém, é possível que a 

entidade adote o superávit do exercício financeiro para investimentos ainda em 2016, restabelecendo 

assim a capacidade de investimentos a níveis mais desejáveis e necessários, considerando o 

compromisso com seu PMSB. 

A situação financeira da entidade demonstra boa capacidade de investimento, ocorre que 

analisarmos somente o programa água e esgoto, tanto receitas quanto despesas, apresenta-se um 

comportamento dos investimentos da seguinte forma: 
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Quadro 12 – Percentual de investimentos água e esgoto de Timbó – 2009-2015. 

Descrição 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Receita Total Água e 

Esgoto 
3.778.714 3.984.201 4.438.907 4.709.233 4.875.276 5.941.712 

   
5.865.273 

 

Investimento Anual 405.449 1.452.946 1.199.742 1.496.630 424.344 460.540 831.498 

(%) de Investimentos 10,73 % 36,47 % 27,03 % 31,78 % 8,70 % 7,75 % 14,18 % 

Fonte: AGIR (2016). 

 

No quadro acima, podemos visualizar a redução acentuada da capacidade de investimento, 

quando avaliados somente os vetores de água e esgoto. Tal expressão pode ser notada no gráfico 

abaixo, com pequena elevação ocorrendo em 2015:  

 

Gráfico 1 – Percentual de investimentos água e esgoto de Timbó – 2009-2015. 

 
Fonte: AGIR (2016). 

 

O alerta que esta Diretoria faz é no sentido do SAMAE não prejudicar os investimentos, e 

com isso, como consequência, a dificuldade de atender seu Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB). Os investimentos em saneamento devem ter como premissa básica a alocação de recursos 

para atender o crescimento vegetativo da população do município, além disso, suprir e substituir 

redes obsoletas e a tecnologia a ser utilizada. Investimentos não aplicados em tempo oportuno 
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causam custos elevados de reposição ao longo do período, fazendo com que a tarifa se eleve para 

atender estes novos custos de investimentos. 

 

5) Das informações patrimoniais: 

 

O Balanço Patrimonial do SAMAE de Timbó apresentou em 2015 Ativo Imobilizado de R$ 

R$ 6.277.504,31 com crescimento em relação ao ano anterior de 5,19% e, apresenta nesta conta 

valores com terrenos, edificações, instalações, móveis, veículos, bombas e motores. Nesta conta 

recomendamos a entidade realizar uma reavaliação dos bens para refletir adequadamente o 

patrimônio da entidade, esta reavaliação é importante até para a conta de depreciação acumulada, 

conta redutora de ativo responsável por demonstrar aceleração da perda do valor econômico ao longo 

do período. 

Com respeito a créditos a receber, a entidade tem inscrito em dívida ativa R$ 152.706,00 

(cento e cinquenta e dois mil setecentos e seis reais), que são as receitas com serviços faturados e não 

pagos findos a um período. Em relação ao exercício anterior houve uma redução em 30,35% em 

comparação ao ano anterior, em contrapartida houve incremento da receita de dívida ativa. A 

entidade não apresentou Dívida Fundada em seu passivo, o que demonstra a saúde financeira da 

entidade e uma ótima capacidade de endividamento nas operações de créditos para investimentos. 

Na conta de estoques, novamente a mesma não apresentou o saldo de estoques, que é uma 

conta importantíssima que compõe o Ativo Permanente, ou seja, dos débitos não circulantes. Para 

fins de apuração de custos deve-se considerar as saídas de estoque e não quando de sua aquisição, ou 

seja, da forma apresentada a entidade considera todo o valor recebido como uso e consumo. 

Recomenda-se assim, a apuração indicada neste parágrafo. Apesar de a norma contábil do setor 

público destacar que os custos de estoque serão contabilizados pela média ponderada móvel, sendo 

consideradas por suas saídas de estoques, na prática a entidade já apropria o material ao uso e 

consumo que diretamente impacta no custo dos serviços. 

A receita total cresceu em média de 2009 a 2015, 7,84%, enquanto que as despesas 

cresceram 16,42%, observa-se uma evolução de gastos acelerada, apesar de que no último exercício 

apresentou evolução negativa de – 6,94%. A preocupação em que pese, está em manter os níveis de 

gastos em paralelo ao crescimento da receita, tornando os serviços da entidade economicamente 

sustentáveis. Abaixo podemos observar de forma mais clara a evolução da receita da Autarquia com 
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os serviços de distribuição de água potável e tratamento de esgotamento, em comparação com suas 

despesas de operação (Opex) e de investimentos (Capex), do ano de 2009 até o ano de 2015: 

 

Gráfico 2 – Evolução da receita, opex e capex em reais – 2009-2015. 

