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Parecer Administrativo nº 018/2016 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 005/2016. 

OBJETO: Análise do pedido de reajuste anual tarifário dos serviços públicos prestados pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE. 

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

INTERESSADO: Município e SAMAE de Gaspar. 

 

1. Relatório: 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, recebeu o Ofício nº 007/2016 de 03 de março de 

2016, solicitando reajuste linear dos serviços e preços do SAMAE de Gaspar pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com aplicação dos acumulados de fevereiro/2015 

até janeiro/2016. Anexo ao citado Ofício, a Autarquia remeteu minuta do Decreto de reajuste 

com a tabela das novas tarifas e preços. 

Diante a solicitação e o cenário exposto, a AGIR instaurou o Procedimento 

Administrativo nº 005/2016, cujo objeto é a análise do pedido de reajuste anual tarifário dos 

serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – 

SAMAE.  

 

2. Análise dos relatórios recebidos: 

 Em 06 de julho de 2015, a AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí, recebeu por meio 

eletrônico do SAMAE de Gaspar, relatório referente as suas atividades do 1º Semestre de 

2015, e em 09/03/2016 através do Ofício nº 09/2016, recebeu o Relatório de Metas, contendo 

o relatório de metas executadas e os investimentos realizados pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, nos meses de junho a dezembro de 2015. 

 Tem o relatório o objetivo de registrar o acompanhamento das metas e investimentos, 

conforme o solicitado na Decisão oriunda do Procedimento Administrativo nº 005/2015  

(relatórios trimestrais). Abaixo apresentamos quadro resumo com os principais itens 

destacados: 
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Quadro 1 – Investimentos estimados para Gaspar em 2015. 
Atividade do Plano de 

Saneamento Básico do 

município de Gaspar 

Investimentos para 2015 

conforme itens do pleito 

constante no Ofício nº 

009/2015 

Acompanhamento de metas e 

investimentos 

MPAA-01: Ampliar e 

substituir paulatinamente as 

redes de distribuição de água 

antigas e obsoletas, 

principalmente as redes-

tronco instaladas na área 

central da cidade, baseado em 

projetos existentes, como 

forma de reduzir também a 

quantidade de unidades de 

bombeamento nas redes 

(“boosters”). 

Continuar a ampliar e 

substituir redes de distribuição 

antigas, obsoletas, 

paralelamente às demandas da 

Prefeitura Municipal. O 

município estima investir neste 

item no período 2015-2019, 

R$ 3.586.773,25 (três milhões, 

quinhentos e oitenta e seis mil, 

setecentos e setenta e três reais 

e vinte e cinco centavos). 

Conforme quadro.  

O SAMAE registra em seu relatório do 

primeiro semestre, na página 1, a extensão da 

rede ampliada/substituída, porém não 

informa o valor do investimento realizado. 

No relatório do segundo semestre, informa 

que o valor investido em 2015 foi de R$ 

347.246,08, ampliando e substituindo a rede 

de distribuição em 6.080 metros.  

 

LPAA-02: Implantar um 

programa efetivo de 

manutenção preventiva e 

corretiva dos sistemas de 

recalque, tanto de água bruta 

nas ETA’s I e II, quanto nos 

de água tratada, com plano de 

contenção de emergências 

definidos e com equipamentos 

sobressalentes disponíveis. 

Uma das prioridades é a 

substituição da adutora da 

ETA II, que recalca água da 

ETA para o reservatório. 

 

O município estima investir 

neste item no período 2015-

2029, R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais). O SAMAE 

planejou executar a 

substituição da adutora de água 

tratada da ETA II, Bela Vista 

até o reservatório, localizado 

no mesmo bairro. Seriam 

substituídos cerca de 1km de 

rede de 150mm por uma de 

200mm DEFOFO, somando 

um investimento aproximado 

de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais).  

Registra o relatório do primeiro semestre de 

2015, em seu item nº 2, “Substituição da 

Adutora na ETA II”. Justifica a Autarquia, a 

não execução desta obra dizendo que não foi 

definido o arruamento no loteamento 

industrial onde a adutora será alocada. O 

SAMAE aguarda o término deste processo 

para dar início à execução da substituição da 

adutora na Estação de Tratamento de Água 

(ETA) do bairro Bela Vista. A Autarquia não 

executou esta atividade em 2014, repetindo 

como meta para 2015. Em seu relatório do 

segundo semestre, a Autarquia informa que 

adquiriu material para substituição da 

adutora, no valor de R$ 32.280,00. 

CPAA-01: Promover 

melhorias no sistema de 

abastecimento da ETA I, de 

modo a ampliar: - a 

capacidade de reservação de 

água, através da elaboração de 

um projeto executivo e 

execução do mesmo; - a 

capacidade de tratamento de 

água, como forma de reduzir 

as possibilidades de colapsos 

pontuais do sistema nas horas 

e dias de maior consumo; e 

substituir as redes principais 

de abastecimento mais 

antigas.  [R$ 1.121.495,00 

(reservatório) + R$ 

300.000,00 (ETA I)] 

3. Instalação de reservatório de 

abastecimento de água de no 

mínimo 1.500.000 litros para a 

ETA I - Centro. Projeto 

executivo do reservatório está 

em fase de elaboração.                                             

4. Reforma elétrica da ETA I, 

II e IV. Em fase de elaboração 

do projeto. 

Registra o relatório do primeiro semestre, em 

seu item nº 3, “Projeto do novo reservatório 

da ETA I”. Relata que no dia 3 de junho, o 

SAMAE licitou a contratação da empresa 

especializada que fará a elaboração do 

projeto de um novo reservatório para a 

Estação de Tratamento de Água (ETA I).  

Com capacidade de aproximadamente 2 

milhões de litros, será o maior reservatório de 

Gaspar. Após a execução do projeto, o 

volume de armazenagem dessa estação 

chegará a 3 milhões de litros. A Hidráulica 

Engenharia, empresa vencedora da licitação, 

deverá apresentar o estudo até novembro 

deste ano. (Pregão Presencial – Nº 18-2015). 

