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Parecer Administrativo nº 019/2016  

 

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

Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE. 

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

INTERESSADO: Município e SAMAE de Brusque. 

 

1. Do Relatório: 

O SAMAE de Brusque, através do Ofício ENG_01/2016, remete a esta Agência de 

Regulação, por meio do referido documento datado de 13 de janeiro de 2016 e recebido por 

esta Agência no dia 15 do mesmo mês e ano, solicitação de avalição do pedido de reajuste 

tarifário anual dos serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Brusque – SAMAE, com base nos estudos de equilíbrio econômico-financeiro da 

prestação dos serviços de abastecimento de água bem como investimentos daquela Autarquia 

previstos para o presente ano.  

Solicita o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE, 

reajuste tarifário anual dos serviços públicos prestados, na ordem de 11,28% (onze vírgula 

vinte e oito por cento), valor obtido através do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – 

INPC, com o objetivo de restabelecer seu poder de compra.  

Diante da solicitação, a AGIR, instaurou o Procedimento Administrativo nº 

004/2016, cujo objeto é a análise do pedido de reajuste tarifário anual dos serviços públicos 

prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE. 

Considera-se neste pleito a Decisão do Procedimento Administrativo nº 003/2014, 

publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, Edição nº 1.456, 

de 28/03/2014, nas páginas 1.219 e 1.220, através de sua Direção Geral, por força de suas 

atribuições legais, aplicou a título de reajuste (reposição inflacionária) referente ao período de 

janeiro de 2013 até fevereiro de 2014, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, o percentual acumulado de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento). 

A Agência concedeu ainda, o percentual linear de 3,09% (três vírgula zero nove por cento), 

este a título de revisão tarifária para garantia dos investimentos que a Autarquia prometeu 
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realizar em consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Brusque, 

perfazendo então, a totalidade de 10,00% (dez por cento) de revisão linear sobre a tarifa de 

água e sua tabela de preços e serviços. Ficando, porém, a aplicação deste percentual, 

condicionada ao cumprimento de ações que deveriam ser observadas e aplicadas pelo 

SAMAE de Brusque nos próximos 12 (doze) meses. 

A AGIR considera ainda, a Decisão do Procedimento Administrativo nº 004/2015, 

publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, Edição nº 1.714, 

de 31/03/2015, nas páginas 1.002 e 1.003, através de sua Direção Geral, por força de suas 

atribuições legais, aplicou a título de reajuste (reposição inflacionária) referente ao período de 

março de 2014 a fevereiro de 2015, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, o percentual acumulado de 7,68% (sete vírgula sessenta e oito por 

cento). A Agência concedeu ainda, o percentual linear de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), 

este a título de revisão tarifária para garantia dos investimentos que a Autarquia prometeu 

realizar em consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Brusque, 

perfazendo então, a totalidade de 8,18% (oito vírgula dezoito por cento) de revisão linear 

sobre a tarifa de água e sua tabela de preços e serviços. Ficando, porém, a aplicação deste 

percentual, condicionada ao cumprimento de ações que deveriam ser observadas e aplicadas 

pelo SAMAE de Brusque nos próximos 12 (doze) meses, as quais foram elencadas na referida 

Decisão. 

Junto ao ofício nº ENG_0013/2015, encaminhado a AGIR em 19/11/2015, e recebido 

em 25/11/2015, o SAMAE de Brusque anexou o que chamou de Relatório I, contendo o 

cronograma físico, acompanhamento e comprovação dos investimentos realizados pelo 

SAMAE de Brusque. Tem o Relatório, tabulado no Quadro 1, a finalidade de responder as 

condicionantes estabelecidas pela AGIR, ao deferir o reajuste/revisão constantes na Decisão 

do Procedimento Administrativo nº 004/2015, conforme o exposto abaixo: 

 

Quadro 1 – Comparativo das exigências constantes na Decisão nº 003/2015 em relação à 

prestação de contas. 

Condicionante Relatório 

I - Que o SAMAE de Brusque até 

o próximo pleito de 

revisão/reajuste, de acordo com 

I - Na página 8, como item 3.1 do Relatório I, a 

Autarquia  registra: “Quanto ao registro contábil da 

depreciação dos ativos do SAMAE, sabendo que a 
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as normas contábeis, registre a 

depreciação de seus ativos.  

autarquia não possui um departamento de patrimônio 

e considerando a necessidade da avaliação e controle 

patrimonial se decidiu pela criação de uma Comissão 

de Avaliação e Controle Patrimonial, através da 

portaria 009/2015 de 15/01/2015 e demais alterações 

posteriores de membros pelas portarias 161/2015 de 

11/05/2015, 172/2015 de 11/05/2015 e 250/2015 de 

03/09/2015, desta comissão surgiu o Manual de 

Patrimônio do Serviço Autônomo Municipal de Água 

e Esgoto de Brusque que através da Instrução 

Normativa nº 002/2015 de 20/08/2015, a partir deste 

momento a referida Comissão iniciou o trabalho de 

levantamento de dados da autarquia”.      

II - O SAMAE/Brusque deverá, no 

prazo de trinta (30) dias, 

apresentar para a AGIR os 

cronogramas físico-financeiros 

dos investimentos pleiteados 

que são objeto desta revisão 

para fiscalização, respeitado o 

PMSB. 

II - No Relatório I, página 5, tabela 1, o SAMAE 

apresenta investimentos para o ano de 2015, com 

descrição e seu respectivo valor. Na página 6, 

apresenta a tabela 2, com as alterações destes 

investimentos, na página 7 apresenta a justificativa 

técnica das alterações dos investimentos.  

III - A cada trimestre deverá o 

SAMAE de Brusque remeter 

para a AGIR, documentação 

que permita a aferição dos 

cronogramas e seus 

investimentos. 

 

III - Na página 9, como item 3.3, o SAMAE apresentou 

um quadro demonstrando o cronograma físico dos 

investimentos.  A partir da página 10, como item 3.4, 

o SAMAE apresenta o acompanhamento dos 

investimentos, tais como: o reservatório R5, a 

melhoria no gerador de captação, a reforma de 6 

ETA’s, a renovação dos equipamentos de análise 

laboratorial, informações sobre o crescimento 

vegetativo da rede de abastecimento de água, a 

substituição de ligações e a renovação da frota.  

IV - Deverá ser apresentado, no 

prazo de sessenta (60) dias um 

cronograma físico-financeiro de 

substituição dos hidrômetros, 

de forma que o parque de 

hidrometração seja reposto, 

diminuindo a idade média do 

parque (Figura 1 – Faixa de 

idades dos hidrômetros) e com 

isso proporcionando a redução 

de perdas de água e o aumento 

de receitas em razão da 

micromedição. 

IV - Na página 15, como item 3.5, apresenta o relatório 

da substituição do Parque de Hidrômetros, 

informando que com a implantação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, o SAMAE 

implantou um amplo processo de atualização do 

parque de hidrômetros. Anualmente, o SAMAE 

efetiva a compra de novos hidrômetros e realiza 

constantemente o monitoramento de todo o parque de 

hidrômetros com o intuito de identificar as regiões 

onde o parque já está defasado e a sua atualização 

seja feita. Na página 16, o SAMAE apresenta uma 

tabela com o cronograma da substituição dos 

hidrômetros.  

V - Que o SAMAE de Brusque, no 

decorrer do corrente ano, 

V - Na página 16, como item 3.6, a Autarquia informa 

quanto aos registros em Conta Estoque, onde o 
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registre a Conta Estoque em 

seu Balanço Patrimonial. 

 

SAMAE vem desenvolvendo um trabalho de gestão 

de materiais e serviços iniciados após recomendação 

da AGIR. Desta recomendação criou-se a Gestão de 

Materiais e Serviços Contratados no âmbito da 

Autarquia através da Instrução Normativa nº 

001/2015 de 12/05/2015, onde a partir desta data o 

Departamento de Almoxarifado iniciou as alterações 

necessárias dentro de sua estrutura e procedimentos, 

além de ter iniciado o levantamento de dados 

referente ao estoque e suas movimentações.  

VI - Que sejam envidados esforços 

administrativos e/ou judiciais, 

no sentido de que sejam 

recuperados os valores hoje 

registrados em dívida ativa, 

como anotado no item 6) Das 

Informações Patrimoniais, do 

Parecer Administrativo nº 

002/2015. 

VI - Relata a Autarquia, na página 16, item 3.7 que na 

questão dos esforços administrativos e/ou judiciais, 

no sentido de que sejam recuperados valores hoje 

registrados em dívida ativa, os colaboradores da 

Autarquia iniciaram um estudo das necessidades do 

SAMAE para o correto cumprimento deste quesito, 

deste estudo resultou a criação de dois projetos de leis 

que estão em fase final de análise na Câmara de 

Vereadores e, assim que aprovados e publicados, 

proporcionaria à Autarquia uma segurança jurídica 

para os procedimentos necessários visando a correta e 

justa recuperação dos valores registrados em dívida 

ativa.     
Fonte: AGIR (2016). 