 
Fonte: AGIR (2016). 

 

No gráfico acima, é possível vislumbrar que o gasto de operação, no conceito de OPEX 

mantem-se na casa dos 5 milhões nos últimos três anos, enquanto que a despesa com investimentos – 

CAPEX para o mesmo período, ficou abaixo de um milhão. Quanto à receita, chama atenção a 

pequena queda em 2015 em relação ao ano anterior. 

A seguir, apresentamos a análise horizontal do fluxo de caixa de toda entidade, de 2011 até 

2015, para logo à frente isolarmos o vetor água e percebermos o comportamento deste programa com 

suas receitas, despesas e investimentos:  



 
 

18 

  
 

Quadro 13 – Fluxo de caixa dos programas do SAMAE de Timbó. 
      

FLUXO DE CAIXA DO PROGRAMAS DO SAMAE DE TIMBÓ  Evolução Evolução Evolução Evolução me 

Receita  2011 2012 2013 2014 2015 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015  2011/2015 

Receita Total     7.498.818     7.664.948     7.926.961     9.470.431    8.880.575  2,22 3,42 19,47 -   6,23 4,72 

Tarifa Água     4.269.118    4.490.820     4.587.751     5.218.135    5.544.046 5,19 2,16 13,74 6,25 6,83 

Ligação           21.706          20.302          22.642          18.584          21.166  -          6,47 11,53 -        17,92 13,89 0,26 

Religamento água             7.417            7.946            9.200          20.285          23.318  7,14 15,77 120,50 14,92 39,58 

Taxa pela prestação de Lixo     1.176.127     1.309.027     1.436.285     1.676.376          31.553  11,30 9,72 16,72 -  98,12 -   15,10 

Serviço Coleta Lixo        921.568       952.633     1.029.260     1.089.260          93.727  3,37 8,04 5,83 - 91,40 -   18,54 

Receita Usina de Lixo        326.171        262.008        198.710        286.007        314.047  -        19,67 -        24,16 43,93 9,80 2,48 

Aplicações        496.443        318.955        234.219        258.735        411.658  -        35,75 -        26,57 10,47 59,10 1,81 

Multas e juros de mora           48.775          57.978          45.889          30.947          32.177  18,87 -        20,85 -        32,56 3,96 -      7,65 

Dívida Ativa           90.828          55.114        107.323        187.395        160.596  -        39,32 94,73 74,61 -   14,30 28,93 

Indenizações e Restituições           22.506          28.660          89.153        280.076          66.430  27,34 211,07 214,15 -  76,28 94,07 

Receita Intra        105.151        117.203        127.126        131.908          15.005  11,46 8,47 3,76 -  88,62 -   16,23 

Outros serviços           13.008          37.979          39.404          27.725   191,97 3,75 -        29,64 - 100,00 16,52 

Recurso Vinculado - Capital  

 

          6.322  

 

      245.000        195.314  

   

   

Repasse financeiro     1.971.551      

Despesas          

   

   

Pessoal    1.931.483     2.309.490     2.574.147     2.585.681  2.697.848            19,57            11,46              0,45              4,34         8,95  

Juros e Encargos da Dívida       

   

   

Outras Despesas Correntes    4.060.515     3.884.528     5.115.972     4.786.712    4.597.087  -          4,33            31,70  -          6,44  -          3,96         4,24  

Intra orçamentárias       218.107        230.096        280.460        271.752        283.228              5,50            21,89  -          3,10              4,22         7,13  

Investimentos    1.204.968     1.733.672     1.507.067        964.513        837.887            43,88  -        13,07  -        36,00  -        13,13  -      4,58  

Amortizações       2.697.848  

   

            4,34         8,95  

Total Despesas da Entidade       7.415.072    8.157.786     9.477.646     8.608.657  8.416.051 

   

 

 Saldo inicial       3.413.265        
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Cancelamento de Restos à pagar          154.759        275.829               997     87.128,30   

   

 

 Resultado            83.746  -       92.838  -    1.550.685        861.774      464.525  
   

 

 Resultado Acumulado       3.651.770     3.434.761        1.885.073     2.833.975  3.298.500 

   

 

 Evolução das despesas totais              15,52            10,02               16,18  -           9,17  -          2,24 

   

 

 Média              36,98            27,99               25,04              8,14  14,79 

   

 

 Fonte: AGIR (2016). 