Investimento: R$ 15.500,00 (quinze mil e 

quinhentos reais). No relatório do segundo 

semestre, o SAMAE informa que o projeto 

executivo do novo Reservatório da ETA I 

entregue em setembro de 2015, apurou um 

custo de execução da obra no valor de R$ 
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1.860.687,07.   

Investimento não previsto no 

Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar. 

 Registra o relatório do primeiro semestre, em 

seu item nº 4 “Reforma Sistema Elétrico”. 

Projeto executivo elaborado. Aguardando 

dotação orçamentária para licitação. O 

relatório do segundo semestre é omisso 

quanto a este item.  

CPAA-06: Implantar um 

programa constante de 

redução de perdas no sistema 

de abastecimento de água, 

com instalação de macro-

medidores e controladores de 

pressão em pontos 

estratégicos do sistema, além 

de equipe constantemente 

responsável pelo 

monitoramento de ações em 

prol da redução das perdas, 

estabelecendo metas definidas 

a serem alcançadas a cada 

período. 

Implantar um programa 

constante de redução de perdas 

no sistema de abastecimento 

de água, com instalação de 

macro-medidores e 

controladores de pressão em 

pontos estratégicos do sistema, 

além de equipe constantemente 

responsável pelo 

monitoramento de ações em 

prol da redução das perdas, 

estabelecendo metas definidas 

a serem alcançadas a cada 

período. 

Registra o relatório do primeiro semestre, em 

seu item nº 5 “ Programa de Controle de 

Perdas (PCP): A contratação dos serviços de 

consultoria da empresa Hidromeyer 

Engenharia e Arquitetura tem por objetivo 

implantar e monitorar um Programa de 

Controle de Perdas (PCP) para reduzir o 

desperdício de água tratada a níveis 

aceitáveis, assim, otimizar o uso dos recursos 

naturais, colaborando para a sustentabilidade 

econômica. Investimento [março a junho]: 

R$ 19.883,00. No relatório do segundo 

semestre, o SAMAE diz manter o Programa 

de Controle de Perdas (PCP), para reduzir o 

desperdício de água tratada a níveis 

aceitáveis. Manteve o investimento de R$ 

19.883,00 em consultoria. Investiu no 

período, R$ 268.244,70 na troca de 4.470 

hidrômetros, reduzindo a idade média dos 

hidrômetros de 5,29 anos para 4,02 anos. 

CPRS-01 - Adquirir um 

software de cadastro das 

economias atendidas pelo 

serviço de coleta de resíduos 

sólidos, que permita a 

formação e atualização de um 

banco de dados. 

 Registra o relatório do primeiro semestre a 

aquisição de novo software no valor de R$ 

190.000,00 e, a revisão da fórmula da taxa da 

coleta de lixo, com investimento no valor de: 

R$ 32.500,00.  

Investimento não previsto no 

Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar. 

 Nova Sede do SAMAE – Em andamento a 

Licitação da reforma do prédio para as 

futuras instalações da sede do SAMAE 

(relatório do primeiro semestre). Obra 

prevista para ser entregue em março de 2016. 

Investimentos realizados na obra em 2015: 

R$ 500.000,00 (No relatório do segundo 

semestre).  
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MPAA-02: Automatizar os 

sistemas de bombeamento 

instalados nas estações de 

tratamento e nas redes de 

distribuição de água, através 

da implantação de um sistema 

de telemetria. 

Ampliar investimentos em 

telemetria. 

No relatório do primeiro semestre: 

Aguardando dotação orçamentária. No 

relatório do segundo semestre: Ampliação da 

telemetria com controle de nível de 

reservatório.  Investimento: R$ 7.700,00   

LPAA-03: Ampliar e 

modernizar as unidades de 

tratamento de água, de acordo 

com as projeções 

populacionais previstas, 

considerando alternativas 

tecnológicas que incrementem 

a garantia de qualidade da 

água potável a ser distribuída, 

incluindo também a 

ampliação do sistema de 

abastecimento para as zonas 

rurais do município. 

 Estudo técnico para a 

ampliação do serviço de 

abastecimento de água nas 

regiões não abrangidas pelo 

sistema público do SAMAE. 

Objetiva-se iniciar um estudo 

de demanda e da 

disponibilidade de fontes e de 

captação nos bairros Gaspar 

Alto e Alto Gasparinho.  

 

No relatório do primeiro semestre, item 8 

Estudos para Novas Captações – Com esta 

meta objetiva-se iniciar um estudo de 

demanda e disponibilidade de fontes de 

captação nos bairros Gaspar Alto e Alto 

Gasparinho. Em maio deste ano, o SAMAE 

de Gaspar se reuniu com o SAMAE de 

Blumenau para verificar possibilidade de 

parceria para atendimento conjunto dessas 

regiões. O relatório do segundo semestre é 

omisso quanto a este item. 

 

LPAA-01: Desenvolver um 

programa de revitalização das 

estruturas de saneamento do 

município, mantendo as 

unidades componentes deste 

sistema sempre em boas 

condições de septicidade e 

estéticas, tais como as 

edificações das estações de 

tratamento de água, os 

reservatórios de água tratada, 

estações elevatórias, sistemas 

de captação, etc. 

Reforma elétrica da ETA I, II e 

IV. Em fase de elaboração do 

projeto. 

 

No relatório do primeiro semestre, item 9. 

Investimentos – 9.1. Março – 9.1.1. Reforma 

e modernização na ETA IV – R$ 100.000,00. 

O relatório do segundo semestre é omisso 

quanto a este item. Registra-se que de acordo 

com o relatório a reforma tratou-se de itens 

estruturais e não elétricos. 

CPAA-03: Adquirir um 

gerador de energia para a 

captação da ETA I, evitando a 

interrupção do bombeamento 

devido à falta de energia 

elétrica, além de um conjunto 

moto-bomba de reserva. 