 

No presente relatório, cabe registrar que no dia 22 de janeiro de 2016, a Diretora 

Administrativa, Sra. Vanessa Fernanda Schmitt e o Agente Administrativo, Sr. André 

Domingos Goetzinger, reuniram-se na sede do SAMAE de Brusque, com o objetivo de buscar 

informações que auxiliassem na análise do pedido de reajuste tarifário anual dos serviços 

públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque – 

SAMAE. Na ocasião foram discutidos os seguintes itens: 

1. Discussões acerca das prestações de contas dos investimentos, bem como seu 

acompanhamento; 

2. Ações de controle de estoques, dívida ativa e depreciação contábil dos ativos; 

3. Detalhamento sobre a licitação do reservatório; 

4. Elucidar dúvidas sobre aquisição de imóveis.    

Na oportunidade foram feitos os seguintes encaminhamentos: 

1. Solicitação de envio por parte do SAMAE de Brusque do fechamento contábil de 

2015; 
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2. Envio de justificativas dos investimentos realizados e a realizar; 

3. Agendamento de visitas técnicas nos departamentos técnicos e contábil.     

 

2. Da Análise: 

Ao conceder o reajuste/revisão constantes na Decisão do Procedimento 

Administrativo nº 004/2015, a AGIR fez algumas condicionantes, cujo relatório elaborado 

pela SAMAE, está suscintamente acomodado no Quadro 1 deste Parecer.  

 

A primeira condicionante era de que a Autarquia até o próximo pleito de 

revisão/reajuste, registrasse a depreciação de seus ativos conforme as normas contábeis.  

Nesta condicionante a Autarquia apresentou os manuais aprovados e publicados de 

Patrimônio através da Instrução Normativa nº 002/2015 e da Instrução Normativa nº 

001/2015, também apresentou cronograma de implantação sendo que o controle de estoques 

está em fase de testes. 

A segunda condicionante determinava que o SAMAE de Brusque deveria no 

prazo de trinta dias, apresentar para a AGIR os cronogramas físico-financeiros dos 

investimentos pleiteados, que eram objeto daquela revisão, para a fiscalização, 

respeitado o PMSB.  

A tabela abaixo, apresenta os investimentos inseridos no pleito do reajuste tarifário 

de 2015, que o SAMAE de Brusque ficou encarregado de cumprir: 

 

Quadro 2 – Investimentos pleiteados pelo SAMAE de Brusque no Procedimento 

Administrativo nº 004/2015. 

Item 
Investimentos para o ano de 2015 

Descrição Valor R$ 

1 ETA II 3.813.471,21 

2 Reservatório de 3.000m3 2.100.000,00 

3 Reservatório de 500 m3 900.000,00 

4 Reservatório ETA II – 1.500m3 – Reforma do reservatório existente             375.000,00 

5 Melhoria no Gerador de Captação I 25.000,00 

6 Reforma de 6 EAT’s 69.000,00 

7 Melhorias solicitadas pela AGIR através do Diagnóstico apresentado 150.000,00 

8 Automação da dosagem de produtos químicos na ETA I 40.000,00 

9 Hidrometração 223.491,18 

10 Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água 1.388.379,50 

11 Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água – Ligações de 146.455,00 
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água 

12 Substituição de ligações  37.249,00 

13 Estudos e projetos 420.000,00 

Total de investimentos 9.688.045,89 
Fonte: Adaptado SAMAE de Brusque (2015). 

 

Todavia, o SAMAE de Brusque, promoveu alterações dos investimentos, 

apresentando o quadro de investimentos transcrito abaixo, no qual os investimentos em 

reservação sofrem alteração e apresentam novo cronograma de investimentos, 

especificamente na capacidade de reservação de 5.000 metros cúbicos para 6.500 metros 

cúbicos de água tratada, conforme Ofício nº ENG_0013/2015, que após disposto ficou desta 

forma: 

 

Quadro 3 – Prestação contas conforme ofício nº ENG 13/2015 do dia 19/11/2015. 

Item 
Investimentos para o ano de 2015 

Descrição Valor R$ 

1 Reservatório - R5 com volume de 6.500 m3   3.972.472,50 

2 Melhoria no Gerador de Captação I  57.550,00 

3 Reforma de 6 EAT’s 69.000,00 

4 Melhorias solicitadas pela AGIR através do Diagnóstico apresentado 375.000,00 

5 Renovação de equipamentos de análise laboratorial 40.000,00 

6 Hidrometração 288.860,00 

7 Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água 1.388.379,50 

8 

Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água – Ligações de 

água 146.455,00 

9 Substituição de ligações  37.249,00 

10 Renovação da frota (Não previsto no PMSB) 233.000,00 

11 Compras de terrenos (Não previsto no PMSB) 4.831.075,00 

Total de investimentos 11.214.041,00 

Fonte: Adaptado SAMAE de Brusque (2016).  

 

Os itens em destaque, não apresentaram modificações na sua descrição. Quando 

muito, tiveram seus valores alterados. Observa-se pelo quadro acima, que alguns itens que 

estão recebendo investimentos, não foram elencados no último pleito e nem tiveram sua 

previsão no Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB. Dentre as mudanças, a principal 

é a substituição da construção da ETA II, e dos demais reservatórios descritos no pleito 

tarifário pela construção de um único reservatório que atende todos os volumes, conforme 

apresenta o Quadro 4 a seguir: 
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Quadro 4 – Substituição dos investimentos em reservação. 

Proposta de Reajuste Alteração 

Descrição Volume Descrição Volume 

Reservatório I 3.000m3  

Reservatório R5 

 

6.500m3 
Reservatório II 500m3 

Reservatório ETA II 1.500m3 

Total 5.000m3 Total 6.500m3 
Fonte: Adaptado SAMAE de Brusque (2016). 

 

Pode-se observar que com a alteração haverá um incremento de 1.500 m3 na 

capacidade de reservação, uma vez que o custo da infraestrutura envolvida na implementação 

de um reservatório de grande porte, em tese, acaba sendo menor que os custos de implantação 

de reservatórios menores em vários pontos da cidade, até pela manutenção e conservação 

destes, além do próprio custo fixo incorrido. Neste ponto, necessário se faz, ter uma 

justificativa mais sólida para a alteração dos investimentos. Solicitada a manifestação do setor 

técnico da AGIR, sobre alterações do projeto, respondeu não ter elementos nos documentos 

do SAMAE de Brusque para fazer avaliação adequada. 

 

A terceira condicionante determinava que a cada trimestre deverá o SAMAE de 

Brusque remeter para a AGIR, documentação que permita a aferição dos cronogramas 

e seus investimentos.  

A Autarquia não atendeu esta condicionante e não respeitou os prazos de envio a 

cada trimestre, bem como o referido cronograma dos investimentos, restando a primeira 

remessa do Relatório I para o dia 25/11/2015 através do ofício nº ENG_0013/2015, e o 

Relatório II, recebido por ocasião de visita técnica feita pela equipe técnica da AGIR 

composta pelo Agente Administrativo, Sr. André Domingos Goetzinger e pelo Economista, 

Sr. Ademir Manoel Gonçalves no dia 03/03/2016. 

Com base nestes relatórios, observou-se o abaixo estruturado no Quadro 5: 
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Quadro 5 – Comparativo dos itens respondidos entre Relatórios I e II. 

Item RELATÓRIO I RELATÓRIO II 

Reservatório – R5 Relata que o processo licitatório que contratará a empresa especializada para a 

construção está em andamento. A abertura do edital deu-se no dia 17/11/2015, porém 

havia ainda prazo para recursos. Após isso, haveria prazo para a empresa apresentar os 

projetos, que seriam aprovados pelo SAMAE, e o prazo de 150 dias para a execução da 

obra. 

Encontra-se em fase de assinatura do 

contrato. 

Melhorias no gerador 

de captação 

Foram instalados os equipamentos necessários para garantir o total isolamento acústico 

do mesmo, também foi executado o retrofit do grupo gerador. O custo total dos 

serviços foi de R$ 57.550,00.  

Não apresentou as comprovações dos pagamentos. 

Idem ao Relatório I. 

Reforma de 6 Estações 

de Tratamento de 

Águas – ETA’s 

Aguardar regularização dos terrenos para proceder as reformas, conforme orientação do 

setor Jurídico e Planejamento da prefeitura. Informa que o processo de regularização 

iniciou em 2014. 

Para a ETA da rua Hoffmann, terreno que pertence ao SAMAE, iniciou as reformas, 

conforme evidenciado nas fotografias anexas ao relatório.  

Não apresentou as comprovações dos pagamentos. 

Reiterou o argumento do Relatório I. 

Melhorias solicitadas 

pela AGIR através de 

diagnóstico 

apresentado 

Está adequando os projetos para que os mesmos contemplem as melhorias solicitadas. SAMAE informa que a maioria das 

melhorias estão localizadas na ETA I, e 

está em andamento e a partir da 

conclusão, iniciará com as demais 

ETA’s”.  

Renovação dos 

equipamentos de 

análise laboratorial 

Informa que o processo licitatório para aquisição dos equipamentos de análise 

laboratorial ocorreu no dia 16/11/2015, encontra-se na fase de recursos.  