 

Abaixo, apresentamos o fluxo de caixa dos Serviços de água e Esgoto, sendo considerado todas as receitas diretas, despesas e custos 

inerentes, excluídas todas as receitas e despesas com outros Serviços. 

 

Quadro 14 – Fluxo de água e esgoto do SAMAE de Timbó. 

FLUXO DE CAIXA DO PROGRAMAS DO SAMAE DE TIMBÓ 
  

 
Evolução Evolução Evolução Evolução Evolução Evolução ME 

 Receita  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2013/2014   

 Receita Total     3.778.714     3.984.201     4.438.907     4.709.233     4.875.276     5.941.712     5.865.273 5,44 11,41 6,09 3,53 21,87 -1,29 7,84 

 Tarifa Água     3.638.155      3.796.441     4.269.118     4.490.820     4.587.751     5.218.135     5.544.046  4,35 12,45 5,19 2,16 13,74 6,25 7,36 

 Ligação           28.378           21.309           21.706           20.302           22.642           18.584           21.166  - 24,91 1,86 -  6,47 11,53 - 17,92 13,89 -3,67 

 Religamento água             7.163             5.355             7.417             7.946             9.200           20.285           23.312  - 25,24 38,50 7,14 15,77 120,50 14,92 28,60 

 Indenizações e Restituíções           20.654           51.133           22.506           28.660           89.153         280.076           66.430  147,57 - 55,99 27,34 211,07 214,15 -76,28 77,98 

 Receita Intra           75.709           96.028         105.151         117.203         127.126         131.908           15.005  26,84 9,50 11,46 8,47 3,76 -88,62 -4,77 

 Outros serviços             8.656           13.935           13.008           37.979           39.404           27.725                    -    60,99 - 6,65 191,97 3,75 -  29,64 -100,00 20,07 

 Recurso Vinculado - Capital  

   

           6.322  

 

       245.000         195.314  

     

 

 
Despesa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

     
 

 
Programa 1301 Invest.        155.051         310.211         273.775         174.350         195.565         204.198  128.759 100,07 - 11,75 - 36,32 12,17 4,41 5,27 5,27 

Programa 1303 invest. Frota          254.425           35.100           41.900           41.500             5.800  - 

 

- 86,20 19,37 - 0,95 - 86,02 -50,76 - 50,76 

Programa 1305 Obras e Invest.        244.778         883.830         792.917     1.280.380         172.479         250.541  702.739 261,07 - 10,29 61,48 - 86,53 45,26 75,25 75,25 

Programa 1307 Imóveis              4.480          - 
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Programa 2302 Manut ETA        600.538         679.158         865.867         833.215         958.984     1.085.207  1.071.299 13,09 27,49 - 3,77 15,09 13,16 -1,28 10,63 

Programa 2304 Serv. Água        812.910      1.225.408     1.569.914     1.755.896     2.149.661     1.889.738  2.101.020 50,74 28,11 11,85 22,43 - 12,09 11,18 18,70 

Total Água    1.813.276     3.357.512     3.537.574     4.085.741     3.518.189     3.435.485  4.003.817 85,16 5,36 15,50 - 13,89 -   2,35 16,54 17,72 

Programa 2300 Manut Adm        776.865      1.097.693     1.596.002     1.664.122     2.316.985     1.995.394  2.007.689 41,30 45,40 4,27 39,23 - 13,88 0,62 19,49 

Programa 1192 Invest. 
      

- 
     

 
 

Programa 13 PASEP          62.673           63.106           74.988           76.685           79.270           94.704  69.160 0,69 18,83 2,26 3,37 19,47 -26,97 2,94 

Programa 1324 Obras e Dren.              

     

 

 

Total Adm 

         

839.538     1.160.799     1.670.990     1.740.807     2.396.254     2.090.098  2.076.849 38,27 43,95 4,18 37,65 - 12,78 -0,63 18,44 

Programa 1313 Invest. 

             

5.621             97.950                    -             14.800                    -    - - 100,00 

 

- 100,00 

 

- 100,00  - 100 

Programa 2306 Manut. Esgot. 

            

36.188  

            

21.799             1.126                    -                      -      - - 39,76 - 94,84 - 100,00 
  

 - 78,20 

Programa 2308 Manut. Serv.                       -                      -                      -      - 
     

 
 

Programa 2310 Manut. Trat. 
            