 No relatório do primeiro semestre, item 9. 

Investimentos – 9.2. Abril – 9.2.2. Aquisição 

de equipamentos eletromecânicos - R$ 

132.000,00. Foram adquiridos: Gerador 

portátil com potência 4300 W, soprador, 

compactador de solo tipo sapo, motosserra e 

placa vibratória unidirecional para 

compactação de solos e lajotas. O relatório 

do segundo semestre é omisso quanto a este 

item. 

Investimento não previsto no 

Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar. 

 No relatório do primeiro semestre, item 9. 

Investimentos – 9.1. Março –9.1.2. Instalação 

da ETA Compacta – R$ 490.000,00. 

Registra-se que pelo relatório a aquisição da 

estação compacta foi realizada em 2014. O 

relatório do segundo semestre é omisso 

quanto a este item. 

Investimento não previsto no 

Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar. 

 No relatório do primeiro semestre, item 9. 

Investimentos – 9.2. Abril – 9.2.3. Curso de 

capacitação: “Validação de Método e 

incerteza de Medição” – O investimento 

nesta capacitação foi da ordem de R$ 

2.290,00. O relatório do segundo semestre é 

omisso quanto a este item. 
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Investimento não previsto no 

Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar. 

 No relatório do primeiro semestre, item 9. 

Investimentos – 9.3. Maio – 9.3.1. Curso de 

capacitação: “Inversores de frequência” –O 

investimento nesta capacitação foi da ordem 

de R$ 8.874,00. O relatório do segundo 

semestre é omisso quanto a este item. 

Investimento não previsto no 

Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar. 

 No relatório do primeiro semestre, item 9. 

Investimentos – 9.3. Maio – 9.3.2. Projeto 

criação. O investimento neste projeto foi da 

ordem de R$ 14.000,00. O relatório do 

segundo semestre é omisso quanto a este 

item. 

Investimento não previsto no 

Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar. 

 No relatório do segundo semestre, item 8. 

Aquisição de veículos, consta R$ 136.800,00. 

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015;2016). 

  

 A seguir apresentamos quadro com a composição dos valores assumidos com os investimentos 

de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, bem como o acompanhamento de 

sua realização.  

 

Quadro 2 – Controle dos investimentos assumidos em 2015. 
Descrição – Investimentos Valor 

previsto R$ 

Valor 

realizado 

R$ 

% de 

atendi

mento 

Observação 

1. Ampliação e substituição de 

rede 290.000,00 

     

347.246,08 
 

119,74 

Faltou apresentar doc. comprobatórios. 

2. Substituição de adutora ETA II 100.000,00 

 

32.280,00 
 

32,28 

Faltou apresentar doc. comprobatórios, 

somente aquisição de materiais. 

3. Instalação reservatório ETA I 500.000,00 15.500,00 3,10 Somente execução do projeto. 

4. Reforma sistema elétrico  100.000,00 0,00 0,00  

5. Programa redução de perdas 50.000,00 19.883,00 39,77 Faltou apresentar doc. comprobatórios. 

6. Modernização administrativa 497.750,00 

690.000,00 138,62 Sede administrativa + Novo software. 

Faltou apresentar doc. comprobatórios. 

7. Investimentos telemetria 100.000,00 7.700,00 7,70 Faltou apresentar doc. comprobatórios. 

8. Estudos para novas captações 100.000,00 0,00   

9. Reforma ETA IV  100.000,00  Faltou apresentar doc. comprobatórios. 

10. Aquisição de gerador  0,00 132.000,00  Faltou apresentar doc. comprobatórios. 

11. Aquisição de veículos 0,00 136.800,00  Faltou apresentar doc. comprobatórios. 

TOTAL 1.737.750,00 1.481.409,08   

% Total Atendido  85,25    

Fonte: Adaptado SAMAE de Gaspar (2016). 

  

 Pode-se perceber, no quadro acima, que a entidade atendeu algumas metas, outras não 

iniciaram e ainda, algumas estão em fase de licitação. Em valores totais podemos afirmar que 

a Autarquia atingiu 85,25% dos volumes de investimentos, desconsiderando que alguns 

investimentos superaram aos valores previstos e outros, não eram constantes do Plano 
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Municipal de Saneamento Básico do município nem do último pleito tarifário. 

 A seguir, apresentamos os investimentos destacados no Quadro 2, com informações 

adicionais apresentadas pela entidade: 

  

1. No investimento MPAA – 01, ampliar e substituir paulatinamente as redes de 

distribuição de água antigas e obsoletas: principalmente as redes-tronco instaladas na 

área central da cidade, baseado em projetos existentes, como forma de reduzir também a 

quantidade de unidades de bombeamento nas redes boosters. O município estima investir 

neste item no período 2015-2019, R$ 3.586.773,25 (três milhões, quinhentos e oitenta e 

seis mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos). Conforme Quadro 1 

acima, o SAMAE registra em seu relatório que o valor do investimento realizado foi de R$ 

347.246,08 (trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e oito 

centavos), tendo cumprido, portanto 9,68% da meta, contabilizando somente os valores 

do Relatório nº 2, pois o investimento registrado no Relatório nº 1 não contém valores. A 

Autarquia ainda alega que as escolhas das ruas seguiram os seguintes critérios para 

ampliação e/ou substituição: ruas que seriam pavimentadas, prolongamentos necessários 

haja vista do crescimento vegetativo ao longo das ruas bem como o aumento de demanda 

dos sistemas, verificadas por avaliações de consumos, análises das pressões e demais 

cálculos e diretrizes do departamento técnico.    

 Observações da Diretoria Técnica - Não são apresentados os critérios técnicos para a 

seleção das áreas contempladas com as ampliações ou substituições de redes, tais como 

estudos de pressões e vazões nas tubulações, com identificação de pontos críticos do 

sistema para direcionar e/ou priorizar os investimentos (Relatório nº 1). 