Devido a uma grande quantidade de 

recursos, o processo foi cancelado. 

Crescimento vegetativo 

da rede de 

abastecimento 

Informa que foram implantadas 8.275 m de novas redes e 1.062 m foram substituídas, 

totalizando 9.337 m de redes de água melhoradas. Apresenta o SAMAE no relatório 

uma tabela, na página 13, que contém a rua contemplada com a extensão de rede, o 

Acumulado 8.445 m de novas redes e 

2.202 m foram substituídas, totalizando 

10.647m de redes de água melhoradas. 
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diâmetro do duto, o material do qual ele foi fabricado e seu comprimento. Informa mais 

a frente as substituições ocorridas.  

Não apresentou prestação de contas quanto a valores investidos. 

Apresentou quantitativos detalhados e 

conexões no valor de R$ 376.313,24. 

Não apresentou notas fiscais e 

empenhos 

Crescimento vegetativo 

da rede de 

abastecimento – 

Ligações de água 

Informa ter executado 665 novas ligações de água, apresentando uma tabela que mostra 

mês a mês a quantidade de ligações feitas. 

Autarquia informa que durante o ano de 

2015, a execução de novas ligações de 

água foi parte importante nas ações do 

SAMAE em 2015, onde foram 

executadas 778 novas ligações de água. 

Apresentou tabela Tabela 4 – Novas 

ligações, distribuindo por mês a 

quantidade de ligações novas efetuadas, 

sem registro de valores investidos. 

Substituição de ligações Informa que também realizou a substituição de 58 ligações de água entre o período de 

janeiro até novembro de 2015, conforme anterior, sem valores apresentados. 

 

Renovação da Frota Houve investimento de R$ 233.000,00 na aquisição de novos veículos sendo 

adquiridos um veículo de tração 4x4, no valor de R$ 108.500,00 e um caminhão 4x2 no 

valor de R$ 124.500,00.  

Não apresentou as comprovações dos pagamentos. 

Repete as informações do Relatório I. 

Substituição do Parque 

de Hidrômetros 

Abaixo descrito na quarta condicionante.  

Registro da Conta 

Estoque no Balanço 

Patrimonial. 

Abaixo descrito na quinta condicionante.  

Dívida Ativa Abaixo descrito na sexta condicionante.  

Compra de Terrenos  Apresenta que ainda se encontra em 

processo de análise dos vereadores para 

posterior votação na Câmara Municipal 
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de Vereadores de Brusque a autorização 

da aquisição dos imóveis da Prefeitura.  

Não apresentou justificativa técnica 

quanto a aquisição. 

Investimentos totais  Apresentou uma tabela de Investimentos 

totais em 2015, com a descrição dos 

investimentos. 

Não apresentou documentos 

comprobatórios efetivos. 
Fonte: AGIR (2016). 
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Como quarta condicionante, deverá ser apresentado, no prazo de sessenta (60) 

dias um cronograma físico-financeiro de substituição dos hidrômetros, de forma que o 

parque de hidrometração seja reposto, diminuindo a idade média do parque  e com isso 

proporcionando a redução de perdas de água e o aumento de receitas em razão da 

micromedição.   

Na página 15, do Relatório I, o SAMAE informa que investiu até a data da 

elaboração do relatório R$ 288.060,00 na aquisição de novos hidrômetros. Apresentou uma 

Tabela na página 16, que demonstra o monitoramento das trocas de hidrômetros presentes no 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. A substituição dos hidrômetros que 

aconteceram nos meses de janeiro a outubro de 2015, num total de 3.246, atingiu 89,05% da 

meta prevista para o ano de 2015, conforme PMSB. Não apresentou as comprovações dos 

pagamentos. Tabela com a faixa etária dos hidrômetros também não está presente no 

Relatório. 

No Relatório II, em seu subitem 1.7 Substituição do Parque de Hidrômetros, o 

SAMAE informou que em 2015, investiu R$ 426.977,50 na aquisição de novos hidrômetros. 

Apresentou como Quadro 5 – Substituição de hidrômetros ocorrida em 2015, e a situação do 

atendimento da meta de substituição de hidrômetros presentes no Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Informou que substituiu 4.240 hidrômetros, atingindo 116,32% da meta 

que era de 3.645.  

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 superiores a cinco anos”. Observa-se que a vida útil média do parque de 

hidrômetros está muito próxima 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 tempo de uso e 

suas quantidades, em 2014: 
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Quadro 6 – Faixa de idades dos hidrômetros do SAME de Brusque 2014.  

Faixas de 

Idade 
Quantidade % 

Méd. Idade p/Faixa 

(estimada) 

Idade 

Média do Parque 

0 a 5 anos 17.069 60,44 2,5 1,51 

06 a 10 anos 9.388 33,24 8 2,66 

11 a 15 anos 1.769 6,26 13 0,81 

16 a 20 anos  11 0,04 18 0,0072 

21 a 99 anos 6 0,02 30 0,006 

TOTAL 28.427 100  4,9978 
Fonte: SAMAE de Brusque (2015). 

 

A AGIR recomendou no Procedimento Administrativo nº 004/2015, que a entidade 

adotasse uma política mais agressiva quanto a substituição dos hidrômetros baseado em 

consumos e outras condicionantes necessárias para viabilização e a rápida recuperação destas 

perdas físicas de água tratada e que não foram micromedidas. O SAMAE tomou algumas 

medidas, modificando um pouco o parque de hidrômetros, cuja composição ficou assim:  

 

Quadro 7: Faixa de idades dos hidrômetros do SAMAE de Brusque 2015. 

Faixas de 

Idade 
Quantidade % 

Méd. Idade p/Faixa 

(estimada) 

Idade 

Média do Parque 

0 a 5 anos 19.153 67,38 2,5 1,69 

06 a 10 anos 7.697 27,08 8 2,18 

11 a 15 anos 1.577 5,54 13 0,73 

TOTAL 28.427 100  4,6 
Fonte: SAMAE Brusque 2016 

 

Comparando-se os dois quadros (6 e 7), percebe-se que houve uma ligeira evolução 

no parque de hidrômetros. Em 2014, 60,44% tinham idade inferior a cinco anos, e em 2015, 

este número subiu para 67,38%, e foram eliminados todos os hidrômetros com idade acima de 

15 anos de idade. Isto não bastou para reduzir o índice de perdas, tanto que de 2014 para 2015 

as perdas aumentaram de 26,32% para 29,58%. Ações mais efetivas combinadas com a 

renovação do parque de hidrômetros devem ser levadas a efeito, para que as perdas 

apresentem um desenho descendente permanente da curva.  

Recomenda-se que os hidrômetros sejam cadastrados junto ao cadastro de cliente, 

contendo o número de identificação, bem como a data do equipamento e/ou a data de 

instalação, desta forma, é possível apurar com maior precisão a idade média dos hidrômetros. 
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Como quinta condicionante, que o SAMAE de Brusque, no decorrer do corrente 

ano, que registre a Conta Estoque em seu Balanço Patrimonial.  

Desta recomendação, apresentou no Relatório I, a criação da Gestão de Materiais e 

Serviços Contratados no âmbito da Autarquia através da Instrução Normativa nº 001/2015 de 

12/05/2015, sendo que a partir desta data o Departamento de Almoxarifado iniciou as 

alterações necessárias dentro de sua estrutura e procedimentos, além de ter iniciado o 

levantamento de dados referente ao estoque e suas movimentações. Faltou apresentar cópia 

da Instrução Normativa, e um relatório com os registros dos primeiros resultados.   

 

Como sexta condicionante, que sejam envidados esforços administrativos e/ou 

judiciais, no sentido de que sejam recuperados os valores hoje registrados em dívida 

ativa, como anotado no item 6 - Das Informações Patrimoniais, do Parecer 

Administrativo nº 002/2015.  

Relata a Autarquia, na página 16 e 17, no Relatório I, item 3.7 que na questão dos 

esforços administrativos e/ou judiciais no sentido de que sejam recuperados valores hoje 

registrados em dívida ativa, os colaboradores da Autarquia iniciaram um estudo das 

necessidades do SAMAE para o correto cumprimento deste quesito. Deste estudo, resultou a 

criação de dois projetos de lei que estão em fase final de análise na Câmara de Vereadores. 

Assim que aprovados e publicados, a Autarquia terá uma segurança jurídica para os 

procedimentos necessários visando a correta e justa recuperação dos valores registrados em 

dívida ativa. Necessário atualizar o valor do montante da dívida, e apresentar cronograma do 

esforço de cobrança, privilegiando os clientes com dívida prestes a prescrever.  

 

3. Do Relatório de Investimentos 2016: 

Em visita técnica realizada na data de 03 de março de 2016, pelo Agente 

Administrativo, Sr. André Domingos Goetzinger e pelo Economista, Sr. Ademir Manoel 

Gonçalves, o SAMAE entregou o Relatório de INVESTIMENTOS 2016 (Relatório II). Em 

seu item 1, Introdução, a autarquia relembra do reajuste tarifário solicitado em 13/01/2016, 

através do ofício Nº ENG _ 01/2016. 

