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Parecer Administrativo nº 055/2018 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 060/2018. 

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. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA: 

 

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

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007. 

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços de saneamento básico, assim 

compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

A AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do Médio Vale 

do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta região, sendo estes: 

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

Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme demonstra-se na 

figura 1:  
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Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI (2016). 

 

Cabe informar que o município de Gaspar, parte interessada no presente Procedimento 

Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 

48, de 20 de dezembro de 2010, com a ratificação do novo Protocolo de Intenções através da 

Lei Complementar nº 76, de 1º de março de 2017, considerando neste a inclusão da regulação 

do transporte público. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico para a sociedade, além disso é papel da Agência Reguladora editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social atendendo a aspectos de qualidade, 

requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, monitoramentos dos 

custos, além de outros destacados na Lei Federal nº 11.445/2007.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos do seu relatório entregue a esta Agência Reguladora.  
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2. DADOS DO SAMAE DE GASPAR:  
 

O SAMAE de Gaspar é Autarquia Municipal, órgão da administração indireta com 

personalidade jurídica de direito público, com orçamento anual para o exercício 2018 de R$ 

21.750.000,00 (vinte e um milhões, setecentos e cinquenta mil reais). 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, cabendo ressaltar que a população estimada pelo mesmo órgão em 

2016 alcançou 63.826 habitantes. 

  Gaspar é a porta de entrada do Vale do Itajaí, com localização privilegiada entre os 

maiores polos turísticos do Estado, formando um verdadeiro corredor entre as cidades de 

Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau e Brusque (PORTAL TURISMO, 2009). Está 

localizado na região do Médio Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, a 120 km de 

distância da capital Florianópolis. Possui uma área de 386,35 km², sendo aproximadamente 40 

km² de área urbana (GASPAR, 2009c).  

Localiza-se, geograficamente, na latitude 26°55’53” S e longitude 48°57’32” W, 

estando a uma altitude média de 18m acima do nível do mar (GASPAR, 2009c). Ao Norte, 

limita-se com os municípios de Luís Alves e Ilhota; ao sul com Brusque e Guabiruba; a leste, 

com Ilhota e Itajaí, e ao oeste, com o município de Blumenau.  

Gaspar situa-se às margens da rodovia SC-412, a 14 km de Blumenau (PORTAL 

TURISMO, 2009). O principal meio de acesso ao município de Gaspar é através das rodovias. 

A partir da Rodovia Federal BR-101, em Tijucas, chega-se a Gaspar pela rodovia Estadual 

SC-411, passando pelos municípios de Canelinha, Nova Trento e Brusque; ou ainda partindo-

se da BR-101, no município de Navegantes, pela Rodovia Estadual SC-412 ou pela BR-470, 

passando por Ilhota (SAMAE, 2008). 

Abaixo, dados oriundos do SAMAE de Gaspar, que melhor demonstram sua 

abrangência e atuação: 

 

Quadro 1 – SAMAE de Gaspar em números. 

Volume de água tratada e distribuída - 377.990 m³ mensal. 

Extensão de rede - 385,20 km (dados 2014) 

Estações de Tratamento de Água - 5 unidades 

Estações de Bombeamento de Água Bruta - 2 (ETA’s I e II) 
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Estações de Recalque de Água Tratada e Pressurização de Rede – 16 

Reservatórios – 7 

Capacidade total de reservação - 2.350 m³ 

Capacidade total de tratamento - 240,4 L/s  

Ligações de água - 16.659 (dezembro de 2014) 

Economias atendidas - 20.569 (dezembro de 2014) 

Percentual da população atendida - 93% (dados 2013) 

Fonte: Sítio do SAMAE de Gaspar (2018). Disponível em: <http://www.samaegaspar.com.br/servicos.php>. 

Acesso em: 14 mar. 2018. 

 

Na vertente do esgotamento sanitário, o SAMAE de Gaspar efetua somente ligações 

de esgoto prediais nas redes mistas. Abaixo o modelo adotado pela autarquia: 

 

Quadro 2 – Esgotamento sanitário pelo SAMAE de Gaspar. 

A Lei Municipal nº 1155, de 1988, torna obrigatório que todas as residências que não estiverem 

ligadas à rede coletora de esgoto disponham de um sistema individualizado para tratamento de 

efluentes.   

O tratamento do esgoto doméstico é essencial, pois minimiza o impacto causado ao meio ambiente 

e corrobora para a proteção da saúde pública. 

Modelo de sistema de Fossa e Filtro: 

 

Orientações 

1. Instale o sistema de Fossa séptica e Filtro anaeróbio de acordo com as especificações 

técnicas – dimensionamento e local apropriado – contidas nas NBRs 7229/93 e13969/97, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Importante! O tubo guia de saída de esgoto deve possuir no máximo 150mm de diâmetro. Este 

tubo deve ser colocado até o meio-fio para que Samae realize posteriormente a ligação na rede 

pública. É expressamente proibida a introdução, direta ou indireta, de águas pluviais nos ramais 

de esgotos sanitários. 

http://samaegaspar.com.br/arquivos/20150817104830.pdf
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2. Concluídas as instalações, entre em contato com o Samae para que o setor de fiscalização 

realize a vistoria no local do imóvel. No momento da vistoria, o sistema não pode estar aterrado 

e deve estar em conformidade com o projeto hidrossanitário aprovado. 

3. Solicite a ligação de esgoto através do telefone 3332-1155, tendo em mãos os dados que 

constam na conta d’água. 

 

Cuidados com a manutenção 
Realize a limpeza do sistema de Fossa e Filtro preferencialmente 1 vez ao ano contratando uma 

empresa especializada. 

Fonte: Sítio do SAMAE de Gaspar (2018). Disponível em: <http://www.samaegaspar.com.br/servico_fossa 

_filtro.php>. Acesso em: 14 mar. 2018. 

 

3. RELATÓRIO: 

 

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

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, recebeu o Ofício nº 011/2018 de 27 de fevereiro 

de 2018, solicitando reajuste anual da tarifa de água praticada pelo SAMAE de Gaspar, com o 

objetivo de repor os custos acrescidos pela inflação apurada nos últimos doze meses e 

possibilitar a realização dos investimentos elencados para o próximo ciclo tarifário. 

Diz o ofício em seu parágrafo dois na página um que, no que se refere ao reajuste das 

tarifas, os artigos 88 a 90, do Decreto Municipal nº 5.881/2014, que aprova o Regulamento do 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – Samae, estabelecem o seguinte: 

“Art 88 Os serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e 

coleta de resíduos sólidos domiciliares serão remunerados sob a forma de 

tarifa, taxa e outros preços públicos, reajustáveis periodicamente, de acordo 

com a legislação específica, garantindo a geração dos recursos suficientes 

para os investimentos e metas estabelecidas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

 

Parágrafo Único – As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, e os 

reajustes deverão ser realizados a cada 12 (doze) meses e tornados públicos 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação a sua aplicação. 

Art. 89 A composição dos custos das tarifas pela prestação dos serviços de 

água e de esgoto compreenderá: 

I – Despesas com pessoal; 

II – Despesas de manutenção de veículos e equipamentos; 

III – Despesas com energia elétrica; 

IV – Despesas com materiais e serviços; 

V – Depreciação dos equipamentos; 
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VI – Amortização de empréstimos e juros correspondentes; 

VII – Investimentos em desenvolvimento econômico e tecnológico do 

SAMAE; 

VIII – Manutenção do equilíbrio econômico financeiro do SAMAE. 

 

Art. 90 – O valor da tarifa e seu respectivo reajuste serão fixados através de 

Decreto Municipal”. 

Os valores atuais da tarifa de água e outros serviços do Samae estão fixados através do 

Decreto Municipal nº7.420/2017.           

Apresentou o SAMAE de Gaspar, na página 2, uma tabela com suas principais 

despesas, destacando alguns itens com acréscimo superior a inflação, como é o caso das 

despesas com produtos químicos e folha de pagamento, conforme o demonstrado no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 3 – Principais despesas do SAMAE de Gaspar. 

Despesa Valor Gasto em 2016 (R$) Valor Gasto em 2017 (R$) Incremento 

(%) 

Folha 7.052.002,12 7.833.833,06 11,09 

Produtos químicos 524.045,64 509.108,71 -2,85 

Combustível 186.469,52 203.661,80 9,22 

Tarifas bancárias 254.874,43 305.927,64 20,03 

Energia elétrica 957.420,01 979.714,57 2,33 

Indenizações 293.486,34 0,00 -100,00 

Manut. de veículos 244.607,90 209.986,08 -14,15 

Total 9.512.905,96 10.042.231,86 5,56 
Fonte: Adaptado de SAMAE GASPAR (2017).  