 

2. No investimento LPAA – 02, substituição da adutora na ETA II: justifica a 

Autarquia a não execução desta obra dizendo que não foi definido o arruamento no 

loteamento industrial onde a adutora será alocada. O SAMAE aguarda o término deste 

processo para dar início à execução da substituição da adutora na Estação de Tratamento 

de Água (ETA) do bairro Bela Vista. O município estima investir neste item no período 

2015-2029, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). O SAMAE planejou executar a 

substituição da adutora de água tratada da ETA II, Bela Vista até o reservatório, localizado 

no mesmo bairro. Seriam substituídos cerca de 1km de rede de 150mm por uma de 200mm 
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DEFOFO, somando um investimento aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A 

Autarquia não executou esta atividade em 2014, repetindo como meta para 2015, cuja 

realização ainda não teve início, pelas razões elencadas acima.  

 Observações da Diretoria Técnica - No relatório de acompanhamento de metas e 

investimentos (Relatório nº 1) não estão especificados o comprimento e o diâmetro da 

adutora que substituirá a existente, de forma a permitir uma avaliação da compatibilidade 

com as informações do “Plano de Saneamento Básico do Município”. Também não está 

mencionado se existe estudo justificando a necessidade desta obra e projeto de engenharia 

com o respectivo responsável técnico e dimensionamento para a substituição da adutora 

existente. Não está claro no relatório de acompanhamento de metas de investimentos se já 

houve ou não a aquisição dos tubos e demais acessórios para a obra por parte da Autarquia. 

 

3. No investimento CPAA – 01, projeto do novo reservatório da ETA I: relata que no 

dia 3 de junho, o SAMAE licitou a contratação da empresa especializada que fará a 

elaboração do projeto de um novo reservatório para a Estação de Tratamento de Água 

(ETA I). Com capacidade de aproximadamente 2 milhões de litros, será o maior 

reservatório de Gaspar. Após a execução do projeto, o volume de armazenagem dessa 

estação chegará a 3 milhões de litros. A Hidráulica Engenharia, empresa vencedora da 

licitação, deverá apresentar o estudo até novembro de 2015 (Pregão Presencial nº 18/2015). 

Investimento: R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). Estes investimentos estão 

registrados como Atividade do Plano de Saneamento Básico do Município de Gaspar, com 

o código CPAA – 01, cuja proposta é “Promover melhorias no sistema de abastecimento 

da ETA I, de modo a ampliar: -   a capacidade de reservação de água, através da elaboração de 

um projeto executivo e execução do mesmo; - a capacidade de tratamento de água, como forma de 

reduzir as possibilidades de colapsos pontuais do sistema nas horas e dias de maior consumo; - 

substituir as redes principais de abastecimento mais antigas. 

 A Autarquia estimou investir R$ 1.421.495,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e um 

mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) com estas melhorias, sendo R$ 1.121.495,00 (um 

milhão, cento e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) com um reservatório 

e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em reformas na ETA I. Projetou construir um 

reservatório de 1.500.000 litros para atender os Bairros Figueiras e Bela Vista no ano 2014, 

elencado como item 7, da solicitação de revisão/reajuste para 2014. Esta meta não foi 
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cumprida sendo adiada para 2015, citada como item 3 do pedido de revisão/reajuste para 

2015.    

Observações da Diretoria Técnica - Não foi apresentada uma justificativa técnica para a 

ordem de priorização destes investimentos. Não está mencionada a condição atual de 

abastecimento dos bairros Figueiras e Bela Vista de forma a justificar a não necessidade do 

reservatório no ano de 2014, como previsto inicialmente e a possibilidade de adiamento da 

sua instalação.  

 No relatório nº 2, Projeto do novo reservatório da ETA I, registra a Autarquia que o 

Projeto Executivo do novo Reservatório da ETA I, foi entregue em setembro de 2015. O 

valor para execução da obra ficou em R$ 1.860.687,07. 

Justificativa Técnica: Em estudo realizado pela empresa Hidráulica Engenharia, no 

memorial de cálculo apresentado no projeto executivo, para uma vazão nominal máxima 

de produção igual a 160L/s, durante 20 horas de operação, o volume produzido seria na 

ordem de 11.520m3/dia. Como o volume de reservação normalmente utilizado é de 1/3 do 

volume distribuído, a ETA I hoje possui um déficit de 2.840m3. O volume total do novo 

reservatório será de 1.787m3. Este foi o volume máximo que o SAMAE conseguiu projetar 

em função das características dos reservatórios atuais e principalmente pela falta de espaço 

físico para se construir um reservatório maior.    

    

4. Registra o relatório nº 1, em seu item nº 4 “Reforma Sistema Elétrico”. Projeto 

executivo elaborado. Aguardando dotação orçamentária para licitação. A citação é muito 

genérica. O relatório nº 2, é omisso quanto a este item. Não permite avaliação mais 

cuidadosa. Investimento não previsto no Plano de Saneamento Básico do Município de 

Gaspar.   

Observações da Diretoria Técnica - O “Relatório de Acompanhamento de Investimentos 

e Metas” não apresenta informações técnicas referentes ao projeto de “Reforma do Sistema 

Elétrico”, o que impossibilita uma análise crítica do mesmo.  

 

5. Registra o relatório nº 1 em seu item nº 5 “Programa de Controle de Perdas 

(PCP), a contratação dos serviços de consultoria da empresa Hidromeyer Engenharia e 

Arquitetura, a qual tem por objetivo implantar e monitorar um Programa de Controle de 

Perdas (PCP) para reduzir o desperdício de água tratada a níveis aceitáveis e, assim, 
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otimizar o uso dos recursos naturais, colaborando para a sustentabilidade econômica. 

Investimento (março a junho): R$ 19.883,00.  

Como subitem 1, o SAMAE apresenta uma tabela dos índices de perdas de agosto de 2012 

até o mês de abril de 2015. O índice de perdas em porcentagem (%) e em litros/ligação X 

dia é calculado mensalmente, sempre com o valor acumulado dos últimos 12 meses. 