26.924  
                 

258                    -                      -               8.395    747 -  99,04 - 100,00 

  

- 100,00  - 99,68 

Total Esgoto 

            

68.733  

            

22.057           99.076                    -             23.195                    -    747 - 67,91 349,17 - 100,00 
 

- 100,00  20,32 

       

 

     

 

 

Total Desp Órgão 
      

2.721.547  

      

4.540.368     5.307.639     5.826.549     5.937.639     5.525.583  6.081.413 66,83 16,90 9,78 1,91 -  6,94 10,06 16,42 

Saldo Inicial Balanço 

Patrimonial 
      

1.510.522             

     
   

Cancelamento de Restos à 

pagar 
         

227.799  

         

227.799         227.799         227.799         227.799         227.799  - 

     

   

Resultado 

      

1.057.167  

-        

556.167  -     868.733  - 1.117.316  - 1.062.363         416.129  -216.140 
     

 
 

Resultado Acumulado 
      

2.795.488  
      

2.467.121     1.826.187         936.671         102.107         746.035  529.894 

     

 

 

Evolução das despesas totais   

              

66,83             16,90                9,78                1,91  -            6,94  10,06 
     

 
 

Média                41,86             31,17             23,85                5,41  6,34 

     

 

 Fonte: AGIR (2016). 
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A entidade acumula resultado de R$ 3.298.500,00 (três milhões, duzentos e noventa e oito 

mil e quinhentos reais), quando analisado isoladamente os vetores água e esgoto, o resultado caí para 

R$ 529.894,00 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais) sem considerar o 

saldo inicial acumulado. Mas o que se pode observar são todas as entradas e saídas da entidade, 

através dos programas, onde as variações são sensíveis ano após ano. Este efeito pode ser destacado 

pela descontinuidade de classificação do gasto, fato este registrado por atraso do repasse da Prefeitura 

com o lixo, causando enormes problemas orçamentários. Outra constatação é utilizar a rubrica com 

dotação disponível em detrimento da rubrica correta. 

 A recomendação desta Diretoria é a utilização da rubrica em seu nível mais detalhado, 

mantendo esta classificação ao longo da série para não se perder o histórico e evolução da mesma. 

Portanto deve-se evitar rubricas do tipo Outras Despesas Corrente Pessoa Jurídica, elas servem para 

classificações esporádicas quando não houver rubrica específica, pois percebe-se que a exceção vira 

regra, tornando a informação prejudicada quando de sua análise. 

Continuando com a análise apresentamos um demonstrativo de resultado de exercício dos 

programas água e esgoto dos últimos sete anos, entre 2009 até 2015, onde não foram consideradas as 

receitas não operacionais e receitas financeiras, em razão do enfoque de análise do resultado 

operacional da entidade e o quanto gera de caixa livre. Neste método foi considerado 66% das 

despesas administrativas, o critério adotado se vale pois existem três vetores sendo aplicados pela 

entidade, a saber: água, esgoto e lixo. 
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Quadro 15 – Demonstrativo de resultado de exercício de água e esgoto do SAMAE de Timbó. 
    

        

Análise Horizontal Me 

DRE água e Esgoto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

 

RECEITA Bruta 
              

3.778.714  
         

3.984.201  
         

4.438.907  
         

4.709.233  
         

4.875.276  
         

5.941.712  
     

5.865.273  5,44 11,41 6,09 3,53 21,87 - 1,29 7,84 

PASEP 

                    

62.673  

               

63.106  

               

74.988  

               

76.685  

              

79.270  

               

94.704  

          

69.160  0,69 18,83 2,26 3,37 19,47 - 26,97 2,94 

Encargos 
                      

8.350  
                 

4.018  
                 

2.915  
               

45.667  
            

351.297  
               

78.442  
          

61.443  - 51,88 - 27,44 1.466,47 669,27 - 77,67 - 21,67 326,18 

CUSTO SERVIÇO 

PRESTADO 

              

1.462.891  

         

1.925.675  

         

2.434.414  

         

2.574.760  

         

3.085.407  

         

2.963.651  

     

3.068.363  31,63 26,42 5,77 19,83 - 3,95 3,53 13,87 

Resultado Operacional 
              

2.244.801  
         

1.991.402  
         

1.926.589  
         

2.012.121  
         

1.359.302  
           

.804.915  
     

2.666.306  - 11,29 -  3,25 4,44 - 32,44 106,35 - 4,94 9,81 

                

     

 

 

Despesas financeiras 

                    