 

Observando o quadro acima, percebemos que o crescimento da despesa total foi em 

5,56% (cinco vírgula cinquenta e seis por cento) entre os anos de 2016 a 2017, sendo o maior 

impacto em termos percentuais as Tarifas Bancárias, 20,03% (vinte vírgula três por cento) e 

em valores absolutos, foi a folha que teve o maior crescimento R$ 781.830,94 (setecentos e 

oitenta e um mil, oitocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos). Valor bastante 

significativo, considerando a inflação baixa do período.  

Registra a autarquia também na segunda página, que o cronograma de investimentos 

apresentado no último pleito de reajuste foi atualizado e mostrado no anexo I – Relatório de 

investimentos do ano de 2017, que também inclui um relatório fotográfico com as evidências 

do cumprimento das ações. 
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Diz a autarquia que está comprometida com o seu plano de investimentos e está 

trabalhando para que as metas sejam cumpridas nos prazos previstos. No ano de 2017, o 

montante empenhado atingiu o patamar de R$ 2,641 milhões de reais, dos quais 59% 

(cinquenta e nove por cento) já foi liquidado. 

No ano de 2018, o Samae priorizará seus investimentos na aquisição de maquinários e 

veículos para execução dos serviços operacionais, visto que uma parcela da frota, 

especialmente as máquinas retroescavadeiras e caminhões, necessitam de urgente 

substituição, e na modernização dos sistemas de medição, com a compra e instalação de 

macromedidores e ampliação do sistema de telemetria. A renovação da frota propiciará a 

redução dos custos de manutenção corretiva e maior agilidade no atendimento das 

ocorrências, trabalhos de substituições e ampliações de redes. A implantação da 

macromedição, por sua vez, permitirá o monitoramento e o gerenciamento do sistema de 

abastecimento de água, com vistas à minimização das perdas hídricas, e consequentemente 

diminuição dos custos de produção, energia elétrica, produtos químicos, etc., utilizando as 

instalações existentes, sem que, a curto prazo, seja necessário ampliar a capacidade dos 

sistemas produtores. 

Além disso, serão adquiridos novos inversores de frequência e bombas dosadoras para 

as estações de tratamento, e equipamentos mais modernos para fazer a leitura dos consumos, 

pois os existentes já estão no limite de sua vida útil. 

Continua a autarquia no penúltimo parágrafo da segunda página: No último ano, a 

autarquia investiu cerca de R$ 250 mil reais na renovação do seu parque de hidrômetros, 

melhorando a precisão na medição e diminuindo as perdas de faturamento, que atualmente 

giram em torno de 23%. O índice de perdas físicas foi calculado em 30,8%. 

Ainda este ano, dar-se-á continuidade à obra de construção do reservatório da ETA I e 

a revitalização da praça do Samae, localizada na antiga captação de água no rio Itajaí-Açú, no 

bairro Margem Esquerda. Atendendo às metas do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

quadro de melhorias para ampliar a segurança e a operação dos Serviço de Abastecimento de 

água - SAA, será construído mais um reservatório, para a ETA I, com capacidade de 

armazenamento de 275m
3
. 
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Continua na página 3: Com relação à gestão administrativa, o Samae em conjunto com 

a Agir iniciarão o estudo para definição da Tarifa Básica Operacional (TBO), bem como à 

revisão do regulamento dos serviços da autarquia (Decreto nº 5881/2014). 

Considerando, por fim, as recomendações feitas pela agência no Parecer 

Administrativo nº 029/2017, informam que: 

a) A autarquia participará, em conjunto com a Prefeitura Municipal, da contratação 

de uma empresa especializada para efetuar a avaliação se seus ativos e, com isso, 

incluir na contabilidade os custos de depreciação; 

b) Será ajuizado e encaminhado para execução fiscal as ações de cobrança de dívida 

ativa dos consumidores com dívidas dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. Os 

valores a receber destes anos somam R$ 261.495,90 (duzentos e sessenta e um mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos). 

 

Fazem parte deste pedido os seguintes anexos:  

a) Anexo I – Relatório de investimentos do ano de 2017; 

b) Anexo II – Planilha de investimentos para o próximo ciclo tarifário (março/2018 a 

fevereiro/2019); 

c) Anexo III – Planilha de gasto energético do ano de 2017; 

d) Anexo IV – Planilha com a relação dos volumes de água produzido, micromedido 

e faturado no ano de 2017 e o índice de perdas hídricas; 

e) Anexo V – Distribuição dos hidrômetros por faixa etária; 

f) Anexo VI – Relação de inadimplência média mensal do ano de 2017; 

g) Anexo VII – Balanço completo 2017; e 

h) Anexo VIII – Relatório analítico para as despesas do programa Água.       

     

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

Administrativo nº 060/2018, 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. Na sequência seguem as análises realizadas pela Gerência de Estudos Econômico-

Financeiro, necessárias para o Parecer proferido no caso em tela. 
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4. ANÁLISE DO INVESTIMENTO: 

 

O Anexo I contendo a relação de investimentos realizados em 2017 e Anexo II, no 

qual constam as planilhas de investimentos previstos para o próximo ciclo tarifário, são 

resumidos para melhor entendimento nos quadros 4, 5 e 6 abaixo. Sendo que, no quadro 4 

abaixo demonstrado, apresentam-se pelo prestador, o plano de investimentos de curto, médio 

e longo prazo em melhorias estruturais para ampliar a segurança e a operação do sistema de 

abastecimento de água. Os dados de 2016 constantes no procedimento 025/2017 foram 

incluídos para melhor percebermos a evolução.  

Já o quadro 5, trata sobre a implantação de ações estruturantes para minimizar as 

perdas hídricas, clareando com isso, a preocupação que o prestador de forma efetiva trata da 

matéria em questão, pois considerando os atuais patamares de perdas que o setor apresenta, 

nada mais oportuno tratar de forma integrada e voltada à redução.  

Os quadros abaixo, tem o objetivo de registrar o acompanhamento das metas de 

investimentos, conforme o solicitado na Decisão oriunda do Procedimento Administrativo nº 

025/2017, itens 4, 5 e 6. 

Por fim, no quadro 6, apresenta-se quadro resumo somando os quadros 4, 5, mais a 

drenagem, abordada com o Cód. 4.1.1 da tabela 4.6.5 no PMSB (Elaborar mapeamento e 

cadastramento/banco de dados do sistema de drenagem) e a partir disso medir o percentual de 

atingimento de metas. 
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Quadro 4 – Investimentos executados e estimados para Gaspar – melhorias estruturais para ampliar a segurança e a operação dos 

S.A.A.  

 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD DESCRIÇÃO (PMSB revisado) 

PRAZOS INVESTIMENTOS % 

realizad

o + % a 

realizar 

2018 

CURTO MÉDIO LONGO Total 

2016 
(realizados) 2017 

(realizados) 

2018  
(a 

realizar) 

1.1.1 
Promover melhorias (reforma) gerais no 

sistema de abastecimento da ETA II.  
 100.000   100.000  151.922,44 195.000 346,92 

1.1.2 
Aquisição de reservatório de 2.000 m³ para o 

sistema da ETA I.  
2.000.000   2.000.000  1.110.818,55  55,54 

1.1.3 
Aquisição de reservatório de 2000 m³ para o 

sistema da ETA II  
 2.000.000  2.000.000   300.000 15,00 

1.1.4 
Aquisição de reservatório de 300 m³ para o 

sistema da ETA IV. 
 300.000  300.000     

1.1.5 
Aquisição de reservatório de 300 m³ para o 

sistema da ETA V  
 300.000  300.000  13.100,00 300.000 104,37 

1.1.6 

Elaboração de Projeto e sua execução para 

ampliação da capacidade de abastecimento da 

região da ETA II 

 800.000  800.000 203.951,41    

1.1.7 

Elaboração de Projeto e sua execução para 

ampliação da capacidade de abastecimento da 

região da ETA IV 

 600.000  600.000     

1.1.8 
Ampliar e/ou substituir as redes de distribuição 

de água antigas e obsoletas  
612.000 484.000 156.000 1.252.000 206.578,63 210.362,60 733.000 83,40 

1.1.9 

Modernizar os sistemas de bombeamento 

instalados nas estações de tratamento e nas 

redes de distribuição de água, iniciando pela 

ETA I, ETA II e demais.  