Apresenta também um gráfico, onde pode-se observar que após as ações desenvolvidas 

pelo setor de controle de perdas a partir de outubro de 2014, com a implantação do projeto 

piloto no Distrito de Medição e Controle (DMC) Belchior, além da substituição de 

hidrômetros com mais de sete anos de uso em todo o parque, o índice de perdas caiu para a 

ordem de 30% em abril de 2015. No relatório nº 2, no item 4. 1, dos índices de Perdas, na 

página 4, a Autarquia apresenta uma tabela com dados de agosto de 2012 a dezembro de 

2015. No gráfico, na página 5 a curva representa as informações referentes a julho de 2013 

a dezembro de 2015, do índice de perdas (%) e da quantidade de perdas em Litros/Ligxdia.  

Observações da Diretoria Técnica - Observando a curva de representação das perdas em 

porcentagem no gráfico apresentado pelo SAMAE no seu relatório de acompanhamento de 

metas e investimentos, pode-se verificar que, nos meses anteriores ao de início das ações 

de combate às perdas realizadas pela Autarquia, ou seja, outubro de 2014, a mesma já se 

apresentava com uma linha de tendência continuamente descendente, havendo uma 

alteração para baixo na sua inclinação, a partir do início do trabalho de combate às perdas. 

Desta forma, para uma correta manifestação acerca da significância da influência das ações 

de combate às perdas e da própria tendência descendente observada no gráfico nos meses 

anteriores ao do início dos trabalhos de combate às perdas, necessita-se de informações do 

período histórico subsequente a abril/2015.  

O Gráfico 1 abaixo, mostra o volume de água produzido e o volume medido. Percebe-se 

que as duas linhas têm um desenho paralelo, demonstrando que as perdas mantêm uma 

constância.   
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Gráfico 1 – Evolução do volume produzido e medido. 

 
Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015;2016). 

 

 O Gráfico 2 abaixo, mostra o percentual de perdas por mês durante os anos de 2014 e 

2015:  

 

Gráfico 2 – Evolução percentual de perdas do volume água tratada. 

 
Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015;2016). 

  

 Na observação 1, contida na página 6 do Relatório nº 2, o SAMAE de Gaspar diz que 

após as ações de implantação de DMC Piloto no Bairro Belchior e a realização das trocas 

de 4.470 hidrômetros, o índice de perdas na distribuição ficou abaixo de 30% e em 

litros/ligxdia dos 240 no ano de 2015. Pelo que se pode observar no Gráfico acima, houve 

um aumento das perdas, se compararmos o mês de dezembro de 2014, que era de 30,22% 

para 34,92% em dezembro de 2015. Igualmente as perdas em litros de água que eram em 

dezembro de 2014 da ordem de 236,75 litros/ligxdia, passou para 285,23 litros/ligxdia. As 

informações foram retiradas da Tabela 01, da página 4 do citado relatório.  

Na observação 2, contida na página 6 do Relatório nº 2, o SAMAE diz que observando 
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a tabela IWA para os índices de perdas em litros/ligxdia, o SAMAE de Gaspar já está 

operando próximo da Categoria de Performance “A” para países em desenvolvimento.  

Na observação 3, contida na página 6 do relatório anteriormente citado, o SAMAE 

comenta que outro índice utilizado pelas companhias é de litros/ligxdia, onde o SAMAE de 

Gaspar já está operando na faixa de 235 litros/ligxdia, restando diminuir 35 litros/ligxdia 

para atingir o valor de 200 litros/ligxdia, Nível “A” para países em desenvolvimento, que 

consideram seja o ideal para as características do sistema de abastecimento de água no 

município de Gaspar. Ao observarmos os valores de perdas mês a mês durante o ano de 

2015, verificaremos que a perda litros/ligxdia varia de 172,26 litros/ligxdia em fevereiro 

de 2015 a 285,23 litros/ligxdia em dezembro de 2015. Isto demonstra uma instabilidade 

bastante grande da rede de distribuição. Fato que necessita de atenção.    

 

6. Registra o Relatório nº 1 de Acompanhamento de Metas e Investimentos em seu item nº 

6 “Modernização Administrativa”: 

Novo Software – Informa neste subitem “Esta aquisição tem por justificativa a 

implantação de um software para gestão integrada de todo o sistema de faturamento de 

água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos do SAMAE, permitindo um controle de 

informações indispensáveis aos trabalhos desta autarquia, que resultará na elaboração de 

planos de ações capazes de garantir uma qualidade na prestação dos serviços de essência a 

todos os munícipes. Sistema esse que possibilite a integração de informações, permitindo 

ao gestor minimizar os impactos aos consumidores. O Investimento foi de R$ 190 mil”. O 

relatório do segundo semestre omite este item. 

 Estes investimentos estão registrados como Atividade do Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar, com o código CPRS-01, cuja proposta é adquirir um software de 

cadastro das economias atendidas pelo serviço de coleta de resíduos sólidos, que permita a 

formação e atualização de um banco de dados. 

Nova Sede do SAMAE – Registra neste subitem “A licitação da reforma do prédio para 

futuras instalações da sede do SAMAE ocorrerá no dia 16 de julho de 2015 às 9h. A nova 

estrutura vai abrigar a sede administrativa do SAMAE Gaspar, sita Rua João Vieira, Bairro 

Santa Terezinha. A obra possuirá uma área total de 2.361m2. Será um prédio em três 

pavimentos que abrigará a parte administrativa com área total de 538,50m2. O galpão que 

abrigará a parte de almoxarifado, garagens e departamentos de serviços externos terá uma 
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área total de 1.832,40m2”. Conforme o relatório do segundo semestre a entrega da obra foi 

adiada para março de 2016. Investimentos realizados na obra em 2015: R$ 500.000,00 

Investimento não previsto no Plano de Saneamento Básico do Município de Gaspar.       