86.526  

             

120.445  

             

135.174  

            

149.828  

            

172.719  

             

173.317  

        

260.982  39,20 12,23 10,84 15,28 0,35 50,58 21,41 

Despesa Administrativas 
                 

459.135  
             

642.957  
             

963.868  
             

978.767  
        

1.204.238  
         

1.158.253  
     

1.181.378  40,04 49,91 1,55 23,04 - 3,82 2,00 18,78 

Investimentos 

                 

405.449  

         

1.452.946  

         

1.199.742  

         

1.496.630  

            

424.344  

             

460.540  

     

831.498  258,35 - 17,43 24,75 - 71,65 8,53 80,55 47,18 

Déficit/Superávit 
              

1.293.691  - 224.946  - 372.195  - 613.103  - 441.998  

         

1.012.805  392.448  

     

 

 

Acum. 
              

1.293.691  

         

1.068.745  

             

696.550  

               

83.448  - 358.551  

             

654.254  

        

1.046.702  

     

 

 Considerado 66% da despesa administrativa. 

Fonte: AGIR (2016). 
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Com evolução média das receitas e despesas, a redução do gasto com PASEP refere-se 

à redução de receita de lixo, pois o valor de arrecadação total reflete neste item. Por sua vez, os 

encargos também apresentaram redução por conta de redução dos serviços prestados nos 

resíduos sólidos por parte da entidade, com o aterro sanitário, que antes era gerido pelo 

SAMAE de Timbó, passando a ter sua gestão Consórcio Intermunicipal CIMMVI. 

Nas despesas financeiras foi significativo o impacto em mais de 50% do gasto em 

relação ao ano passado. Nos investimentos apesar do SAMAE de Timbó não apresentar 

prestação de contas destes investimentos, suas demonstrações apresentaram uma elevação em 

mais de 80% em relação ao ano anterior.  

Na continuidade desta análise, o próximo quadro a ser apresentado é a comparação do 

Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) realizado em confronto com o projetado, 

desta forma pode-se verificar se os parâmetros são adequados, ou em última análise, se a 

entidade atingiu metas esperadas em seus gastos. Lembrando que esta demonstração adota os 

mesmos critérios da demonstração anterior. 

 

Quadro 16 – DRE projetado x realizado de água e esgoto – 2015. 

Demonstrativo de Resultado do Exercício 2015 2015 Proj. Variação 

RECEITA Bruta            5.865.273           6.595.301  -11,07% 

PASEP                  69.160                 65.953   4,86% 

Encargos                  61.443                 85.109  -27,81% 

CUSTO SERVIÇO PRESTADO            3.068.363           3.260.016  -5,88% 

Resultado Operacional            2.666.306           3.184.222  -16,27% 

      

 Despesas financeiras                260.982              190.649  36,89% 

Despesa Administrativas*            1.181.378           1.274.079  -7,28% 

Investimentos                831.498           2.000.000  -58,43% 

Déficit/Superávit                392.448  -           280.505    

Acum.            1.046.702              373.749  180,06% 

*Considerando 66% da despesa Administração 

   Fonte: AGIR (2016). 

 

Rapidamente podemos entender que houve arrecadação menor que o previsto em -

11,07% negativo, embora o custo também seguiu uma tendência de queda ainda maior em -

16,27% negativo e a despesa administrativa em -7,28%.  
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Abaixo apresentamos fluxo projetado para exercício de 2016 quanto às entradas e 

saídas, adotando médias ajustadas para as contas e excluindo os investimentos. O resultado 

apresentado e a sobra disponível, em tese, poderá ser aplicada para a cobertura dos 

investimentos. Cabe ressaltar que o percentual adotado para aumento da receita é de 9,91%. 

 

Quadro 17 – Demonstrativo de resultado projetado de água e esgoto. 

Demonstrativo de Resultado do Exercício 2014 2015 2016 Proj. 

RECEITA Bruta 5.941.712           5.865.273           6.446.521  

PASEP 94.704                69.160                 64.465  

Encargos 78.442                61.443                 66.666  

CUSTO SERVIÇO PRESTADO 2.963.651           3.068.363           3.375.200  

Resultado Operacional 2.804.915           2.666.306           2.940.190  

        

Despesas financeiras 173.317              260.982              287.080  

Despesa Administrativas* 1.158.253           1.181.378           1.299.515  

Investimentos 460.540              831.498            

Déficit/Superávit          1.012.805              392.448  1.353.595  

Acum. 654.254           1.046.702              2.400.297  

*Considerando 66% da despesa Administração  

  Fonte: AGIR (2016) 

 

Portanto, fica clara a viabilidade da gestão em administrar os investimentos para o 

exercício em curso aplicando o reajuste inflacionário de 9,91%. Desta forma, perante o índice 

indicado, entende esta Diretoria Administrativa que os investimentos estarão assegurados na 

ordem de R$ 1.353.595,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e 

cinco reais) e que a Autarquia poderá ainda potencializar estes investimentos aproveitando o 

resultado acumulado. 