120.000 120.000 360.000 600.000 103.758,60 324.999,94 722.000 191,79 

1.1.10 Projetar, implantar e dar destinação adequada 200.000 300.000 500.000 1.000.000 4.900,00   0,49 
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para os lodos advindos dos processos de 

tratamento de água das estações, iniciando pela 

ETA I, ETA II e demais 

 TOTAL DO PMSB 3.032.000 4.904.000 1.016.000 8.952.000 519.188,64 1.811.203,53 2.250.000 51,17 

 Aquisição de veículos e/ou máquinas
1
     83.000,00 338.820,00 1.149.000  

 Aquisição de máquina evasadora de copos
1
       115.000  

 Modernização administrativa
1
     454.844,53 47.340,00 170.000  

 TOTAL 3.032.000 4.904.000 1.016.000 8.952.000 1.057.033,17 2.197.363,53 3.684.000 77,51 

Fonte: Adaptada de SAMAE de Gaspar (2018). 

1 – Investimentos não contemplados no PMSB 

 

Quadro 5 – Investimentos executados e estimados para Gaspar – implantação de ações estruturantes para minimizar as perdas hídricas.  

 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD DESCRIÇÃO (PMSB revisado) 

PRAZOS INVESTIMENTOS % realizado 

+ % a 

realizar 2018 
CURT

O 
MÉDIO LONGO Total 2016 2017 2018 

1.2.1 Elaborar o Plano de Redução de Perdas 

Hídricas no sistema de abastecimento de 

água.  

 

30.000 

 

30.000 

    

1.2.2 Aquisição de equipamentos e serviços 

inerentes ao Plano de Controle de 

Perdas.  
 200.000  400.000  400.000 1.000.000  136.616,52 361.849,97 

 

49,18 

1.2.3 Implementar um programa de 

monitoramento da qualidade da água 

bruta captada.  

         

1.2.4 Implementar um programa constante de 

educação ambiental voltado ao consumo 

consciente.  
 40.000  80.000  80.000 200.000 

    

1.2.5 Implantar um programa para  40.000  40.000  120.000 200.000     
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cadastramento e fiscalização do uso de 

águas subterrâneas no município junto 

aos órgãos ambientais competentes.  
1.2.6 Elaboração de um cadastro 

georreferenciado de todo o sistema de 

abastecimento de água municipal.  

 40.000  80.000  80.000 200.000 

    

 TOTAL 320.000 630.000 680.000 1.630.000 136.616,52 361.849,97  26,79 
Fonte: Adaptada de SAMAE de Gaspar (2018). 

 

Quadro 6 – Resumo. 

Contas 

Previsão no 

PMSB 

Revisado(R$) 

Investimentos 

realizados em 

2016(R$) 

Investimentos  

realizados em 

2017(R$) 

Investimentos a 

realizar em 

2018(R$) 

Total dos 

investimentos 

(R$) 

% realizado 

+ % a 

realizar 

2018 

Melhorias Estruturais para Ampliar a Segurança 

e a operação dos S.A.A. 
8.952.000 519.188,64 1.811.203,53 

2.250.000,00 4.747.850,61 53,04 

 

Implantação de ações estruturantes para 

minimizar as perdas hídricas  
1.630.000 136.616,52 361.849,97 

300.000,00 798.466,49 
48,99 

Drenagem 50.000,00  81.985,69  81.985,69 163,97 

Total do PMSB 10.582.000 655.805,16 2.255.039,19 2.550.000,00 5.628.302,79 53,19 

Investimento não contemplado no plano  537.844,53 386.160,00 1.434.000,00 2.358.004,53  

TOTAL GERAL 10.582.000 1.193.649,69 2.641.199,19 3.984.000,00 7.986.307,32  
Fonte: AGIR (2017). 
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Como pode-se constatar no quadro 6 – Resumo, há uma junção dos objetivos 

destacados e, portanto, aplicado uma métrica de atingimento, em percentual, do plano ao 

longo de 2016 e 2017 já executado e para os investimentos assumidos para 2018, de 53,19% 

(cinquenta e três vírgula dezenove por cento). Ressaltando que tais investimentos estão em 

acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município de Gaspar/SC, 

revisado. 

A seguir apresentamos quadro 7, no qual demonstra-se a evolução do investimento do 

SAMAE de Gaspar em relação a receita total nos anos compreendidos entre 2011 a 2017. 

Registra-se que na receita total foi considerada todas as atividades da prestadora, inclusive o 

vetor resíduo sólido. 

 

Quadro 7 – Percentual de investimento em relação a receita total do SAMAE de Gaspar. 

Contas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Receita Total  11.446.436  12.909.072  14.299.347     16.125.208  17.626.057  19.632.513  21.952.048     

Investimentos       385.966  493.471  536.058       1.003.953  

     

1.022.529  1.330.266  2.672.041       

% Invest./ Rec. Total 3,37 3,82 3,75 6,23 5,80 6,77 12,17 

Fonte: AGIR (2017). 

 

Nota-se um aumento percentual de investimento em relação a receita total, 

considerando-se os valores empenhados constantes no Balanço Orçamentário da entidade, a 

partir do ano de 2011, onde naquela época apresentava 3,37% (três vírgula trinta e sete por 

cento) contra atuais 12,17 (doze vírgula dezessete por cento), sendo que esta evolução atingiu 

um crescimento de 261% (duzentos e sessenta e um por cento), onde em valores absolutos 

significa quase sete vezes o valor aplicado em 2011, o que reforça a importância que a 

entidade vislumbra aos ativos.  

Vale lembrar que os investimentos, quer para novos projetos ou simplesmente 

substituição dos ativos obsoletos são de grande valia para a ampliação e manutenção da 

geração de benefícios futuros e quanto a regularidade e qualidade dos serviços prestados. Esta 

conta é constantemente monitorada por esta Agência Reguladora por entender como vital a 

saúde dos ativos disposto em operação, para não gerar no futuro gastos para substituição e 

elevados patamares de desperdício por desgaste de tais no processo de captação, adução, 

tratamento, reservação e distribuição de produtos como a água tratada.    

A seguir apresentamos o quadro 8, informando o cronograma de investimentos 
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destacados a serem executados para o exercício 2018, demonstrando exatamente em que fase 

o projeto se encontra, isto é importante para que possamos acompanhar o andamento das 

proposições e assim ter ciência do prazo dessas a serem colocadas em operação.  

As fases compreendidas no quadro são: em estudo, decreto de desapropriação, termo 

de referência, projeto básico, projeto executivo, preço referencial (orçamentos), elaboração 

edital, publicação do edital, recebimento propostas, abertura, documentação dos licitantes, 

propostas de preços, definição do vencedor, prazo de recursos, homologação, assinatura de 

contrato, ordem de serviço, data de início da obra, data aceite definitivo e por fim data posto 

em operação. 

Nem todos os projetos a serem desenvolvidos necessariamente perpassam pelas fases 

acima descritas, isto depende do objeto e a modalidade licitatória empregada na contratação. 
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Quadro 8 – Cronograma de planejamento das ações do SAMAE de Gaspar para o ano de 2018.   

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS (fase do processo de investimento) 

Item METAS 2018  
 Valor 

(R$)  

 Em 

estu

do  

 

Decret

o de 

desapr

opriaç

ão  

Ter

mo 

de 

refe

rênc

ia 

Proj

eto 

Bási

co 

Proje

to 

execu

tivo  

Preço 

refere

ncial 

(orça

mento

s) 

Elab

oraç

ão 

Edit

al 

Publi

cação 

do 

edital 

Rec

ebi

men

to 

pro

post

as 

Abe

rtur

a 

Doc

ume

ntaç

ão 

dos 

licit

ante

s 

Prop

ostas 

de 

preç

os 

Defi

niçã

o do 

venc

edor 

Pra

zo 

de 

recu

rsos 

Ho

m

olo

ga

çã

o 

Assi

natu

ra 

de 

cont

rato 

Ord

em 

de 

serv

iço 

Data 

de 

inici

o da 

obra 

Dat

a 

Ace

ite 

defi

niti

vo 

Data 

Posto 

em 

opera

ção 

1 Aquisição de máquinas e veículos 1.149.000                 X                       

2 Aquisição de inversores, bombas e dosadoras 200.000             X                           

3 
Ampliação do sistema de telemetria e modernização 

da comunicação via rádio 
 500.000   

  X                                   

4 
Construção de um reservatório para o sistema da 

ETA V- Belchior Alto 
 300.000   

                  X                   

5 
Aquisição de monitores de coagulante (ETA I), 

incluindo treinamento, programação e instalação dos 

equipamentos 

 130.000   

          X                           

6 
Aquisição de equipamentos (turbidímetro e 

pHmetro) para a ETA II 
 25.000   

          X                           

7 Aquisição de um gerador de energia 22.000             X                           

8 Mapeamento das redes de abastecimento de água 300.000     X                                   

9 
Ampliação e/ou substituição de redes de distribuição 

de água (Aquisição de materiais) 
    