 

7.  Registra o Relatório nº 2 em seu item nº 7 “Investimentos Telemetria - Aguardando 

dotação orçamentária”. No relatório do segundo semestre consta – Ampliação da telemetria 

com controle de nível de reservatório da ETA II. Investimento R$ 7.700,00. Estes 

investimentos estão registrados como Atividade do Plano de Saneamento Básico do 

Município de Gaspar, com o código MPAA-02, cuja proposta é “Automatizar os sistemas 

de bombeamento instalados nas estações de tratamento e nas redes de distribuição de 

água, através da implantação de um sistema de telemetria”. O município estima investir 

neste item no período 2015-2019, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  

 

8. Informa o relatório do primeiro semestre de 2015, de Acompanhamento de Metas e 

Investimentos em seu item nº 8 “Estudos para Novas Captações – Com esta meta se 

objetiva iniciar um estudo de demanda e disponibilidade de fontes de captação nos bairros 

Gaspar Alto e Alto Gasparinho. Em maio deste ano, o SAMAE de Gaspar se reuniu com o 

SAMAE de Blumenau para verificar possibilidade de parceria para atendimento conjunto 

dessas regiões”. O Relatório do segundo semestre foi omisso quanto a este item. Estes 

investimentos estão registrados como Atividade do Plano de Saneamento Básico do 

Município de Gaspar, com o código LPAA-03, cuja proposta é “Ampliar e modernizar as 

unidades de tratamento de água, de acordo com as projeções populacionais previstas, 

considerando alternativas tecnológicas que incrementem a garantia de qualidade da água 

potável a ser distribuída, incluindo também a ampliação do sistema de abastecimento para 

as zonas rurais do município”. No item de nº 4, do pedido de revisão/reajuste para 2014, o 

SAMAE pretendia elaborar um estudo que vislumbre a ampliação do serviço de 

abastecimento de água às regiões não abrangidas pelo sistema público da Autarquia. Tem 

como objetivo iniciar um estudo de demanda e da disponibilidade de fonte de captação nos 

bairros Gaspar Alto e Alto Gasparinho. Para elaboração desses projetos, prevê-se um 

investimento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem aplicados entre os anos 2014 e 

2015. Em 2014 o projeto não evoluiu, sendo adiado para 2015, conforme item 8 da página 

4 do pedido de revisão/reajuste, Ofício nº 009/2015, com investimentos de R$ 100.000,00 
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(cem mil reais).  

 

9. Reforma e modernização na ETA IV – O SAMAE finalizou a reforma e modernização 

da Estação de Tratamento de Água (ETA IV). Nesta estação foi feita uma nova cobertura 

sobre a edificação já existente, ampliação das dependências do laboratório, reformulação 

do banheiro, pintura da estação e criação de um espaço específico para cozinha. Dois 

processos do tratamento de água foram otimizados após as reformas estruturais: o de 

floculação e decantação. No floculador foram instalados quatro novos compartimentos e as 

paredes foram substituídas. O material utilizado para as paredes era de concreto e passou a 

ser de fibra de vidro. No decantador foram instalados perfis de PVC, que tornam o 

processo de decantação mais eficaz, pois retêm maior quantidade de partículas de sujeira. 

O investimento nesta reforma foi da ordem de R$ 100 mil.... 

 Estes investimentos estão registrados como Atividade do Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar, com o código LPAA-01, cuja proposta é “Desenvolver um 

programa de revitalização das estruturas de saneamento do município, mantendo as 

unidades componentes deste sistema sempre em boas condições de septicidade e estéticas, 

tais como as edificações das estações de tratamento de água, os reservatórios de água 

tratada, estações elevatórias, sistemas de captação, etc”. O município estima investir 

neste item no período 2015-2029, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). No item de 

nº 6, do pedido de revisão/reajuste para 2014, o SAMAE planejou executar a reforma da 

estação de tratamento ETA IV – Bateias. Para tal orçou investir R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). Na solicitação de revisão/reajuste para 2015, a Autarquia registra como realizado, 

na página 3, item 4, com investimento aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a 

reforma da ETA IV – Bateias. A obra contempla uma nova cobertura sobre a edificação 

existente, ampliação das dependências do laboratório, reformulação do banheiro, pintura 

da estação e criação de um espaço específico para cozinha. Essa estação abastece os 

bairros Bateias e Barracão e as localidades do Óleo Grande e Arraial dos Claudinos e 

atende cerca de 1.600 famílias. No item 4 na página 4, do pleito constante no Ofício nº 

009/2015, o SAMAE estabelece como meta para 2015, fazer a reforma elétrica da ETA I, 

II e IV, cujos projetos estão em fase de elaboração.  
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10. Aquisição de equipamentos eletromecânicos – Itens como gerador portátil com 

potência 4.300w, soprador, compactador de solo tipo sapo, motosserra e placa vibratória 

unidirecional para compactação de solos e lajotas foram adquiridas pelo SAMAE. O 

investimento nesta aquisição foi da ordem de R$ 132 mil. Estes investimentos estão 

registrados como Atividade do Plano de Saneamento Básico do Município de Gaspar, com 

o código CPAA-03, cuja proposta é adquirir um gerador de energia para a captação da 

ETA I, evitando a interrupção do bombeamento devido à falta de energia elétrica, além de 

um conjunto moto-bomba de reserva.  

 

11. Aquisição de veículos – No relatório do segundo semestre, item 8. Aquisição de 

veículos, consta R$ 136.800,00. Investimento não previsto no Plano de Saneamento Básico 

do Município de Gaspar.       