No item 2 – Custo de operação e manutenção do sistema, o SAMAE informa que no 

ano de 2015, sofreu grandes impactos nos seus gastos de manutenção, aumento este 
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influenciado principalmente pelo aumento de combustíveis, de energia elétrica e da folha de 

pagamento. 

Destacou no item 2.1, os custos de energia elétrica, apresentando algumas tabelas, e 

inclusive tabelas complementares que destacam a produção de água tratada, o volume de água 

faturado, nº de economias, nº de ligações, volume de água micromedido e informações sobre 

perdas. Os gráficos abaixo resumem estas informações. 

O Gráfico 1 abaixo, mostra a distribuição do volume de água produzida mês a mês 

durante os anos 2013, 2014 e 2015. Em 2013, foram produzidos 8.551.188m3, em 2014 

8.691.077m3 e em 2015, 8.828.616m3. A evolução de 2013 para 2015 foi de 3,24%.  

 

Gráfico 1 – Evolução de água produzida em m3. 

 

 
Fonte: AGIR (2016). 

 

O Gráfico 2 abaixo, mostra a distribuição do gasto com energia elétrica mês a mês 

durante os anos 2013, 2014 e 2015. Em 2013 foram gastos R$ 1.193.515,84, em 2014 a 

energia elétrica custou R$ 1.482.199,51 e em 2015 o custo de energia elétrica foi de R$ 

2.463.024,05. A evolução foi de 106,35%. 
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Gráfico 2 – Evolução de gasto energético. 

 
Fonte: AGIR (2016). 

 

O Gráfico 3 abaixo, mostra a distribuição do consumo de energia elétrica mês a mês 

durante os anos 2013, 2014 e 2015. Em 2013 foram consumidos 4.379.939 KWH, em 2014 a 

energia elétrica consumida foi de 4.603.728 KWH e em 2015 a energia elétrica consumida foi 

da ordem de 4.878.287KWH. A evolução foi de 11,38%. 

 

Gráfico 3 – Evolução de consumo energético em kwh. 

 
Fonte: AGIR (2016). 
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O Quadro 8 abaixo, mostra o consumo de energia elétrica em kwh, nos anos 2010 a 

2015, e a produção de água tratada nos mesmos anos, em m3. A eficiência representa o quanto 

de energia elétrica é necessário para produzir um metro cúbico de água tratada.  

 

Quadro 8 – Cálculo da Eficiência Energético do SAMAE de Brusque. 

SAMAE BRUSQUE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gasto Energético (kwh) 4.409.075 3.999.005 4.141.731 4.379.939 4.618.761 4.878.287 

Produção de água m3 N/D 8.398.037 8.048.480 8.548.338 8.691.077 8.828.616 

Eficiência 

 

0,4762 0,5146 0,5124 0,5314 0,5526 

Média Cia. Estaduais de 

Saneamento 0,71      
Fonte: AGIR (2016). 

 

Segundo estudos da IFC1 - 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 um metro cúbico de água tratada. 

Portanto, o SAMAE de Brusque apresenta resultado melhor que a média do presente 

estudo, porém apresenta uma sistemática piora nos índices, sintoma de descuido na 

manutenção das bombas e dos equipamentos eletroeletrônicos. 

O Gráfico 4 abaixo, mostra o consumo de energia elétrica para produzir um metro 

cúbico de água. A demonstração mês a mês desta relação, apresenta um aumento do consumo 

de energia elétrica para produzir um metro cúbico de água tratada, nos anos 2014 e 2015, 

quando comparados com 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____ 
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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Gráfico 4 – Evolução de consumo energético por produção de m3 de água tratada. 

 
Fonte: AGIR (2016). 

 

Isto pode ser melhor evidenciado quando os dados são dispostos no Gráfico 5 abaixo, 

representando as performances anuais. 

 

Gráfico 5 – Evolução da eficiência energética por m3 de água tratada. 

 
Fonte: AGIR (2016). 

 

Como se pode observar no Gráfico 6 acima, o aproveitamento da potência energética 

vem perdendo performance, pois em 2011, um metro cúbico de água era produzido 
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consumindo 0,4762 kwh, já em 2015, para produzir o mesmo metro cúbico, passou a ser 

necessário 0,5534 kwh. Isto representou um aumento de 16,21% no consumo de energia 

elétrica para produzir um metro cúbico de água.    

No que refere-se às perdas, o Quadro 9 apresentado abaixo elucidada a questão no 

SAMAE de Brusque da seguinte forma: 

 

Quadro 9 – Redução das Perdas do SAMAE de Brusque. 

Volumes em m3 ao ano. 2011 2012 2013 2014 2015 

Volume Tratado/distribuído 8.398.037 8.048.480 8.548.338 8.691.077 8.828.616 

Volume Micromedido 5.731.578 5.410.257 5.491.940 6.403.961 6.217.402 

Volume Faturado 6.248.089 6.599.327 6.705.613 6.982.300 6.945.034 

Perdas Físicas 32,27% 27,44% 34,86% 26,32% 29,58% 
Fonte: Adaptado SAMAE de Brusque (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). 

Quanto ao controle de perdas, observamos uma variação considerável entre os anos de 

2011 e 2012, primeiro a redução considerável de 32,27% para 27,44%, notamos ainda que o 

volume tratado/distribuído é reduzido em 2012, e que em 2013 eleva-se rapidamente, 

elevando-se as perdas para 34,86%, uma vez que o volume micromedido não acompanhou o 

crescimento do volume tratado. Já em 2014, quem cresceu foi o volume micromedido, 

reduzindo as perdas para 26,32%. Em 2015, percebe-se novamente um aumento das perdas, 

no patamar de 29,58%, motivada agora por ação simultânea da redução do volume 

micromedido e aumento do volume tratado.  

Em virtude de um conceito de controle de perdas ser monitorado de forma ostensiva, 

e o investimento e monitoramento de macro medidores ser um tanto prejudicado pelos valores 

dos equipamentos e por sua constante limpeza e manutenção, vamos acompanhar melhor este 

importante indicador para as próximas análises.  
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De forma melhor exemplificada, o Quadro 9 está demonstrado através do Gráfico 6 

abaixo: 

 

Gráfico 6 – Evolução dos volumes de água em metros cúbicos do SAMAE de Brusque. 

 
Fonte: AGIR (2016). 

 

Como item 2.2 – Combustíveis, no relatório de investimentos 2016, citou que o 

reajuste dos combustíveis foi outro fator que causou grande impacto nos custos operacionais 

do SAMAE. Para tanto, a Autarquia apresentou, os valores praticados no início de 2015 e os 

valores que estão sendo praticados no presente momento, com destaque para a evolução 

percentual dos preços de 2015 para 2016. No ítem, Folha de Pagamento, registrou que por lei, 

a reposição da inflação se dará no mês de março de 2016.  

Como item 3, Investimentos para 2016, citou que o SAMAE definiu algumas 

prioridades, informadas na tabela que chamou de 5, além da conclusão dos projetos iniciados 

em 2015, conforme o demonstrado abaixo: 

 

Quadro 10 – Investimentos para exercício 2016. 

 

Item 

Investimentos para o ano de 2016 

Descrição Valor estimado R$ 

1 Acesso a ETA Zantão - 

2 Aquisição de bombas para EAB 01 43.472,00 

3 Muro de contenção para o R5 - 
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4 Substituição da substação de energia 60.000,00 

5 Adutora para o R5 - 

6 Quitação de precatórios 562.000,00 
Fonte: SAMAE de Brusque (2016). 

 

Nos itens 3.1 a 3.6, apresenta esclarecimentos sobre os investimentos elencados na 

tabela acima. Por fim, no item 4 conclui o relatório, reafirmando a necessidade da reposição 

inflacionária, afim de que seja mantida a saúde financeira da Autarquia. 

Cabe ressaltar que para os itens 1, 3 e 5 não foram apresentados valores para pleito, o 

que leva a não consideração destes nos cálculos. 

 

4. Dados do SAMAE de Brusque: 

O SAMAE de Brusque é Autarquia Municipal, administração indireta com 

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

26.150.000,00, com 152 funcionários atendendo todo o município de Brusque e 91,26% 

(estimado) de cobertura de atendimento urbano com água potável. A população total segundo 

dados oficiais do IBGE 2010, conta com 122.775 habitantes. A Autarquia conta com sete 

Estações de Tratamento de Água (ETA), com volumes de produção em 8.828.615,86 m3 

(macromedido) e 6.217.402 m3 para o volume micromedido, ambos dados de 2015.  