                X                     

9.1 Rua Bonifácio Haendchen, Belchior Central   260.000       X                                 

9.2 Rua Frei Solano, Gasparinho  175.000       X                                 

9.3 Rua Madre Paulina, bairro Sete de Setembro  55.000       X                                 

9.4 Rua Leopoldo Alberto Schramm, Gasparinho  90.000                                         

9.5 Rua Olga Bohn, Figueira  14.000                                       X 
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9.6 Rua Antônio Francisco de Carvalho, Gaspar Grande  43.000 

 

                                    X 

9.7 Rua Rodolfo Vieira Pamplona, Gaspar Mirim 21.000 X     

 

                                

9.8 Rua Carlos Alberto Schramm, Margem Esquerda 75.000                                         

9.9 Rua Vidal Flávio Dias, Belchior Baixo   X                                       

9.10 
Substituição e ampliação da rede entre os bairros 

Bateias e Macuco 
  X 

                                      

10 
Aquisição de um sistema flutuante reserva para a 

captação da ETA II 
40.000   

          X                           

11 
Obra de terraplenagem do terreno onde será 

instalado reservatório da ETA II, no bairro Bela 

Vista 

 300.000   

X                                     

12 Aquisição de smartphones para a leitura  15.000             X                           

13 Plotagem da frota  80.000 X                                       

14 Contratação de empresa para avaliação dos ativos  75.000 X                                       

15 Aquisição de uma máquina envasadora de copos  115.000 X                                       

 Total 3.984.000                     
Fonte: SAMAE de Gaspar (2018). 
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O quadro 8, acima, que trata sobre o cronograma de investimentos, aponta que o item 

nº 9 – Ampliação e/ou substituição de redes de distribuição de água, indica para a fase de 

abertura das propostas, sendo que os seus subitens indicam para outras fases, anteriores 

inclusive. O subitem nº 9.10 – Substituição e ampliação de redes entre os bairros Bateias e 

Macuco não destacou valor. Para os subitens nº 9.04 – Rua Leopoldo Aberto Schramm, 

Gasparinho e nº 9.08 – Rua Carlos Alberto Schramm, Margem Esquerda não foram 

destacados dentro do cronograma por parte do SAMAE de Gaspar/SC, ficando em aberto.  

Para melhor entendimento do cronograma acima, no quadro 9 – Resumo do 

cronograma de planejamento, foram acumulados os valores por fase e na última coluna 

análise percentual em relação ao valor total de investimentos. 

 

Quadro 9 – Resumo do cronograma de planejamento 2018.  

FASES QTD ACUMALADO POR FASES % 

Em estudo 6 R$ 291.000 7,30 

Decreto de desapropriação 1 R$ 300.000 7,53 

Termo de referência 2 R$ 800.000 20,08 

Projeto básico 3 R$ 490.000 12,30 

Elaboração edital 6 R$ 432.000 10,84 

Recebimento propostas 1 R$ 1.149.000 28,84 

Abertura 1 R$ 0,00 0,00 

Data posto em operação 2 R$ 57.000 1,43 

Documentação dos licitantes 1 R$ 300.000 7,53 

Sem classificação 1 R$ 165.000 4,14 

Total 24 R$ 3.984.000 100,00 

Fonte: Adaptado SAMAE de Gaspar (2018). 

 

O quadro 9 acima, clarifica os projetos e acumula os valores de investimentos nas 

fases e observa-se que 28,84% (vinte e oito vírgula oitenta e quatro por cento) está na fase de 

recebimento de propostas e outros 20,08% (vinte vírgula zero oito por cento) se encontra na 

fase do termo de referência, sendo que estas duas fases juntas totalizam quase 50% (cinquenta 

por cento) do volume de investimentos em 2018. 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS FÍSICOS: 

 

Os dados físicos são aqueles voltados as atividades operacionais da entidade que 
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foram realizados e, portanto, servem de base para análise deste Processo Administrativo de 

reajuste. São analisados dados produtivos de tratamento de água e esgoto (tratada, 

micromedido e faturado), consumo de energia em kw/h, idade média dos hidrômetros 

instalados, inadimplência, entre outros.   

 

5.1 Volumes consumidos de água e energia elétrica: 

 

O Anexo III do relatório do SAMAE de Gaspar apresentou uma planilha com gastos 

energéticos de 2017, sendo complementado com os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 para 

melhor visualização da evolução do consumo. Já o anexo IV do relatório, apresentou uma 

planilha dos volumes de água produzido, micro medido e faturado dos anos 2013 a 2017.    

 

Quadro 10 – Consumo energético e volumes medidos de água. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Valor  em KW/h 1.815.660 1.823.694 1.807.628 1.779.180 1.834.506 

Valor em R$ 565.064 655.041 976.914 957.420 979.715 

m
3 
produzidos 4.560.040 4.835.350 4.794.780 4.958.520 5.094.380 

m
3 
micromedido 3.128.900 3.381.990 3.720.180 3.396.680 3.525.570 

m
3
 faturado 3.587.830 3.804.270 4.146.650 3.798.450 3.921.020 

Eficiência 0,40 0,38 0,38 0,36 0,36 

Fonte: Adaptado de SAMAE de Gaspar (2018). 

 

Portanto, a eficiência demonstrada através da produção de um metro cúbico de água 

tratada representa quanto de consumo de energia elétrica em quilowatt-hora (kw/h), sendo que 

quanto menor a métrica, melhor. Os gráficos abaixo demonstram o preço unitário médio que a 

Autarquia vem desembolsando com o consumo de energia elétrica e o que representa o 

consumo anual de energia elétrica utilizado pela entidade.  
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Gráfico 1 – Preço do KW/hora. 

Fonte: AGIR (2017).  

 

Gráfico 2 – Consumo em KW/hora (X 1000). 

 
 

Fonte: AGIR (2018). 

 

Percebe-se no gráfico 1, que o preço unitário ficou estático nos últimos três anos, mas 

com elevação de 50% (cinquenta por cento no preço unitário) de 2014 para 2015, isto é 

explicado pela crise hídrica que assolou o país fazendo com que se fizesse uso de energia 

gerada pelas usinas térmicas produzindo o impacto indesejado de aumento significativo da 
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energia elétrica, inclusive com a criação de bandeiras, fator de aporte financeiro, conforme 

expedido pela Agência Reguladora ANEEL. Conforme o gráfico 2 acima, percebe-se um 

aumento em 3,11% (três vírgula onze por cento) o consumo de kwh de 2016 para 2017. 

 Continuando a análise do consumo energético podemos realizar a correlação entre a 

produção de água tratada e o uso da energia elétrica e assim, termos uma melhor visão deste 

fator na evolução e aproveitamento da energia. Através da metodologia adotada pela Sistema 

Nacional de Informações para o Saneamento (SNIS), através do indicador IN 058, é possível 

calcular o indicador da entidade, demonstrado no quadro 10 abaixo. 

 

Quadro 11 – Metodologia para eficiência energética. 

REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR  EQUAÇÃO 

EXPRESSO 

EM 

IN 058 

Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento 

de Água 

 

kwh/m3 

Consumo Total de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água AG028  
Volume de Água (Produzido + Tratado Importado)  AG006 + AG018 

 
Fonte: Ministério das Cidades Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS Serviços de Água e Esgotos 

SNIS (2016). 

 

O gráfico 3, apresenta de forma visual, a evolução do indicador nos últimos cinco anos 

e apresentando sensível redução em 2016 e mantendo-a em 2017, considerando que quanto 

menor melhor. Acompanhemos abaixo o exposto: 

 

Gráfico 3 – Consumo em kwh/m
3
. 

 
Fonte AGIR (2018). 

 

Assim tem-se a eficiência energética melhorada no ano 2016 em mais de 5% (cinco 

por cento), onde até 2015 conforme gráfico 3, acima demonstrado, a entidade apresentava o 

patamar de 0,38 para 0,36 em 2016 e mantida em 2017.  
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5.2 Volumes de água: 

 

A prestadora apresentou ainda em seu pleito de reajuste, no Anexo IV, planilha com 

volume de água produzida, faturada e micro medida que é sintetizado no quadro 11 abaixo. 

 

Quadro 12 – Volumes medidos de água. 

 Volumes 2013 2014 2015 2016 2017 

2013/

2014  

(%) 

2014/ 

2015 

(%) 

2015/ 

2016 

(%) 

2016/ 

2017 

(%) 

Me 

(%) 

m3 produzido 4.777.225 4.835.350 4.794.780 4.958.520 5.094.380 1,22 -0,84 3,41 2,74 1,65 

m3 micromedido 3.128.900 3.381.990 3.720.180 3.396.680 3.525.570 8,09 10,00 -8,70 3,79 3,30 

m3 faturado 3.587.830 3.804.270 4.146.650 3.798.450 3.921.020 6,03 9,00 -8,40 3,23 2,47 

Fonte: AGIR (2018). 