 

 A AGIR louva a iniciativa do SAMAE de Gaspar, pela apresentação dos relatórios de 

acompanhamento de metas e investimentos. Cabe-nos observar o esforço da Autarquia em 

promover melhorias contínuas no atendimento ao munícipe, protagonista exclusivo das ações 

do SAMAE. Oportuno fazermos observações com a finalidade única de contribuirmos na 

melhoria permanente na prestação deste serviço de importância fundamental para a população 

e visando o aprimoramento no envio dos próximos relatórios por parte da Autarquia: 

i.   Alinhamento com o Plano Municipal de Saneamento Básico – O 

Plano de Saneamento Básico, elaborado pelo município, é condição 

para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de 

financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de 

saneamento básico. Portanto, é imprescindível que os investimentos 

observem par e passo o Plano de Saneamento Básico do Município. 

ii.  Registro do valor dos investimentos – Além de colocar de forma clara 

a atividade de investimento desenvolvida, o valor investido também 

deve ser registrado, e estar em consonância com o orçamento 

elaborado.    

iii.  Especificidades técnicas – Diâmetros e comprimentos de adutoras 

devem ser cuidadosamente registrados, quer seja quando da ampliação 
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da rede ou substituição da existente. Isto facilita a verificação de 

conformidade.  

iv.  Investimentos fora do Plano Municipal de Saneamento – Cuidadosa 

justificativa deve ser elaborada quando da execução de investimentos 

não constantes no PMSB. Lembrando ainda que estes devem ainda 

respeitar o orçamento anual e igualmente o pleito de reajuste e/ou 

revisão tarifária efetuado para o período em questão junto à Agência 

Reguladora. 

v.  Atualização do Plano Municipal de Saneamento – Para evitar que 

investimentos não constantes do PMSB se tornem rotinas, atualizações 

do Plano devem ser feitas.  

vi.  Decisão sobre os investimentos – Justificativas técnicas para o 

estabelecimento da ordem de priorização dos investimentos devem ser 

feitas para dar transparência a atividade.    

 

3. Dados do SAMAE de Gaspar: 

  O SAMAE de Gaspar é Autarquia Municipal, administração indireta com 

personalidade jurídica de direito público, com orçamento anual para o exercício 2015 de R$ 

16.200.000,00. A população total segundo dados oficiais do IBGE 2010, conta com 57.981 

sendo 47.125 de população urbana e 10.856 de população rural. 

 

3.1 Das informações contábeis e financeiras: 

Conforme evidenciado, abaixo, a entidade registrou excesso de arrecadação, bem 

como superávit. O resultado da execução orçamentária foi da ordem de R$ 345.901 (trezentos 

e quarenta e cinco mil, novecentos e um reais), somado ao resultado do exercício anterior 

resultou em um superávit no Balanço Patrimonial de R$ 1.591.648,29 (um milhão, quinhentos 

e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). A execução 

orçamentária da Autarquia apresentou o seguinte quadro: 
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Quadro 4 – Previsão orçamentária do SAMAE de Gaspar em 2015. 

 

Orçada Executada  %  

 

Orçada Executada  %  

Receita Total 16.200.000 17.626.057  108,80 Despesa Total 16.200.000 17.280.156 106,67 

Receitas Correntes 16.041.900  17.499.039          109,08 
Despesa 

Corrente 
14.743.000  16.257.626 

           

110,27    

Receita Capital 
 

 7.400             
Despesa de 

Capital 
1.407.000  1.022.529   72,67   

Receita 

Intragovernamental 
158.100  119.618 75,66 

Reserva de 

Cont. 

                     

50.000    
    

Superávit da Execução Orçamentária 2015               345.901                 

 Fonte: AGIR (2016). 

 

A projeção do orçamento do SAMAE de Gaspar apresenta receita total para o 

exercício de 2015 na ordem de R$ 16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos mil reais), 

sendo direcionado para investimentos o valor de R$ 1.407.00,00 (um milhão, quatrocentos e 

sete mil reais), o que resultava em um percentual de investimentos de 8,69%, percentual que 

estaria acima da média dos últimos três anos, conforme demonstrado no Quadro 5 abaixo:  

 

Quadro 5 – Percentual de Investimentos de Gaspar em 2015. 

Descrição 2012 2013 2014 
Orçado 

2015 

Realizado 

2015 

Receita Total 12.909.072 14.299.347 16.125.208 16.200.000 17.626.057 

Investimento Anual 493.471 539.058 1.003.953 1.407.000 1.022.529 

(%) de Investimentos 3,82 % 3,75 % 6,23 % 8,69 % 5,80% 
Fonte: AGIR (2016). 

 

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

os investimentos são tímidos perto da capacidade que a entidade pode gerar, deve-se primar 

por investimentos que aumentam as receitas ou aquelas que causam redução de custos, com 

exceção para os casos, em que o investimento se faz necessário para atendimento de regulação 

e potabilidade do serviço a dispor à comunidade. Cabe ressaltar que durante a apresentação 

dos Relatórios nº 1 e 2, a Autarquia justificou o não investimento com citações acerca do 

aguardo de dotações orçamentárias, porém, ao final do exercício restou em caixa valor que 

comportaria os investimentos não realizados. 

 

3.2 Das informações patrimoniais: 
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Com respeito a créditos a receber, a entidade tinha inscrito em dívida ativa R$ 

829.961,36 (oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis 

centavos), que são as receitas com serviços faturados e não pagos findos a um período. E pode 

ser observado que este valor foi recuperado em 54%, reduzindo o valor findo no exercício 

2015 em R$ 381.813,11 (trezentos e oitenta e um mil oitocentos e treze reais com onze 

centavos). 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.  

Na conta de estoques 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. 

Na sequência, apresentamos o confronto entre o projeto pela AGIR no último pleito 

tarifário para o ano de 2015 em comparação com o realizado pela prestadora: 

 

Quadro 6 – Fluxo de caixa projetado X realizado de 2015. 