 

5. Do Plano Municipal de Saneamento Básico de Brusque (PMSB): 

Destacando do quadro de projeções do PMSB, temos: 

 

Quadro 11 (263PMSB) – Projeções de valores dos sistemas de abastecimento de água – 

2015 – 2017) 

O
R

IG
E

M
 

IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2015-2017) 

ATIVIDADE 

VALOR 

ESTIMADO 

(R$) 

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 (Não contemplada – 2015) 3.185.000,00 

Investimento em ligações com hidrômetros (Contemplado – 2015) 941.824,01 

Investimento com hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração 

(Contemplado – 2015)  184.773,00 

Substituição de hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros 

(Contemplado – 2015) 680.600,97 

Substituição de ramais e ligações (Contemplado – 2015) 209.093,54 

Investimento em ampliação/substituição da rede de abastecimento de água 15.167.199,56 
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(Contemplado – 2015) 

Investimento em ampliação na capacidade de reservação (Contemplado – 2015) 2.275.000,00 

Investimento em abastecimento de água na área rural. (Não contemplada – 2015)  

D
E

M
A

N
D

A
S

 D
O

 D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

PROGRAMAS PERMANENTES 

Programa de monitoramento de nascentes de mananciais (dos microssistemas) 

(Não contemplada – 2015) 90.000.00 

Programa de recuperação de mata ciliar (Não contemplada – 2015) 120.000,00 

Programa de monitoramento dos mananciais a montante do Rio Itajaí Mirim (Não 

contemplada – 2015) 120.000,00 

Programa de Perdas reais (físicas) (Não contemplada – 2015) 420.000,00 

Programa de capacitação de equipe administrativa e comercial (Não contemplada 

– 2015) 180.000,00 

Programa de capacitação de equipe técnica e operacional (Não contemplada – 

2015) 240.000,00 

Criação do núcleo de Mobilização e Educação Ambiental (Não contemplada – 

2015) 90.000,00 

D
E

M
A

N
D

A
S

 D
O

 D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

ESTUDOS E PROJETOS 

Obtenção de outorga para o poço do Micro-Sistema Bateas e acréscimo da vazão 

outorgada do Micro-Sistema Volta Grande (Não contemplada – 2015) 60.000,00 

Obtenção de Licenças Ambientais para o Sistema Central e Micro-Sistemas (Não 

contemplada – 2015) 100.000,00 

Elaboração de Projeto para Tratamento de Efluentes das ETA’s (Não 

contemplada – 2015) 120.000,00 

OBRAS E SERVIÇOS 

Melhoria do aspecto visual da ETA Central e Micro-Sistemas Cedro Alto e Zantão 

(Não contemplada – 2015) 50.000,00 

Macromedição das áreas correspondentes aos setores abastecidos (Não 

contemplada – 2015) 180.000,00 

Instalação de proteção física dos reservatórios e estações elevatórias de água 

tratada (Não contemplada – 2015) 90.000,00 

Instalação de sistema de supervisão (telemetria) e automatização nos reservatórios 

e estações elevatórias de água tratada (Não contemplada – 2015) 180.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO 24.683.491,09 

Fonte: Adaptado AGIR (2016).  

 

Observa-se pelo quadro acima, que grande parte das previsões contidas no PMSB, 

não estão sendo contempladas com investimentos ao cruzarmos com os quadros 3 e 10 deste 

Parecer Administrativo.  

A ampliação da capacidade de tratamento de água e os investimentos em 

abastecimento de água na área rural, são demandas de projeções com implantação em curto 

prazo, no período de 2015-2017, que ainda não foram contempladas com investimentos. O 

programa de monitoramento de nascentes de mananciais (dos microssistemas), o programa de 
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recuperação de mata ciliar, o programa de monitoramento dos mananciais a montante do rio 

Itajai Mirim, o programa de capacitação de equipe técnica e operacional, a criação do núcleo 

de Mobilização e Educação Ambiental, são programas permanentes oriundos da demanda do 

diagnóstico, que não foram contemplados com recursos em 2015 e nem em 2016. A obtenção 

de outorga para o poço do Micro-Sistema Bateas e acréscimo da vazão outorgada do Micro-

Sistema Volta Grande, a obtenção de Licenças Ambientais para o Sistema Central e Micro-

Sistemas, a Elaboração de Projetos para Tratamento de Efluentes das ETA’s, são estudos e 

projetos, oriundos das demandas do diagnóstico, sem investimentos programados. A melhoria 

do aspecto visual da ETA Central e Micro-Sistemas Cedro Alto e Zantão, a Macromedição 

das áreas correspondentes aos setores abastecidos, a Instalação de proteção física dos 

reservatórios e estações elevatórias de água tratada, e a Instalação de sistema de supervisão 

(telemetria) e automatização dos reservatórios de água tratada, são obras e serviços oriundos 

das demandas do diagnóstico, ainda não contempladas com investimentos, apesar de 

constarem no Plano Municipal de Saneamento Básico, como projeções a acontecerem no 

período 2015-2017.            

 

6. Das informações contábeis e financeiras: 

Considerando o percentual de investimentos comparado com a receita total, 

apresentamos abaixo quadro de percentual de investimentos: 

 

Quadro 12 – Percentual de comprometimento da receita com investimento no município 

de Brusque. 

ANO RECEITA INVESTIMENTO 
% DA RECEITA 

TOTAL 

2012 R$ 17.812.371,85 R$ 2.743.300,85 15,40 % 

2013 R$ 21.908.492,75 R$ 4.309.645,44 19,67 % 

2014 R$ 24.911.110,32 R$ 3.018.752,92 1 12,12 % 

2015 R$ 27.035.870,29 R$ 1.777.246,04 6,57% 
Fonte: AGIR (2016). 

1 – Valor ajustado efetivamente realizado. 

 

Desta forma, podemos observar que a entidade vinha alcançando índices de 

investimentos acima de 15%, mas no ano de 2014 este índice caiu para 12,12%, o principal 
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fator foi a não execução da construção da ETA II e do reservatório de contato, que em virtude 

de aspectos técnicos não puderem ser viabilizados. Cabe ressaltar que tais aspectos e 

justificativas foram verificadas in loco e averiguadas pelo setor técnico desta Agência e, 

direcionados para execução em 2015. Continuando em 2015, o problema se agrava, restando 

um percentual de investimento de 6,57%, a alegação foi a mudança no plano de investimentos 

apresentado pela entidade em seu pleito para 2015, o que ocasionou o cancelamento da 

licitação para construção da ETA II e atraso no processo licitatório para construção do 

reservatório. Cabe ainda ressaltar a mudança de equipe gestora na Autarquia, ocasionada pela 

mudança do Prefeito em exercício e, igualmente na exoneração do Diretor Presidente 

novamente ao longo do mesmo exercício, o que contribuiu para a descontinuidade dos 

processos afirmados quando da concessão do último reajuste tarifário.  

O Quadro 13, alude sobre o saldo do balanço financeiro do SAMAE no ano de 2015 

no aspecto de suficiência de caixa, onde podemos constatar o elevado valor apresentado na 

demonstração, o qual foi testado e validado em conformidade com o Anexo 14 do balanço 

patrimonial da entidade (em conformidade com a Lei nº 4.320/64 combinado com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF), verificando-se o seu superávit financeiro, conforme quadro 

abaixo: 

 

Quadro 13 –Demonstração do superávit financeiro do exercício 2015. 

Descrição Operação Valor em R$ 

Superávit em 2014 (=) R$ 7.165.422,98 

Receita Orçamentária (+) R$ 27.035.870,29 

Despesa Empenhada Orçamentária (-) R$ 22.429.321,35 

Ajuste (+) R$ 0,40 

Cancelamento de Restos a Pagar (+) R$ 130.824,71 

Saldo Final (=) R$ 11.902.796,63 
Fonte: Adaptada Tabela 2 – Balanço Financeiro 2015. SAMAE de Brusque (2015). 

 

Na mesma ordem, apresenta-se o orçamento da Autarquia para o exercício de 2015 

executado: 
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Quadro 14 – Execução orçamentária do SAMAE de Brusque 2015. 

 

Orçada Executada  %  

 

Orçada Executada  %  

Receita Total  24.600.000 27.035.570  109,90  Despesa Total 24.600.000 22.429.321    91,18  

Receitas Correntes 24.320.000 26.738.141  109,94  
Despesa 

Corrente 18.700.000  20.652.075  110,44  

Receita Capital 70.000            -    
Despesa de 

Capital   5.900.000    1.777.246   30,12  

Receita 

Intragovernamental 210.000      297.728 141,78 
Reserva de 

Cont.                 -      
  

Superávit da Execução Orçamentária 2015       4.606.548,94  

 
Superávit Financeiro  

 

  

  

7.165.423,98  

 
Cancelamento de Restos a pagar        130.824,71  

Superávit    11.902.796,63  

Fonte: Adaptado do SAMAE de Brusque (2016). 

 

Acima, percebe-se a execução orçamentária das despesas correntes, ou seja, aquelas 

necessárias para garantir e manter o custeio da estrutura da entidade, com valores superiores 

aos do orçado e já nas despesas de capital observamos um gasto bem abaixo do fixado, ou 

seja, somente 30,12% (trinta virgula doze por cento).  

 

7. Dos custos unitários: 

Como forma ilustrativa, apresentamos a evolução dos custos unitários da Autarquia, 

lembrando que o item depreciação não consta nesta demonstração, sendo uma conta a ser 

priorizada pela entidade nos próximos pleitos. 

 

Quadro 15 – Evolução dos custos unitários do SAMAE de Brusque. 