 

Percebe-se pequenas evoluções nos três segmentos, exceção ao volume micro medido 

em 2015 sobre o qual a entidade informou no ano anterior que o volume do ano de 2015 

sofreu grande variação, por conta de troca de sistema de faturamento, o que torna sem efeito a 

análise no ano de 2015, inclusive quanto ao volume faturado.  

O gráfico abaixo, onde apresenta-se a evolução do volume micro medido e faturado 

em relação ao volume produzido, percebendo-se uma certa simetria do comportamento destes 

volumes. 

 

Gráfico 4 – Evolução dos volumes produzido, faturado e micro medido. 

 
Fonte AGIR (2018). 
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Nesta análise infere-se que as curvas são simétricas em seu comportamento ao longo 

dos períodos, apresentando ligeira aproximação em 2015 (o que seria o cenário esperado e 

ideal perante os investimentos realizados) e posterior distanciamento no ano de 2016, fator 

este que requer uma melhor análise e justificativa por parte da Autarquia, e um retorno ao 

comportamento simétrico em 2017. 

 

5.3 Do parque de hidrômetros: 

 

O relatório do SAMAE de Gaspar, Anexo V, apresentou a distribuição dos 

hidrômetros por faixa etária, conforme assim demonstra-se: 

 

Quadro 13 – Distribuição de hidrômetros por faixa etária. 

Anos Ano de fabricação Quantidade % Part. Peso 
1 2017 4.547 26,42 0,26 

2 2016 1.985 11,53 0,23 

3 2015 2 0,01 0,00 

4 2014 5.711 33,19 1,33 

5 2013 2.354 13,68 0,68 

6 2012 1.794 10,42 0,63 

7 2011 613 3,56 0,25 

8 2010 18 0,10 0,01 

9 2009 15 0,09 0,01 

10 2008 75 0,44 0,04 

11 2007 15 0,09 0,01 

12 2006 9 0,05 0,01 

13 2005 43 0,25 0,03 

14 2004 8 0,05 0,01 

15 2003 3 0,02 0,00 

18 2000 4 0,02 0,00 

19 1999 3 0,02 0,00 

20 1998 3 0,02 0,00 

21 1997 2 0,01 0,00 

22 1996 4 0,02 0,01 

32 1986 1 0,01 0,00 

Total  17.209 100 3,52 
Fonte: Adaptado do SAMAE de Gaspar (2018). 

Percebe-se que houve uma melhoria significativa da idade média dos hidrômetros, 

passando de 5,74 anos em 2017 para 3,52 anos em 2018. Entretanto ainda continuam na 

planta, uma quantidade significativa de hidrômetros com idade superior a 5 anos, são 2.610, 

correspondendo a 15,17% (quinze vírgula dezessete por cento) do total. Observou-se também 
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uma redução do número de hidrômetros na planta. Em 2017 eles somavam 17.929, e em 2018 

passaram a somar 17.209, uma redução de 720 unidades, ou seja, 4,02% (quatro vírgula zero 

dois por cento) a menos que a quantidade de 2017.  

Importante observar a orientação do INMETRO no seu regulamento técnico 

metrológico a que se refere a Portaria INMETRO nº 246, de 17 de outubro de 2000, no item 

8, que explica as verificações periódicas e eventuais nos hidrômetros: 

8.1 - As verificações periódicas são efetuadas nos hidrômetros em uso, em intervalos 

estabelecidos pelo INMETRO, não superiores a cinco anos. 

8.2 - As verificações eventuais são efetuadas nos hidrômetros em uso a pedido do 

usuário, ou quando as autoridades competentes julgarem necessária. 

8.3 - As verificações periódicas e eventuais devem ser realizadas em instalações e/ou 

condições especificamente aprovadas pelo INMETRO. 

 

Na apostila do curso de Medidas de Redução de Perdas de Águas do SENAI, 

desenvolvida pelo professor Ricardo Hübner, Diretor Técnico da AGIR, no item - Coletânea 

das principais perguntas, Unidades I e II, extrai-se a seguinte consideração: 

Segundo a Portaria nº 246/2000 do INMETRO os hidrômetros devem ser verificados 

quanto à precisão na medição em intervalos não superiores a cinco anos. O que isso 

realmente significa na prática? Devemos retirar os hidrômetros instalados com mais 

de 5 anos e testá-los através de algum tipo de amostragem? Ou a orientação implica 

em não termos hidrômetros instalados com mais de 5 anos? 

O INMETRO recomenda que se faça uma verificação da precisão dos medidores 

para certificar que os erros de medição dos mesmos não estejam fora da faixa 

permitida por norma. 

A única forma de fazer esta verificação é através da retirada do medidor para esta 

verificação em bancada aferida e certificada pelo INMETRO. 

Devido ao custo da mão de obra, ao tempo necessário para a retirada e realização do 

teste do hidrômetro em bancada e também à redução do custo dos medidores novos 

para a medição de vazões de até 1,5 m³/h, a maior parte das companhias de 

abastecimento de água tem preferido realizar a troca dos medidores ao invés de 

testá-los.  

Experiências têm demonstrado que na grande maioria dos casos os hidrômetros que 

se encontram em uso a mais de cinco anos registram volumes menores do que 

aqueles que realmente foram consumidos, acarretando em prejuízos para a 

companhia (perda não física de água).  

Este fato, geralmente justifica a troca do medidor, uma vez que, na maioria das 

vezes, o ganho em volume e faturamento, proporcionado pela substituição dos 

medidores, é maior do que o valor da troca do hidrômetro.  

Porém, avaliações através de testes pilotos através da troca hidrômetros em áreas 

pequenas e o monitoramento dos ganhos devem ser realizados para a verificação de 

qual a melhor opção a ser aplicada em cada região. 

Mediante o exposto, deve-se a Autarquia primar por manter na planta somente 

hidrômetros com idade inferior a 5 (cinco) anos. 
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6. DOS DADOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS: 

 

6.1 Da inadimplência: 

 

O relatório apresentado pelo SAMAE de Gaspar em seu Anexo VI, apresentou a 

relação de inadimplência média mensal em valores mês a mês para o ano de 2017, conforme 

solicitado pela Agência e apresentado abaixo: 

 

Quadro 14 – Relação de inadimplência.  

Mês 
Quantidade de 

faturas 

Valor total das 

faturas 

R$ 

Quantidade de 

faturas 

Valor total das 

faturas 

R$ 

Variação dos 

valores em % 

Janeiro 158 9.383,82 119 7.042,93 -24,95 

Fevereiro 144 9.633,27 118 6.721,77 -30,22 

Março 496 15.353,81 381 19.628,52 27,84 

Abril 154 16.991,49 136 22.817,36 34,29 

Maio 155 13.113,62 120 9.573,63 -26,99 

Junho 523 27.322,07 408 18.081,05 -33,82 

Julho 155 12.416,52 124 9.712,90 -21,77 

Agosto 173 15.744,39 129 10.053,98 -36,14 

Setembro 533 25.574,47 432 20.495,45 -19,86 

Outubro 199 17.092,29 138 7.632,04 -55,35 

Novembro 225 20.322,75 166 9.526,67 -53,12 

Dezembro 1.213 93.633,46 1.213 54.305,97 -42,00 

TOTAL 4.128 276.581,96 3.124 195.592,27 -29,28 

Fonte: Adaptado SAMAE de Gaspar (2018). 

 

Totalizando ao final do exercício R$ 195.592,27 (cento e noventa e cinco mil, 

quinhentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), este valor acumulado para o ano de 

2017 é posto em inscrição de créditos a receber ou dívida ativa conforme preceitua a 

legislação para este município. Ao observar os valores inscritos no balanço patrimonial da 

entidade em 2017 podemos verificar o seguinte: 

Quadro 15 – Saldo de créditos a receber ou dívida ativa do SAMAE de Gaspar 2017. 

CONTA  R$ 

Saldo da dívida em 31/12/2017                  718.095,88  

 Saldo da dívida em 31/12/2016  ( - ) 722.922,03 

 Receita de Dívida Ativa  ( + ) 4.826,15  

 Inscritos em 2017  ( = ) 0,00 

 Inadimplência   ( - ) 195.592,27 
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 Diferença  ( = )                 -195.592,27  
Fonte: AGIR (2018). 