 

6) Das informações operacionais: 

 

O SAMAE de Timbó conta com 11.263 ligações ativas, sendo 13.870 economias, com 

volumes produzido em 2.476.072 m
3
 de água tratada, dados do ano de 2014.  

A seguir, apresentamos índice de eficiência energética da entidade conforme 

metodologia do Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS.  

Quadro 18 – Metodologia para eficiência energética. 

REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR  EQUAÇÃO 

EXPRESSO 

EM 
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IN 58 

Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água   

kWh/m3 

  

     

  AG028 

Consumo Total de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água AG006 + AG018 

Volume de Água (Produzido + Tratado Importado) 

 

  

Fonte: SNIS 2011. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer= 

101>. Acesso em: 24 mar. 2014. 

 

A eficiência energética do SAMAE de Timbó abaixo apurado entre os anos de 2013 

até 2015, considerando o gasto energético em quilo watss por hora – kwh em relação a 

produção de metros cúbicos de água – m
3
, e assim entender que para 1 m

3
 de água produzida 

quanto gasta em energia elétrica. 

 

Quadro 19 – Cálculo da eficiência energético do SAMAE de Timbó – 2013-2015. 

SAMAE Timbó 2013 2014 2015 

Gasto Energético (kwh) 2.085.602 2.246.297 2.173.179 

Produção de água m3 2.099.917 2.157.122 2.476.072 

Eficiência 0,9932  1,0413 0,8777 

Média Cia. Estaduais de Saneamento 0,71   

Fonte: AGIR (2016). 

 

Segundo estudos da IFC
1
 - International Finance Corporation e Banco Mundial 

(2013, p. 12), entre as companhias estaduais, o gasto médio de energia para produzir um metro 

cúbico de água é 0,71kwh. A DESO (Sergipe) e a COSAMA (Amazonas) são, respectivamente, 

a empresa menos e mais eficiente, gastando 1,28 kWh e 0,39 kwh para produzir 1m³ de água 

tratada. Considerando que o SAMAE de Timbó gastou 0,9932 kwh para produzir 1m
3
 de água 

em 2013, 1,0413kwh para produzir 1m
3 

em 2014, e 0,8777kwh para produzir 1m
3
 em 2015, 

podemos avaliar que tem um mau desempenho no que se refere a eficiência energética.  

No quadro abaixo, é analisado a evolução dos volumes tratado, micromedido e 

faturado entre 2013 até 2015 e apurado entre os volumes tratado e micromedido e desta forma 

obter o resultado da perda do processo em forma de percentual. 

 

 

 

 

 

 

 

____ 
1
 - IFC – International Finance Corporation; Banco Mundial. Manual sobre contratos de performance e eficiência 

para as empresas de saneamento em Brasil. 2013. Washington. 
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Quadro 20 – Redução das perdas do SAMAE de Timbó – 2013-2015. 

Volumes em m
3
 ao ano. 2013 2014 2015 

Volume Tratado 2.099.917 2.157.122 2.476.072 

Volume Micromedido 1.839.000 1.942.772 1.862.038 

Volume Faturado 2.199.000 2.300.671 2.260.730 

Perdas Físicas 12,42 9,94 24,8 

Fonte: SAMAE de Timbó (2016). 
  

O volume inicial de água disponibilizado no sistema de distribuição é, em boa parte, 

desperdiçado durante o processo de distribuição (perda de água física ou real) e, muitas vezes, 

apesar da distribuição de água atingir o consumidor final, o produto não é cobrado 

adequadamente tanto por problemas técnicos na medição dos hidrômetros quanto por fraude do 

consumidor, a chamada perda de água comercial ou aparente (KINGDOM; LIEMBERGER; 

MARIN 2006, apud IFC, 2013).  

Neste sentido, observamos variações consideráveis ao longo dos anos quando 

observados 12,42, 9,94 e por sua vez 24,8, números que nos deparamos, e os quais, trazem 

sérias indagações sobre os números a fidedignidade.  