Dados 2013 2014 2015 
Evolução 

2013/2014 

Evolução 

2014/2015 

Receita Tarifa de Água 20.805.142,88 23.016.549,20 24.698.441,83 11,77 5,48 

Total da Despesa 19.526.996,00 20.898.725,00 21.489.118,00 7,02 2,83 

      

Volume Faturado (m3/ano) 6.705.613 6.982.300 6.945.034 4,13 (0,53) 

Tarifa média apurada ($) 2,91 2,99 3,09 2,78 3,38 

Tarifa sobre total faturado ($) 3,09 3,30 3,30 6,25 7,88 

Tarifa mínima praticada 1,99 2,19 2,368 10,00 8,18 

      

Volume Tratado (m3/ano) 8.548.338 8.691.077 8.828.616 1,67 1,58 

Tarifa média produção ($) 2,28 2,40 2,43 5,27 1,22 

Perdas faturamento (%) (21,56)% (19,66)% (21,33)% 
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Volume Microm. (m3/ano) 5.491.940 6.403.961 6.217.402 16,61 (2,91) 

Tarifa média medida ($) 3,48 3,08 3,08 (8,21) 5,91 

Perdas físicas (%) (35,75)% (26,32)% (29,58)%   

Ganho pela taxa mínima (%) 122,10% 109,03% 111,70%   

Variação % entre volume tratado x 

volume faturado 27,48 24,47 27,12  

 

Fonte: AGIR (2016). 

 

Cumpre destacar que os volumes em se tratando de micromedição apresentam 

oscilação significativa não replicada para os volumes tratado e faturado. Ainda em tempo 

pode-se avaliar que o volume micromedido e o volume faturado não estão correlatos. 

 

8. Do Fluxo de Caixa: 

Apresentamos abaixo a fluxo de caixa no programa água entre 2011 até 2015, 

considerando as receitas efetivas somente deste programa. Mediante o exposto, vale destacar 

uma receita abaixo do esperado e o aumento significativo na despesa de pessoal no 

departamento administrativo. Quando questionada acerca do gasto de pessoal no 

departamento administrativo, a alegação da Autarquia foi o pagamento de licenças prêmios e 

a contratação de diretor administrativo, vaga esta, em aberto até então e, por último, a 

classificação de gasto indevido neste programa. Expurgados estes efeitos, o gasto de pessoal 

teria sua evolução dentro da normalidade, em consonância com o crescimento dos outros 

gastos de pessoal do departamento técnico. 

 

Quadro 16 – Fluxo de caixa do programa água SAMAE de Brusque. 
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18 17,47 10 8,18

FLUXO DE CAIXA DO PROGRAMA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Evolução Evolução Evolução Evolução

Receitas 2011 2012 2013 2014 2015 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Receita Total 15.439.913     17.436.231     21.338.923     23.850.774     25.158.609,82      12,93       22,38       11,77       5,48         

Tarifa Água 15.011.268     16.957.553     20.805.143     23.016.549     24.698.441,83      12,97       22,69       10,63       7,31         

Ligação 245.651          272.331          261.820          232.707          245.083                10,86       3,86-         11,12-       5,32         

Religamento água 82.785            75.224            129.109          142.979          142.367                9,13-         71,63       10,74       0,43-         

Outros serviços 100.210          131.123          142.851          458.538          72.718                  30,85       8,94         220,99     84,14-       

Despesas por Programas

Programa 1193 Invest. Adm 94.500            397.572          399.903          1.142.581       100.656                320,71     0,59         185,71     91,19-       

Programa 2291 Manut. ADM 2.999.325       3.065.547       3.961.108       4.082.188       5.163.355             2,21         29,21       3,06         26,49       

Pessoal Encargos 1.728.539       1.811.812       2.140.595       2.017.619       2.983.311             4,82         18,15       5,74-         47,86       

Vcto 1.378.502       1.514.908       1.809.085       1.744.174       2.571.461             9,90         19,42       3,59-         47,43       

Obrigações 332.298          121.336          142.782          109.510          201.368                63,49-       17,68       23,30-       83,88       

Variáveis 13.836            33.985            31.327            17.826            30.611                  145,63     7,82-         43,10-       71,72       

RPPS 3.261              120.571          125.886          145.068          174.321                3.597,63  4,41         15,24       20,16       

Outros 643                 21.012            31.514            1.041              5.549                    3.170,40  49,98       96,70-       433,02     

Material de consumo 100.406          75.880            83.905            121.035          103.642                24,43-       10,58       44,25       14,37-       

Serviço Bancário 302.362          313.922          335.535          468.955          570.845                3,82         6,88         39,76       21,73       

Publicidade 431.780          345.000          501.639          436.198          499.150                20,10-       45,40       13,05-       14,43       

Investimento 19.997            6.655              56.580            84.494            51.135                  66,72-       750,18     49,34       39,48-       

Outros Serviços de Terceiros 416.242          512.278          842.854          953.887          955.272                23,07       64,53       13,17       0,15         

Programa 2292 PASEP 157.704          178.124          219.085          249.110          270.359                12,95       23,00       13,70       8,53         

Reajuste concedidos (%):
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Programa 1191 Invest. 1.059.525       797.863          1.503.772       999.966          1.214.712       24,70-       88,47       33,50-         21,48         

Programa 1192 Invest. 632.524          1.366.001       1.031.818       1.323.467       97.473            115,96     24,46-       28,27         92,64-         

Programa 2293 10.514.489     10.829.286     12.411.310     13.101.414     14.642.563     2,99         14,61       5,56           11,76         

Pessoal Encargos 3.929.524       3.953.073       4.855.056       5.175.460       5.833.695       0,60         22,82       6,60           12,72         

Vcto 2.811.282       3.028.650       3.769.568       4.163.026       4.827.042       7,73         24,46       10,44         15,95         

Obrigações 778.215          189.059          256.608          261.053          187.684          75,71-       35,73       1,73           28,10-         

Variáveis 307.516          369.712          320.848          314.147          325.018          20,23       13,22-       2,09-           3,46           

RPPS 9.771              312.021          326.012          396.562          477.502          3.093,29  4,48         21,64         20,41         

Outros 22.740            53.632            182.021          40.674            16.449            135,85     239,39     77,65-         59,56-         

Material Químico 394.608          371.098          471.308          471.308          576.390          5,96-         27,00       -             22,30         

Outros Mat. Cons. 1.122.709       1.460.201       1.677.129       1.199.378       1.443.935       30,06       14,86       28,49-         20,39         

Areia 174.640          104.946          138.389          39,91-         31,87         

Combustivel 341.200          442.320          436.136          409.302          441.926          29,64       1,40-         6,15-           7,97           

Diesel 379.500          336.600          11,30-         

Gasolina 45.034            46.311            2,84           

outros 11.602            26.390            127,46       

Energia 1.376.137       1.276.517       1.193.516       1.588.112       2.463.024       7,24-         6,50-         33,06         55,09         

Outros Serviços 2.688.720       1.338.337       2.242.983       3.073.002       3.025.939       50,22-       67,59       37,01         1,53-           

Investimento 67.016            26.757            313.749          267.777          313.270          60,07-       1.072,57  14,65-         16,99         

Outros 594.573          1.960.982       1.046.793       812.129          405.995          229,81     46,62-       22,42-         50,01-         

Programa 5 35.239            82.589            134,37     

Programa 2999

Programa 2295

Total Desp Água 15.493.307     16.716.982     19.526.996     20.898.725     21.489.118     7,90         16,81       7,02           2,83           

Resultado 53.394-            719.248          1.811.927       2.952.049       3.669.492       

Resultado Acumulado 53.394-            665.854          2.477.781       5.429.830       9.099.322        
Fonte: AGIR (2016).
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Apresentamos abaixo, comparativo entre o fluxo de caixa projetado 2015 elaborado 

pela AGIR no Procedimento Administrativo nº 004/2015 em relação ao realizado pela 

Autarquia. O objetivo do fluxo projetado é verificar a capacidade da entidade de gerar caixa 

para fazer frente aos investimentos, bem como seus gastos inerentes aos serviços. 

 

Quadro 17 – Comparação fluxo projetado X realizado SAMAE de Brusque. 

Receitas 

Previsto AGIR 

2015 Realizado 2015 % 

 Receita Total  25.830.001,09  25.158.609,82  -2,60 

 Tarifa Água     25.244.551,16    24.698.441,83  -2,16 

 Ligação          287.164,56         245.082,99  -14,65 

 Religamento água          141.606,32         142.367,29  0,54 

 Outros serviços          156.679,04            72.717,71  -53,59 

Despesas por Programas 

   Programa 2291 Manut. Adm      4.426.180,56       5.112.219,90  15,50 

Pessoal Encargos      2.307.842,97       2.983.311,01  29,27 

Material de consumo         134.850,68          103.642,35  -23,14 

Serviço Bancário         506.471,70          570.844,76  12,71 

Publicidade         501.627,16          499.150,00  -0,49 

Investimento 

 

  

 Outros Serviços de Terceiros         975.388,05          955.271,78  -2,06 

Programa 2292 PASEP         274.020,56          270.358,70  -1,34 

Programa 2293    14.772.223,00     14.329.292,88  -3,00 

Pessoal Encargos      5.589.497,33       5.833.694,80  4,37 

Material Químico         767.549,27         576.390,40  -24,91 

Outros Mat. Cons.      1.268.838,56      1.443.935,35  13,80 

Areia         115.440,60          138.388,93  19,88 

Combustível         491.162,35          441.925,56  -10,02 

Energia      2.064.545,73       2.463.024,05  19,30 

Outros Serviços      3.645.725,35       3.025.938,99  -17,00 

Investimento 

 

  

 Outros         829.463,81          405.994,80  -51,05 

Total Desp. Água    19.472.424,12     19.711.871,48  1,23 

Resultado           6.357.577            5.446.738  -14,33 

Resultado Acumulado           6.357.577            9.084.755  42,90 

Fonte: AGIR (2016). 