 

O quadro acima descrito, apresenta os valores fornecidos pela entidade combinados 

com o Balanço Patrimonial de 2017, onde observa-se que na conta do Créditos Inscritos – 

Div. Ativa Não-Tributária – SAMAE apresentou saldo de R$ 718.095,88 (setecentos e 

dezoito mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) de valores não tributários, não 

sendo localizado a conta de Dívida Ativa Tributária. Considerando que a Taxa de Coleta de 

lixo é um tributo, resta identificar se a diferença comporta a inscrição de tal taxa. Não foram 

localizados os valores de inadimplência ou inscrição em 2017 de R$ 195.592,27 (cento e 

noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) 

 

6.2 Do orçamento público: 

 

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

exercício de 2017 na ordem de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), sendo 

direcionado para investimentos o valor de R$ 1.370.00,00 (um milhão, trezentos e setenta mil 

reais), o que resultava em um percentual de investimentos de 6,52% (seis vírgula cinquenta e 

dois por cento). 

 

Quadro 16 – Previsão orçamentária do SAMAE de Gaspar em 2017. 

 

Orçada Executada  %  

 

Orçada Executada  %  

Receita Total 21.000.000 21.952.048  4,53 Despesa Total 21.000.000 19.865.841 -5,40 

Receitas Correntes 20.801.000 21.797.411 4,79 Despesa Corrente 19.580.000 17.224.743 -12,03 

Receita Capital 
 

  
 

Despesa de 

Capital 
1.370.000  2.641.098 92,78 

Receita 

Intragovernamental 
199.000  154.637 -22,29 Reserva de Cont. 

                     

50.000    
 -   

Superávit da Execução Orçamentária 2018         2.086.206   

 Fonte: AGIR (2018). 

 

Conforme evidenciado, acima, a entidade registrou excesso de arrecadação, pois 

superou ao orçado em R$ 952.048,00 (novecentos e cinquenta e dois mil e quarenta e oito 

reais). O resultado da execução orçamentária foi da ordem de R$ 2.086.206 (dois milhões 

setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e seis reais), somado ao resultado do exercício 



 

26 
 

anterior resultou em um superávit no Balanço Patrimonial de R$ 2.360.601,97 (dois milhões, 

trezentos e sessenta mil, seiscentos e um reais e noventa e sete centavos).  

Quadro 17 – Superávit financeiro do SAMAE de Gaspar em 2017. 

Descrição Operação Valor em R$ 

Superávit em 2016 (+) R$ 2.360.601,97 

Ajuste (+) R$ 2.841,50 

Receita Arrecadada em 2017 (+) R$ 21.952.048,30 

Despesa Empenhada em 2017 (-) R$ 19.865.841,34 

Valor disponível superávit em 

2018 
(=) R$ 4.449.650,43 

 

Portanto a entidade apresentou um resultado para 2018 de R$ 4.449.650,43 (quatro 

milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e três 

centavos). Vale lembrar que as despesas não quitadas ao final do exercício (restos a pagar) 

foram consideradas dentro das despesas empenhadas. 

Na continuidade, abaixo demonstramos o orçado com o realizado, além do orçado 

conforme Lei Orçamentária Anual  (LOA) para o exercício 2018:  

 

Quadro 18 – Percentual de investimentos de Gaspar em 2018. 

Descrição Orçado 2017 Realizado 2017 Orçado 2018 

Receita Total 21.000.000 21.952.048 21.750.000 

Investimento Anual 1.370.000 2.641.098 1.885.000 

(%) de Investimentos 6,52% 12,03% 8,67% 
Fonte: AGIR (2018). 

 

A situação financeira da entidade demonstra capacidade de investimento, a exemplo 

ocorrido em 2017 saltando para 12,03% (doze vírgula zero três por cento), lembrando que o 

valor destacado do investimento foi considerado o empenhado.  

 

6.3 Das informações patrimoniais: 

 

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

718.095,88 (setecentos e dezoito mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), que são 
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as receitas com serviços faturados e não pagos findos a um período. Cabe uma ação de 

recuperação de créditos para não tornar o sistema prejudicado e nem onerar os adimplentes do 

serviço que pagam regularmente seus compromissos. A entidade não apresentou Dívida 

Fundada em seu passivo, o que demonstra a saúde financeira da entidade e uma ótima 

capacidade de endividamento nas operações de créditos.  

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

uma conta importantíssima que compõe o Ativo Circulante. 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, indicação esta já constante e solicitada nos 

últimos reajustes concedidos. 

 

6.4  Fluxo de caixa: 

 

No fluxo de caixa financeiro o propósito da técnica é evidenciar o fluxo das entradas e 

saídas da entidade ao longo dos anos, além de verificar a evolução das receitas e despesas 

entre os anos de 2012 a 2017, assim é possível traçar metas e prospectar o futuro da entidade. 

Apresentamos abaixo o quadro 18 – Fluxo de caixa dos programas do SAMAE de Gaspar, 

considerando neste sentido todos os programas (vetores) do saneamento básico prestados: 

sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Nesta 

demonstração é possível verificar o andamento e comportamento dos gastos por grupo, e de 

forma mais sintética com o intuito de analisar o resultado. Mais à direita do quadro, 

verificamos a análise horizontal e finalizamos com uma média do período. 

Na sequência, no quadro 19, igualmente abaixo demonstrado, a montagem do fluxo é 

por natureza das despesas, segundo critério da Lei Federal nº 4.320/64 onde é apresentada os 

gastos pelas seguintes contas: pessoal e encargos, manutenção (outros serviços de terceiros), 

juros e encargos, amortizações, depreciação e investimentos. 
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Quadro 19 – Fluxo de caixa dos programas do SAMAE de Gaspar 2017. 

Contas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 
2012/2013 

Evolução 
2013/2014 

Evolução 
2014/2015 

Evolução 
2015/2016 

Evolução 
2016/2017 

me 

 Receita Total     12.909.072  14.299.347     16.125.208     17.626.057    19.632.513  21.952.048  10,77 12,77 9,31 11,38 11,81 11,21 

 Tarifa Água       9.021.183     10.034.039     11.451.087     12.287.867     13.899.739  15.485.351  11,23 14,12 7,31 13,12 11,41 11,44 

 Ligação              82.931               61.043             77.761       107.014     27,39 37,62 32,50 

 Religamento água          121.378          117.379           131.952           103.895           162.386         186.577  - 3,30 12,42 - 21,26 56,30 14,90 11,81 

 Serviço Coleta Lixo       3.191.452       3.377.688       3.760.392       4.239.255       4.869.437   5.454.840  5,84 11,33 12,73 14,87 12,02 11,36 

 Recicláveis                     5.786             27.286           11.103     371,57 - 59,31 156,13 

 Alienação             40.880                 7.400            

 Receita de Esgoto     29.922            26.113             37.928             40.777             35.924          45.346  - 12,73 45,24 7,51 - 11,90 26,23 10,87 

 Aplicações           64.677            89.116           189.297           260.746           315.806        322.386  37,79 112,42 37,74 21,12 2,08 42,23 

 Multas e juros de mora           100.745          113.787           128.734           133.685           172.225         195.497  12,95 13,14 3,85 28,83 13,51 14,45 

 Dívida Ativa           323.074          387.649           396.180           448.148               6.588            4.826  19,99 2,20 13,12 - 98,53 - 26,74 -17,99 

 Outros serviços             37.718            20.912             21.452             30.192             42.825         40.860  -   44,56 2,58 40,74 41,85 - 4,59 7,20 

 Indenizações e Rest.             18.924              8.853               8.187               7.264             22.535         98.248  - 53,22 -  7,53 - 11,28 210,24 335,98 94,84 

TOTAL DESP ÓRGÃO    12.527.386  13.900.578     16.062.409     17.298.167    18.863.559  19.865.841 10,96 15,55 7,69 9,05 5,31 9,71 
Programa 2110 Manut      5.654.733       6.545.650       7.081.693       7.714.770       8.630.987      8.600.429  15,76 8,19 8,94 11,88 -0,35 8,88 

Programa 2112 invest.      1.110.819       

Programa 2118 Manut frota          200.219          275.613           271.072           511.780           508.277  509.056 37,66 - 1,65 88,80 - 0,68 0,15 24,86 

Programa 1141.7 AGIR                64.506             82.656             99.424  107.265   28,14 20,29 7,89 18,77 

Encargos Especiais            42.680              3.703                        

Total ADM      5.897.632       6.824.965       7.417.271       8.309.206       9.238.687  10.327.568  15,72 8,68 12,03 11,19 11,79 11,88 

Programa 1153 invest.          341.800          421.980             99.000           136.800             83.000  294.920  23,46 - 76,54 38,18 - 39,33 255,33 40,22 

Programa 1155 Invest.                     -                1.650             14.740           500.000           445.281  167.615            793,33 3.292,13 - 10,94   