Quanto ao parque de hidrômetros, se estabelece como vida útil do mesmo, 

considerando suas métricas máximas em médias de volumes e temperaturas, de 

aproximadamente 05 (cinco) anos, ou não superior a este prazo, conforme Portaria do 

INMETRO nº 246 de 17 de outubro de 2000, que em seu item 8.1 esclarece:  “As verificações 

periódicas são efetuadas nos hidrômetros em uso, em intervalos estabelecidos pelo INMETRO, 

não superior a cinco anos”. Observa-se que a vida útil média do parque de hidrômetros está 

muito acima do limite ideal, a partir deste, começa a ter submedições motivadas pelo desgaste 

do uso do medidor, e por consequência perdas nos volumes micromedidos. Abaixo apresenta-se 

o parque de hidrômetros classificados por ano de uso e suas quantidades, em 2015: 

 

Quadro 21 – Faixa de idades dos hidrômetros do SAME de Timbó – 2001-2015. 

Ano Qtd. Anos 

Qtd 

Hidrometros % Ponderada 

2015 1         955  8,36 0,083588621 

2014 2      1.445  12,65 0,252954048 

2013 3         972  8,51 0,255229759 

2012 4      1.622  14,20 0,567877462 

2011 5         963  8,43 0,421444201 

2010 6         910  7,96 0,477899344 

2009 7         686  6,00 0,420306346 

2008 8              1  0,01 0,000700219 
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2007 9      1.799  15,75 1,417155361 

2006 10         698  6,11 0,610940919 

2005 11              3  0,03 0,002888403 

2004 12         686  6,00 0,720525164 

2003 13         684  5,99 0,778293217 

2002 14             -    0,00 0 

2001 15              1  0,01 0,00131291 

Total 120   11.425  100,00 6,011 

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2016). 

 

Na tabela acima, pode-se analisar que a entidade classifica os hidrômetros de forma 

mais próxima da realidade, pois faz o controle anualmente, porém, verifica-se que a média do 

parque de hidrômetro está com 6,011 anos de vida útil, sendo que dos 11.425 hidrômetros, 

5.468 necessitam de testes para sua utilização ou troca, em outras palavras cerca de 47,86% 

devem ser substituídos ou trocados conforme a norma ABNT, acima citada.  

 

7) Das fiscalizações do Departamento Técnico:   

 

O gráfico abaixo representa, em porcentagem, o atendimento às melhorias e correções 

resultantes do segundo processo de fiscalizações realizadas pela AGIR no município de Timbó 

2015: 

 

Gráfico 3 – Melhorias e correções das não conformidades do SAMAE Timbó 2015 

 
Fonte: AGIR (2016). 
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Mediante o exposto, de todas as solicitações requisitadas pela equipe técnica da AGIR 

referentes ao Cronograma de Melhorias e Correções das Não Conformidades do SAA-SAMAE 

TIMBÓ/2014, em porcentagem, tem-se: 

- Melhorias realizadas = 10% 

- Melhorias em andamento = 2% 

- Melhorias não realizadas = 80% 

- Melhorias não realizadas justificadas (inviabilidade de execução) = 0% 

- Melhorias realizadas parcialmente = 4% 

Destas melhorias a serem implantadas algumas necessitam de maior prazo devido ao 

custo inseridos bem como outros de natureza técnica que requerem suspensão no processo de 

tratamento para ajuste. Na prática a entidade ficou parada em suas ações, sem qualquer 

alegação de fato príncipe que justificasse esta lentidão nos ajustes. 

 

8) Do Parecer: 

 

A autarquia fixa o percentual pleiteado, limitando-se a solicitar o reajuste com base no 

INPC a partir de abril de 2015. Observamos que o último reajuste das tarifas e preços públicos 

executados pelo SAMAE de Timbó ocorreu em 30 de abril de 2015, conforme Decreto n° 

3.812/2015, compreendendo o período de fevereiro/2014 até março/2015 em 10% (dez por 

cento). Satisfeita, portanto, a premissa preliminar do reajuste, o respeito ao prazo de 12 (doze) 

meses, conforme disposto no Artigo 37 da Lei Federal nº 11.445/2007, onde:  

Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico 

serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de 

acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. 

 

Cumpre destacar que em visita técnica para averiguar a situação contábil/financeira da 

entidade, bem como os demais dados de ordem física, a equipe se antecipou a solicitação do 

pleito, em virtude de prazo espirado.  