 

É possível observar que a entidade arrecadou abaixo do previsto em -2,60% (dois 

virgula sessenta por cento negativo) enquanto que a despesa de operação total (opex) ficou em 

1,23% (um virgula vinte três por cento) acima do previsto, excluídos os investimentos. Bem 



 
 
 

29 

 
 

verdade que, em análise horizontal dos subitens dos gastos, estes ficaram bem acima de índices 

inflacionários e outros abaixo. Destaques para: pessoal e encargos do departamento de 

administrativo com 29,27% a maior que o projetado, que apresentou justificativa, bem como 

areia com 19,88% e energia elétrica com 19,30%. 

Percebe-se que a evolução da receita é superior ao da despesa e custo total. Enquanto 

que a receita evoluiu 14,75% na média dos últimos sete anos, a despesa 12,82%.  

 

9. Do Parecer: 

A fim de evidenciar 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 II 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: 

[...] 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e 

outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 

serviço ou de suas atividades; 

 

Diante do exposto, o requerimento, no que se refere ao reajuste, apresenta-se oportuno 

e lícito, conforme o que rege o 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”. 
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Tal fato pode ser demonstrado através do Decreto nº 7.587 de 27 de março de 2015 da 

Prefeitura Municipal de Brusque (anexo ao presente procedimento), comprovando que da 

última concessão de reajuste passaram-se os 12 (doze) meses preconizados pela lei supracitada. 

Quanto ao índice requerido pela Autarquia, esta Diretoria Administrativa considerará 

o período de março/2015 até fevereiro/2016, acarretando em um índice de 11,08%, INPC do 

período, o qual recomendamos, retificando o valor pleiteado, que foi de 11,28%, como 

recomposição da inflação. Para melhor demonstração do recomendado, trazemos ao presente 

parecer a composição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, que foi o índice 

utilizado no período anterior, acumulado de março de 2015 a fevereiro de 2016: 

 

Quadro 18 – 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 1,110779 11,077993 

Jan/16 1,51 1,100327 10,032683 

dez/15 0,9 1,083959 8,395905 

nov/15 1,11 1,074290 7,429044 

out/15 0,77 1,062496 6,249672 

set/15 0,51 1,054378 5,437801 

ago/15 0,25 1,049028 4,902797 

jul/15 0,58 1,046412 4,641194 

jun/15 0,77 1,040378 4,037775 

maio/15 0,99 1,032428 3,242805 

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

mar/15 1,51 1,015100 1,0151 
Fonte: Adaptado da Base de dados do Portal Brasil e IBGE. Acesso em: 12 mar. 2015. 

 

Revendo o histórico dos últimos reajustes submetidos à tarifa de água do município de 

Brusque no quadro abaixo, verificamos que houve um reajuste 19,4357% a mais que o INPC 

nos últimos quatro anos, demonstrando que o caminho para os investimentos vem sendo 

proporcionado pela tarifa aplicada. 
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Quadro 19 – Comparação INPC e reajuste. 

ANO INPC REAJUSTE/REVISÃO % Ganho 

2012 5,4704 6,64 1,1696 

2013 6,7691 17,47 10,7009 

2014 6,9075* 10 3,0925 

2015 7,6791 8,18 0,5 

ACUMULADO 29,6330 49,06879 19,4357 

Fonte: Adaptado Portal Brasil (2016). 

*Valor corrigido do Procedimento Administrativo nº 004/2015. Parecer Administrativo nº 002/2015, quadro 19 

coluna 2, linha 4.   

 

Dessa forma, mediante o histórico de investimentos da Autarquia e, considerando 

ainda os Quadros 1 a 5 deste Parecer, os quais denotam a falta de itens essenciais (que constam 

no PMSB) para a consistência do planejamento dos investimentos e garantia de execução 

destes, a Agência Reguladora fiscalizará a execução física e financeira dos projetos de 

investimentos, afim de assegurar que sejam prudentemente realizados, sempre em consonância 

com a Lei nº 11.445/2007 e com o Plano de Saneamento Básico do município de Brusque.  

Considerando os investimentos abaixo destacados da entidade que cumpriram com 

somente 10% do volume total assumido a título de revisão, aos quais a entidade assumiu o 

compromisso de investir alertando a esta Agência da real necessidade de oferta de água, 

justificando a suspensão de liberação de loteamentos no município por dificuldades do 

fornecimento de água, além de reconhecer a suspensão de fornecimento em regiões pontuais. 

Mediante o exposto, abaixo apresentamos quadro demonstrativo de investimentos 

realizados na versão original no momento do pleito e a versão alterada pela regulada: 
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Quadro 20 – Controle dos investimentos no SAMAE de Brusque 2015 (original). 

Item 
Investimentos para o ano de 2015 Prometido Realizado Compromisso 

Descrição Valor R$ Valor R$ Valor R$ 

1 ETA II      3.813.471,21        3.813.471,21  

2 Reservatório de 3.000m3      2.100.000,00        2.100.000,00  

3 Reservatório de 500 m3         900.000,00           900.000,00  

4 Reservatório ETA II – 1.500m3 – Reforma do reservatório existente                     375.000,00           375.000,00  

5 Melhoria no Gerador de Captação I           25.000,00  57.550,00  

6 Reforma de 6 EAT’s           69.000,00  5.528,49           63.471,51  

7 Melhorias solicitadas pela AGIR através do Diagnóstico apresentado         150.000,00           150.000,00  

8 Automação da dosagem de produtos químicos na ETA I          40.000,00            40.000,00  

9 Hidrometração         223.491,18  426.977,50    

10 Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água      1.388.379,50  376.313,24      1.012066,26  

11 Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água – Ligações de água         146.455,00           146.455,00  

12 Substituição de ligações            37.249,00             37.249,00  

13 Estudos e projetos         420.000,00           420.000,00  

Total de investimentos 9.688.045,89 866.369,23 9.057.712,98 

PERCENTUAL 100% 8,94%  

Fonte: Adaptado SAMAE de Brusque (2016).  
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Quadro 21 – Controle dos investimentos no SAMAE de Brusque 2015 (versão alterada). 

Item 
Investimentos para o ano de 2015 Prometido Realizado Compromisso 

Descrição Valor R$ Valor R$ Valor R$ 

1 Reservatório - R5 com volume de 6.500 m3  3.972.472,50 2.856.987,00*  

2 Melhoria no Gerador de Captação I  57.550,00 57.550,00  

3 Reforma de 6 ETA’s 69.000,00 5.528,49 63.471,51 

4 Melhorias solicitadas pela AGIR através do Diagnóstico apresentado 150.000,00  150.000,00 

5 Renovação de equipamentos de análise laboratorial 40.000,00  40.000,00 

6 Hidrometração 288.860,00 426.977,50  

7 Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água (Incl. Ligações) 1.388.379,50 376.313,24  

8 Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água – Ligações de água 146.455,00   

9 Substituição de ligações  37.249,00   

10 Renovação da frota (Não previsto no PMSB) 233.000,00 233.000,00  

11 Compras de terrenos (Não previsto no PMSB) 4.831.075,00  4.831.075,00 

12 Outros investimentos  319.902,19  

Total de investimentos 11.214.041,00 4.276.258,42 5.084.546,51 

PERCENTUAL 100% 38,13%  

Fonte: Adaptado SAMAE de Brusque (2016). 

* Valor Homologado na licitação. 
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Observa-se que na versão alterada foi considerado os investimentos com reservatório 

na medida que a fase licitatória se encontrava na assinatura do contrato para execução da obra, 

desta feita, considerar-se-á como obra comprometida e a ser realizada alterando neste aspecto o 

percentual de compromissos. Em 23/03/2016, a AGIR recebeu em meio eletrônico, cópia do 

Ofício nº 021/2016, encaminhado à Procuradoria Geral do Município, com projeto de lei 

autorizando a abertura de crédito adicional de dotação orçamentária do SAMAE, para adequar 

o orçamento às necessidades da Autarquia, em especial para aquisição e instalação do 

reservatório de água tratada no Parque Leopoldo Moritz. 

Na sequência, apresentamos quadro com controle dos investimentos no SAMAE de 

Brusque, considerando os últimos dois pleitos tarifários, ou seja, 2014 e 2015, nos quais houve 

revisão tarifária, com concessão de percentuais na tarifa acima do índice inflacionário, para 

assegurar investimentos pleiteados pela regulada. 