 

Percentual de reajuste   7,68 

 FLUXO DE CAIXA 

PROJETADO me Ajuste Previsto Realizado 

 
 Receita      2015 2015 % 

 Receita Total    12,35     12.942.288  12.657.458 97,80 

 Tarifa água     12,30       9,18   12.502.297  12.287.867 98,28 

 Ligação         9,18          90.544  61.043 67,42 

 Religamento água     38,18       9,18        144.065  103.895 72,12 

 Receita de esgoto     16,26       9,18          41.409  40.777 98,47 

 Multas e juros de mora     12,01       9,18        140.552  133.685 95,11 

 Outros serviços       9,43       9,18          23.422  30.192 128,90 

Despesa        

Folha    12,10       7,50     5.819.202  6.091.603 104,68 

Energia -   6,34     28,00        851.252  980.427 115,17 

Combustível    11,38     15,00        199.873  174.387 87,25 

Manut Maq., Equip. e Veículos   19,44    15,00        540.443  271.208 50,18 

Vale Transporte, vale 
alimentação    18,37       9,50       480.331  502.085 104,53 

Produtos Químicos    11,87     10,00        404.707  434.400 107,34 

Mat. Diversos manut água   41,83     12,50     1.800.703  3.702.129 205,59 

Serviços Bancários      9,78       8,50        284.900  264.326 92,78 

Indenizações Trabalhistas    30,84       8,50        364.879    

Seguros - 10,53       8,50          22.342  20.873 93,42 



 
 

18 

 
 

Investimentos    41,04    

   
Total Desp ÁGUA/ESGOTO    14,86     10.768.632     12.441.437  115,53  

Resultado 
  

   2.173.656  216.022 
 

Resultado Acumulado 

  

   2.173.656  

  Fonte: AGIR (2016). 

 

A princípio, teremos um resultado superavitário de R$ 216.022,00 (duzentos e 

dezesseis mil, e vinte e dois reais) apurado em 2015, desconsiderando-se o superávit 

financeiro de 2014. As receitas atingiram 97,80% do projetado somente com o vetor água. 

Cabe ressaltar que tanto as despesas quanto as receitas projetadas pela AGIR ficaram 

dentro do esperado, com algumas situações que valem ser explicadas pela Autarquia, tais 

como a variação a maior para a conta “Mat. Diversos Manut. Água” e, outros que variaram a 

menor, como no caso das receitas, que acredita-se encontram respaldo na própria situação 

econômico financeira em que se encontra nosso país, sendo esta uma realidade nas demais 

prestadoras reguladas pela Agência. 

 

3.3 Das perdas: 

 

Acerca da situação das perdas da distribuição de água tratada, o SAMAE de Gaspar 

apresenta o seguinte histórico: 

 

Quadro 7 – Redução das Perdas do SAMAE de Gaspar. 

Volumes em m3 ao ano. 2011 2012 2013 2014 2015 

Volume Tratado 3.757.670 4.433.320 4.830.506 4.850.020 4.786.994 

Volume Micromedido 2.872.120 3.074.580 3.130.262 3.387.667 3.356.610 

Perdas Físicas 23,57% 30,65% 35,20,00% 30,15% 29,88% 
Fonte: Adaptado de SAMAE de Gaspar (2016). 

 

O volume inicial de água disponibilizado no sistema de distribuição pela entidade 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). 
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4. Do Parecer: 

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; 

[...] 

 

Cumpre destacar que após o pleito recebido por esta Agência, observaram-se 

questionamentos nos documentos apresentados. Competiu assim à AGIR requerer 

esclarecimentos ao SAMAE de Gaspar, o que culminou em visitas técnicas a fim de averiguar 

a situação contábil/financeira da entidade e demais dados de ordem física. Desta forma, 

concluímos como importante conceder reajuste inflacionário para cobrir as perdas do valor 

econômico e de manutenção de investimento da referida entidade. 

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 março/2015 até 

fevereiro/2016, acarretando em um índice acumulado de 11,08% (onze vírgula, oito por 

cento), em detrimento ao período incorreto solicitado pela Autarquia em seu Ofício nº 

007/2016, onde solicitava-se o período de fevereiro/2015 até janeiro/2016. 

Assim, para melhor demonstração do objeto pleiteado, trazemos ao presente parecer à 

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

fevereiro/2016: 
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Quadro 8 – Evolução do INPC março/2015 a fevereiro/2016. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 

 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual 

fev/16 0,95 1,1107799 11,07799355 

Jan/16 1,51 1,100327 10,03268306 

dez/15 0,9 1,083959 8,3959049 

nov/15 1,11 1,074290 7,429043508 

out/15 0,77 1,062497 6,249672148 

set/15 0,51 1,054378 5,437801079 

ago/15 0,25 1,049028 4,902796815 

jul/15 0,58 1,046412 4,641193831 

jun/15 0,77 1,040378 4,037774737 

maio/15 0,99 1,032428 3,242805138 

abr/15 0,71 1,022307 2,230721 

mar/15 1,51 1,0151 1,51 
Fonte: Adaptado da Base de dados do Portal Brasil e IBGE. Acesso em: 12 mar. 2016. 

 

For fim, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda: 

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 Gaspar – SAMAE, de 11,08%, com base no INPC dos últimos 12 

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

Quadro 8 deste Parecer e nas necessidades de investimentos; 

2) Que exclua-se deste reajuste os serviços complementares objeto de revisão no 

Procedimento Administrativo nº 016/2015, o quais deverão conter os valores 

demonstrados no Quadro 13 do Parecer Administrativo nº 017/2016, confirmado pelo 

Quadro 1 da Decisão nº 005/2016 do referido Procedimento; 

3) Que o SAMAE de Gaspar 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; 

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

ações para a recuperação dos créditos em dívida ativa; 

5) Que o SAMAE de Gaspar, obedeça rigorosamente aos investimentos elencados no 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com evidências de seu fiel 
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cumprimento para proporcionar um próximo reajuste/revisão eficiente e legal, e 

colaborem para a manutenção, sustentabilidade e regularidade dos serviços; 

6) Que o SAMAE de Gaspar 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; 

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

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;  

8) 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 Gaspar/SC e pelo SAMAE de Gaspar, em 

observação ao disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.245/2007, 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). 

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), 28 de março de 2016. 
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