Diante ao exposto, concluímos como importante conceder reajuste inflacionário para 

cobrir as perdas do valor econômico e de garantir a manutenção de investimentos da referida 

entidade.  

Lembrando que o exercício do controle das tarifas pela entidade reguladora se dá de 

duas formas: revisão periódica ou extraordinária e reajuste entre as revisões. Ao tratar do tema, 
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Celso Antônio Bandeira de Melo (2006, p. 704) explana: “ o reajuste configura hipótese em 

que a tarifa substancialmente não muda; altera-se apenas o preço que a exprime [...]”.    

Destaca-se assim, que após o recebimento e a análise das informações pela Agência, 

para o presente pleito, esta Diretoria Administrativa considerará o período de abril/2015 até 

março/2016, acarretando em um índice acumulado de 9,91% (nove vírgula noventa e um por 

cento), retificando assim, a solicitação contida no Ofício nº 10/2016. Este período compreende 

doze meses, e o índice é o acumulado do INPC. 

Assim, para melhor demonstração do objeto pleiteado, trazemos ao presente Parecer a 

evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulado de abril /2015 até 

março/2016: 

 

Quadro 20 – Evolução do INPC de abril/2015 até março/2016. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 

 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual 

Mar/16 0,44 1,099071 9,9071 

fev/16 0,95 1,094257 9,425666 

Jan/16 1,51 1,083959 8,395905 

dez/15 0,9 1,067835 6,783474 

nov/15 1,11 1,058310 5,830995 

out/15 0,77 1,046692 4,669168 

set/15 0,51 1,038694 3,869374 

ago/15 0,25 1,033423 3,342328 

jul/15 0,58 1,030846 3,084616 

jun/15 0,77 1,024902 2,490173 

maio/15 0,99 1,017070 1,707029 

abr/15 0,71 1,007100 0,71 

Fonte: Adaptado da Base de dados do Portal Brasil e IBGE. Acesso em: 11 abr. 2016. 

 

Ressalta-se no presente Parecer que esta Diretoria entende como necessária a 

manutenção da capacidade de investimentos da Autarquia, bem como a otimização dos custos. 

Tais itens são primordiais para a manutenção dos sistemas de água e coleta e esgoto, bem como 

evitar eventuais colapsos do sistema, porém, deve também considerar a modicidade tarifária 

para tal. 

For fim, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda: 
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1) Diante do exposto, percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, 

entendendo-se como legal, razoável e praticável ao consumidor o percentual aplicado a 

título de reajuste tarifário aos serviços prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de 

água e Esgoto de Timbó – SAMAE, de 9,91%, com base no INPC dos últimos 12 

(doze) meses, ou seja, de abril/2015 até março/2016, conforme o demonstrado no 

Quadro 20, deste Parecer; 

2) Que o SAMAE de Timbó apresente em nova oportunidade valores com depreciação dos 

seus ativos, haja vista, ser uma conta imprescindível para a recuperação do ativo na 

elaboração da tarifa com preço justo; 

3) Que a Autarquia registre a conta de estoque no Balanço Patrimonial e desenvolva ações 

para a recuperação dos créditos em dívida ativa; 

4) Que o SAMAE de Timbó envie, no prazo de trinta (30) dias, para a AGIR, sua previsão 

de investimentos para o próximo ciclo tarifário, bem como os cronogramas físico-

financeiros destes investimentos pleiteados, respeitado o PMSB; 

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

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

investimentos conforme evidenciado no item anterior, bem como documentos 

comprobatórios (empenhos, homologações, notas fiscais etc.) e, ainda relato dos demais 

itens recomendados;  

6) Recomendar que o SAMAE de Timbó promova uma revisão dos valores de seus 

serviços complementares, visando um equilíbrio entre receita e despesa destes serviços, 

sendo que tal revisão deverá ser encaminhada para esta Agência para que possa ser 

analisada antes do próximo pleito tarifário, para que possa ser incorporada na próxima 

revisão e/ou reajuste; 

7) Recomendar ao Diretor Geral da AGIR que paute sua decisão à necessidade de 

comunicação pela Autarquia 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 Timbó/SC e pelo SAMAE de Timbó, 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 (trinta) dias em 

relação à sua aplicação” (grifo nosso). 
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Encaminhe-se o referido pedido de reajuste e revisão para parecer e análise jurídica da 

Agência de Regulação. 

Este o nosso parecer, SMJ. 

Blumenau (SC), em 20 de abril de 2016. 
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