 

Quadro 22 – Controle dos investimentos no SAMAE de Brusque 2015 (versão alterada). 

Ano  

Invest. 

Prometido 

(a) 

Realizado 

(b) 

% 

Atingido 

(c=b/a) 

% para 

Invest. 

(d) 

% 

Atendido 

(e=d*c) 

% não 

atendido 

(f=d-e) 

2014 5.465.945,63 3.779.834,97 69,15 3,0925 2,138464 0,953961 

2015 11.214.041,00 4.276.258,42 38,13 0,5000 0,190650 0,309335 

Total    3,5925  1,263295 
Fonte: AGIR (2016). 

 

A seguir apresentamos quadro de aplicação do percentual de reajuste, este com glosa 

ao índice referente aos últimos dois ciclos de revisão, os quais totalizaram um percentual a 

maior de 3,59% para atender aos investimentos.  

Considerando a segunda situação dos investimentos (Quadro 22), e considerando a 

ponderação percentual com investimentos resultou em 1,26% dos investimentos assumidos pela 

SAMAE de Brusque, porém não atendidos, sendo este objeto de glosa aplicado sobre o índice 

inflacionário apurado no período. Abaixo apresentamos o quadro que melhor alude sobre os 

fatos:  
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Quadro 23 – Aplicação do percentual de reajuste ao SAMAE de Brusque para 2016. 

ITEM % 

A Inflação apurada no período pelo INPC. 11,08 

B Glosa: Percentual de investimentos não atingido em 2014 e 2015 (%) 1,26 

C Percentual de reajuste apurado para o exercício 2016. (A-B) 9,82 

Fonte: AGIR (2016). 

 

Desta forma, o índice indicado de 9,82% (nove vírgula oitenta e dois por cento), é o 

percentual justo frente ao cenário apresentado e considerando que os investimentos pleiteados 

ainda estarão assegurados. 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 do sistema de abastecimento de água, 

bem como para evitar eventuais colapsos do sistema, porém, deve também considerar a 

modicidade tarifária para tal. Onde, nos dois últimos pleitos o usuário contribuiu com valores 

para estes investimentos futuros, os quais em parte não foram realizados, porém, acarretaram 

em remuneração de capital da ordem de R$ 2.117.943,07 (considerando os anos de 2014 e 2015 

não atualizados monetariamente), os quais não foram levados à termo na presente glosa. 

Acerca da modicidade tarifária, Marinela (2007) aduz que esse princípio advém de um 

raciocínio simples, considerando que o Brasil é um país relativamente pobre, onde o serviço 

público deve atingir e satisfazer os diversos grupos sociais objetivando o bem comum. Desta 

forma, quando esse serviço depender de uma cobrança, esta deve ser condizente com as 

possibilidades econômicas da população, ou seja, a mais baixa possível. 

Além de ser mais baixa, deve ser justa, como no caso em tela, onde nos dois últimos 

anos o usuário teve aumentado seu valor de pagamento da tarifa de água além do índice para 

financiar os investimentos do prestador de serviços, agora, considerando a modacidade 

tarifária, deve ser partilhado à coletividade os ganhos auferidos e/ou os valores não aplicados à 

sua finalidade, sem prejuízo do equilíbrio econômico-financeiro da entidade. 

Considerando o fluxo projetado para o exercício 2016, apresentamos o impacto na 

saúde financeira da entidade com aplicação do percentual supracitado sobre a base de cálculo e, 

apurando resultado superavitário conforme demonstrado abaixo. 

 Desta metodologia apuramos o percentual médio de crescimento das contas dos últimos 

sete anos. Nas receitas aplicou-se o percentual de 9,82% de forma linear do ano de 2016. Nas 
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despesas foram aplicados alguns ajustes, pois a média era frequentemente variável devido a 

aportes financeiros pontuais, nesse sentido foi adotado como forma de atenuar este efeito um 

percentual de ajuste que acompanha os cenários futuros, sendo possível então projetar os gastos 

para o exercício em curso. 

 

Quadro 24 – Projeção Fluxo 2016 do SAMAE de Brusque. 
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me Ajuste

FLUXO DE 

CAIXA 

PROJETADO

Receitas 2.015                 % 2016

Receita Total 25.158.610        14,75               27.629.185       

Tarifa Água 24.698.442        15,25               9,82        27.123.829        

Ligação 245.083             0,06                 9,82        269.150             

Religamento água 142.367             16,18               9,82        156.348             

Outros serviços 72.718               25,86               9,82        79.859               

Despesas por Programas

Programa 2291 Manut. ADM 5.163.355          18,06               5.732.741         

Pessoal Encargos 2.983.311          22,31               11,00      3.311.475          

Material de consumo 103.642             7,12                 11,00      115.043             

Serviço Bancário 570.845             12,07               11,00      633.638             

Publicidade 499.150             18,21               15,00      574.023             

Outros Serviços de Terceiros 955.272             20,37               15,00      1.098.563          

Programa 2292 PASEP 270.359             15,56               11,00      300.098            

Programa 2293 14.642.563        8,57                 16.152.680       

Pessoal Encargos 5.833.695          10,41               11,00      6.475.401          

Material Químico 576.390             11,43               642.269             

Outros Mat. Cons. 1.443.935          8,22                 1.562.692          

Areia 138.389             4,02-                 11,00      153.612             

Combustivel 441.926             32,51               15,00      508.214             

Energia 2.463.024          13,12               15,00      2.832.478          

Outros Serviços 3.025.939          15,28               3.488.176          

Outros 405.995             20,65               489.838             

Total Desp Água 20.076.276        12,82               22.185.519       

Resultado 5.443.667          

Superávit Acumulado 11.902.797        17.346.463       

Total de Investimentos 2015 -9.794.770

Total de Investimentos 2016 -103.472

Precatórios 2016 -562.000

Acordo Extrajudicial -2.800.000

Resultado 4.086.221         

FLUXO DE CAIXA DO PROGRAMA SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Fonte: AGIR (2016). 

 

Percebe-se que a entidade apresenta ao final do exercício um saldo superavitário de R$ 

4.086.221,00 (quatro milhões, oitenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais), já reservado 

valores para investimentos de 2015 não concluídos (mesmo os não reconhecidos pela AGIR), 
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investimentos solicitados para 2016 (considerando os que foram precificados), precatórios e 

acordo extrajudicial. Vale ressaltar, ainda, que além do superávit do fluxo de caixa projetado, a 

Autarquia ainda contará com uma remuneração considerável em aplicação financeira, como 

ocorreu nos últimos dois anos e que poderá, ser revertida para novos investimentos, como o 

esgotamento sanitário. 

Por 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 Brusque – SAMAE, aplicando-se o índice da 9,82% (nove virgula 

zero oitenta e dois por cento) com base no INPC dos últimos 12 meses (doze), ou seja, 

de março de 2015 até fevereiro de 2016, deduzido do índice de revisão acumulado 

(1,26%) como glosa por não cumprimento dos investimentos acordados nos últimos 

dois anos. Tal percentual retifica o índice solicitado 11,28% (onze vírgula vinte e oito 

por cento) condicionando:  

a) Que o SAMAE de Brusque apresente com detalhes justificativa técnica de 

alterações dos investimentos informados no item 2 do Relatório I; 

b) Que o SAMAE de Brusque apresente justificativa técnica para o uso dos imóveis 

escolhidos para alienar de forma onerosa do município de Brusque;   

c) Que o SAMAE de Brusque 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. Demonstrou a 

Autarquia a intenção de levar a efeito estes registros, tomando as medidas legais 

para que o trabalho se iniciasse. Disse em seu relatório que o trabalho começou a ser 

elaborado, porém aguardamos que apresente resultados práticos; 

d) Que o SAMAE de Brusque, obedeça rigorosamente aos investimentos elencados no 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com evidências de seu fiel 

cumprimento para proporcionar um próximo reajuste eficiente e legal, e colaborem 

para a manutenção, sustentabilidade e regularidade dos serviços; 

e) Que justificativas detalhadas sejam elaboradas e encaminhadas a AGIR, quanto aos 

itens do PMSB que foram alterados ou incluídos, os quais estão evidenciados neste 

Parecer;   
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f) Que o SAMAE de Brusque envie, no prazo de trinta (30) dias, para a AGIR, sua 

previsão de investimentos para o próximo ciclo tarifário (considerando os 

investimentos não realizados de 2015 e os informados para 2016), bem como os 

cronogramas físico-financeiros destes investimentos pleiteados, respeitado o PMSB; 

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

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

investimentos conforme evidenciado no item anterior, bem como documentos 

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

demais itens recomendados;  

h) Que a autarquia mantenha atualizado o valor do montante da dívida ativa, e 

apresente cronograma do esforço de cobrança, privilegiando os clientes com dívida 

prestes a prescrever; 

i) Proceda a inclusão na base cadastral de cliente a data de instalação do hidrômetro 

para que possa ter melhor apuração da idade média do parque de hidrômetros; 

j) 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 Brusque/SC e pelo SAMAE de 

Brusque, 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), em 29 de março de 2016. 
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