Programa 1157 Invest.          151.671          112.428             27.000           319.979             88.192                  - 25,87 - 75,98 1.085,12 - 72,44 90,06 -46,01 

Programa 1157 Invest.              359.263              

Programa 2116      2.625.242       2.568.523       3.053.551       2.784.713       2.699.731  3.537.991                 -  2,16 18,88 - 8,80 - 3,05 31,05 7,18 

Programa 2116 Invest.                  65.750           524.823          

Total Água      3.118.713       3.104.581       3.553.554       3.807.242       3.841.026  4.000.526             -    0,45 14,46 7,14 0,89 4,15 5,24 

Programa 1159 Invest.              503.950               11.806  6.600       

Total Esgoto                     -                       -             503.950                      -               11.806  6.600                  

Programa 2114      3.511.042       3.971.031       4.587.633       5.181.720       5.772.040  5.531.147                           

Total Lixo      3.511.042       3.971.031       4.587.633       5.181.720       5.772.040   5.531.147 13,10 15,53 12,95 11,39 -4,17 9,76 

Resultado          381.685          398.769             62.800           327.890           768.954  2.086.207        

Resultado Acumulado          801.706  1.200.275  1.263.275       1.591.164       2.360.118      4.446.325        

Evolução Despesas Totais                 9,53              10,96               15,55                  7,69                  9,05               5,31        

Evolução Média                 9,53              10,25               12,02               10,94               10,56             9,68        
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Fonte: AGIR (2018). 

 

Quadro 20 – Fluxo de caixa por natureza da despesa do SAMAE de Gaspar 2017. 

Contas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. Evol. Evol. Evol. Evol. 

Me 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Receita Total 12.909.072 14.299.347 16.125.208 17.626.057 19.632.513 21.952.048  10,77 12,77 9,31 11,38 11,81 11,21 

Taxa de lixo 3.191.452 3.377.688 3.760.392 4.239.255 4.869.437      5.454.840     5,84 11,33 12,73 14,87 11,02 11,36 

Aplicação 64.677 89.116 189.297 260.746 315.806 322.386          37,79 112,42 37,74 21,12 2,08 42,23 

Tarifa Água 8.938.567 9.938.365 11.347.592 12.168.249 13.764.326    15.330.714 11,19 14,18 7,23 13,12 11,38 11,42 

Taxa de Esgoto 29.922 26.113 37.928 40.777 35.924 45.346 -  12,73 45,24 7,51 - 11,90 26,23 10,87 

Ligação 

 

82.931 

 

61.043 77.761 107.014            

    

 

 Religamento água 121.378 117.379 131.952 103.895 162.386  186.577     -  3,30 12,42 - 21,26 56,30 14,9 11,81 

Outros serviços 37.718 20.912 21.452 30.192 42.825 40.860                - 44,56 2,58 40,74 41,85 -4,59 7,20 

Multas e juros de mora 100.745 113.787 128.734 133.685 172.225 195.497            12,95 13,14 3,85 28,83 13,51 14,45 

Indenização 18.924 8.853 8.187 7.264 22.535 98.248            -  53,22 -  7,53 - 11,28 210,24 335,98 94,84 

Alienação 

 

40.880 

 

13.186 27.286 11.103                  

   

106,93 -59,31 23,81 

Dívida Ativa 323.074 387.587 396.180 448.148 6.588 4.826                19,97 2,22 13,12 -  98,53 -26,74 - 17,99 

Intra. 82.616 95.737 103.495 119.618 135.413 154.637               15,88 8,10 15,58 13,20 14,20 13,39 

Despesas 

    

 

     

 

 Pessoal e Encargos 4.651.438 5.292.497 5.611.502 6.314.991 7.014.905 7.250.795 13,78 6,03 12,54 11,08 3,36 9,36 

Juros e Encargos 

    

 

     

 

 Amortizações 42.680 3.703 

  

 

 

-   91,32 

   

 

 Manutenção 7.339.798 8.068.320 9.446.953 9.942.634 10.695.553 9.438.125 9,93 17,09 5,25 7,57 -6,75 6,62 

Depreciação - - 

  

 

     

 

 Investimentos 493.471 536.058 1.003.953 1.022.529 1.153.101 2.641.098 8,63 87,28 1,85 12,77 129,04 47,92 

Despesa Total 12.527.386 13.900.578 16.062.409 17.280.155 18.863.559 19.865.841 10,96 15,55 7,58 9,16 5,31 9,71 
Saldo inicial acumulado 

    

 

 

-    0,19 -   2,78 1,73 2,22 6,50 1,49 

Resultado 381.685 398.769 62.800 345.902 768.954 2.086.207 

    

 

 Resultado Acumulado 801.706 1.182.463 1.245.263 1.591.165 2.360.118 4.446.325 

    

 

 Evolução Desp. Totais 9,53 10,96 15,55 7,58 9,16 5,31 

    

 

 Média 11,40 11,29 12,14 11,38 11,07 10,64 

    

 

 Gasto Pessoal/ Rec. (%) 36,03 37,01 34,80 35,83 35,73 33,03 

    

 

 Gasto Lixo ($) 3.511.042 3.971.031 4.587.633 5.181.720 5.772.040 5.531.147 

    

 

 Fonte: AGIR (2018). 
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Com base nos quadros 19 e 20 acima, é possível verificar um saldo positivo entre as 

entradas das receitas culminando com um superávit acumulado entre os anos 2012 à 2017 de 

R$ 4.446.325,00 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte cinco 

reais). Vale destacar que a despesa com o vetor lixo alcança em média evolução de 9,76% 

(nove vírgula setenta e seis por cento), sendo que a evolução média da Despesa Total é 9,71% 

(nove vírgula setenta e um por cento). Ao cruzarmos a média da Despesa Total com a média 

da Receita Total de 11,21% (onze vírgula vinte e um por cento), chega-se a um saldo médio 

positivo de 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento). Apesar de apresentarem médias de 

evolução variáveis nas contas de investimentos, vale lembrar que o percentual de gastos com 

investimentos em relação a receita total vem crescendo, como no ano de 2017 com um 

patamar de 7,20% (sete vírgula vinte por cento) de investimento.  

A exposição quanto ao quadro 20 em relação ao quadro 19, consiste em alterar o grupo 

de contas na despesa, permanecendo no mesmo formato para as receitas. Na verdade, é uma 

forma variada do quadro anterior onde podemos verificar que os gastos com pessoal e 

encargos cresceu em média 9,76% (nove vírgula setenta e seis por cento), não apresentando 

gastos com juros e encargos de dívidas de longo prazo e por conseguinte amortização de 

dívidas.  

O percentual de gasto com pessoal em relação a Receita total apresenta o índice de 

33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento) não considerando as devidas deduções da 

Receita Corrente Líquida preceituado pela Lei Complementar nº 101/2000, também 

conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui infere-se que a entidade tem sobras 

significativas, haja vista, o limite prudencial de aproximadamente 49% (quarenta e nove por 

cento). 

A depreciação, conta redutora do ativo e que contabiliza a perda do valor econômico 

do ativo por conta de desgaste natural do uso ou danos, não vem sendo contabilizada. 

Recomenda-se a entidade que inicie a mensuração e a evidenciação desta conta, podendo se 

utilizar de data de corte a partir de 2017. 

Já a conta de manutenção que compreende gastos com serviços e materiais cresceu em 

média 6,62% (seis vírgula sessenta e dois por cento), sendo sua menor evolução em 2017 

onde alcançou -6,75% (seis vírgula setenta e cinco por cento, negativo).  
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Abaixo apresentamos a evolução dos índices acumulados e concedidos nos últimos 

reajustes da entidade, bem a evolução de alguns grupos de contas: 

 

Quadro 21 – Análise horizontal do SAMAE de Gaspar 2017. 

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 me 

INPC Acumulado (12 meses) 5,47 6,77 5,39 7,68 11,08 4,69 8,22 

Reajuste/Revisão Concedido 5,47 9,64 7,25 7,68 11,08 4,69 9,16 

Evolução da Receita Total 12,78 10,77 12,77 9,31 11,38 11,81 11,40 

Evolução da Despesa Total 9,53 10,96 15,55 7,58 9,16 5,31 9,71 

Evolução da Receita da Tarifa de Água 11,61 11,19 14,18 7,23 13,12 11,38 11,42 

Evolução da Despesa de Pessoal e Encargos 15,90 13,78 6,03 12,54 11,08 3,36 9,36 

Evolução da Despesa de Manutenção 4,88 9,93 17,09 5,25 7,57 -6,75 6,62 

Fonte: AGIR (2018). 

 

Observa-se que a evolução média dos reajustes e revisões das tarifas alcançou em 

média 9,16% (nove vírgula dezesseis por cento), maior do que a acumulação do INPC para o 

mesmo período, que acumulou conforme acima evidenciado, 8,22% (oito vírgula vinte e dois 

por cento) na média de 2012 a 2017. 

 

6.5 Dos custos 

 

6.5.1 Dos custos unitários: 

 

Os custos unitários são importantes para se observar o quanto esta análise consegue 

demonstrar o crescimento dos gastos em proporção ao faturamento, verificando a tarifa média 

apurada, a tarifa pelo volume tratado e por conseguinte, o volume micro medido e assim 

também confrontar com a tarifa mínima.  

 

Quadro 22 – Análise dos custos médios unitário do SAMAE de Gaspar 2017. 
Contas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

a) Receita Tarifa de Água (R$)  8.938.567   9.938.365   11.347.592   12.168.249   13.764.326  15.330.714 

b) Total dos Gastos (R$)  12.527.386   13.900.578   16.062.409   17.280.155   18.863.559  19.865.841 

c) Gasto Lixo (R$) 3.511.042 3.971.031 4.587.633 5.181.720 5.772.040 5.531.147 

d) Volume Faturado (m3/ano) 3.429.980 3.587.830 3.804.270 4.146.650 3.798.450 3.921.020 

e) Tarifa Média Apurada (R$)  (b – c ÷ d)  2,63 2,77 3,02 2,92 3,45 3,66 

f) Tarifa Mínima Aplicada Residencial Atual ($) 2,16 2,375 2,547 2,743 3,047 3,190 

g) Tarifa Média Receita (R$) (a ÷ d) 2,61 2,77 2,98 2,93 3,62 3,91 

h) Volume Tratado (m3/ano) 4.433.320 4.560.040 4.835.350 4.794.780 4.958.520 5.094.380 

i) Tarifa média Tratada (R$) (b – c ÷ h) 2,03 2,18 2,37 2,52 2,64 2,81 
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j) Volume Micro medido (m3/ano) 3.074.580 3.128.900 3.381.990 3.720.180 3.396.668 3.525.570 

l) Tarifa Média Micromedida (R$) (b – c ÷ j) 2,93 3,17 3,39 3,25 3,85 4,07 

Fonte: AGIR (2018). 

 

A análise que podemos extrair do quadro 22, acima informado, é de que a tarifa média 

aplicada sobre o custo alcançou R$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos) em 2017, 

enquanto que a tarifa aplicada sobre a receita fica em R$ 3,91 (três reais e noventa e um 

centavos), ficando acima o valor da tarifa média receita em 6,95% (seis vírgula noventa e 

cinco por cento) do valor da tarifa média apurada. 

Dando prosseguimento a análise do pleito do prestador, apresentamos a análise de 

resultado dos custos totais anuais somente de água e esgoto, conforme o abaixo destacado no 

quadro 23. Foram considerados na receita a tarifa de água, ligação, religação, receita de taxa 

de esgoto, multas e juros, e outros serviços inerentes a tarifa de água. No grupo da despesa 

foram considerados os gastos de pessoal, energia, combustível, materiais aplicados, serviços, 

manutenção de veículos e equipamentos, produtos químicos, vale transporte e alimentação, 

seguros, entre outros, além dos investimentos. 
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Quadro 23 – Análise de resultado dos custos de sistema de abastecimento de água e esgoto do SAMAE de Gaspar 2017. 

Contas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

2012/2013 

Evolução 

2013/2014 

Evolução 

2014/2015 

Evolução 

2015/2016 

Evolução 

2015/2016 me 

 Receita Total  9.310.945 10.395.160 11.771.152 12.657.458 14.390.860 16.060.645 11,64 13,24 7,53 13,69 11,60 11,54 

 Tarifa Água  9.021.183 10.034.039 11.451.087 12.287.867 13.899.739 15.485.351 11,23 14,12 7,31 13,12 11,41 11,44 

 Ligação  - 82.931 - 61.043 77.761 107.014 

    

 

  Religamento Água  121.378 117.379 131.952 103.895 162.386 186.577 -   3,30 12,42 -  21,26 56,30 11,81 11,81 

 Receita de Esgoto  29.922 26.113 37.928 40.777 35.924 45.346 - 12,73 45,24 7,51 - 11,90 10,87 10,87 

 Multas e Juros de Mora  100.745 113.787 128.734 133.685 172.225 195.497 12,95 13,14 3,85 28,83 14,45 14,45 

 Outros Serviços  37.718 20.912 21.452 30.192 42.825 40.860 -  44,56 2,58 40,74 41,85 7,20 7,20 

      

 

    

 

  Despesa  

     

 

    

 

  Folha  4.257.342 4.977.244 5.413.211 6.323.192 7.052.002 7.250.795 16,91 8,76 16,81 11,53 2,82 11,36 

 Energia  706.430 571.752 665.041 976.914 957.420 979.778 - 19,06 16,32 46,90 -  2,00 2,34 8,90 

 Combustível  131.421 151.100 173.802 174.387 186.470 203.662 14,97 15,02 0,34 6,93 9,22 9,30 

 Manut Maq., Equip. e Veículos  200.219 275.613 452.480 274.495 331.751 282.265 37,66 64,17 - 39,34 20,86 -14,92 13,69 

 Vale Transporte/Vale Alimentação  341.585 403.352 438.659 502.085 564.845 587.747 18,08 8,75 14,46 12,50 4,05 11,57 

 Produtos Químicos  247.643 302.139 361.762 436.376 524.046 471.726 22,01 19,73 20,63 20,09 -9,98 14,49 

 Mat. Diversos e Manutenção Água  779.710 1.505.574 1.600.625 1.364.993 1.301.767 1.595.866 93,09 6,31 - 14,72 -   4,63 22,59 20,53 

 Serviços Bancários  223.834 241.228 262.580 264.326 254.874 293.199 7,77 8,85 0,66 -   3,58 15,04 5,75 

 Indenizações Trabalhistas  296.688 315.254 336.294 361.254 160.312  6,26 6,67 7,42 - 55,62 -100,00 -27,05 

 Seguros  35.864 36.355 20.591 20.873 22.830 17.322 1,37 - 43,36 1,37 9,38 -24,12 -11,07 

 Investimentos  470.851 536.058 1.003.953 1.022.529 1.153.101 2.641.098 13,85 87,28 1,85 12,77 129,04 48,96 

 Despesa Total  7.691.588 9.315.669 10.729.000 11.721.424 12.509.418 14.323.459 21,12 15,17 9,25 6,72 14,50 13,35 

 Resultado  1.619.357 1.079.492 1.042.153 936.035 1.881.442 1.737.186 
    

 

 Fonte: AGIR (2017). 
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Como bem destacado o resultado deste apresenta superávit ano a ano e as contas mais 

impactantes na média são os materiais e manutenção de água com 22,59% (vinte e dois 

vírgula cinquenta e nove por cento), seguido de serviços bancários com 15,04% (quinze 

vírgula zero quatro por cento) e combustíveis com 9,22% (nove vírgula vinte e dois por cento) 

de variação.  

 

6.6 Do percentual de reajuste: 

 

Para evidenciar a projeção de receita e gastos da entidade apresentamos abaixo no 

quadro 24, a média de crescimento do prestador e os percentuais de reajustes/revisões 

aplicados. O índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – INPC apresentou média de 

crescimento de 7,28% (sete vírgula vinte e oito por cento), enquanto que a evolução média da 

receita da tarifa de água alcançou 11,47% (onze vírgula quarenta e sete por cento), sendo 

então que o incremento médio real na receita ficou em 4,19% (quatro vírgula dezenove por 

cento) e que em virtude de em 2015 apresentar diferença negativa não levamos esta média em 

consideração.  

 

Quadro 24 – Análise de quociente do SAMAE de Gaspar 2017. 

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 me 

a) INPC Acumulado (12 meses) 5,47 6,77 5,39 7,68 11,08 4,69 1,81 6,86 

b) Reajuste Concedido 5,47 9,64 7,25 7,68 11,08 4,69  7,63 

c) Evolução da Receita da Tarifa 

de Água 11,54 11,23 14,12 7,31 13,12 11,41  11,46 

Diferança (c – a) 6,07 4,46 8,73 -0,37 2,04 6,72  3,82 

Quociente (c / b) 2,11 1,16 1,95 0,95 1,18 2,43  1,50 

Fonte: AGIR (2017). 

 

Igualmente, considerando a data base da Autarquia que abrange os meses de 

março/2017 até fevereiro/2018 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, o qual 

alcança 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento), apresentamos no quadro 25 a projeção do 

SAMAE de Gaspar até 2022 considerando este percentual para a receita: 
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Quadro 25 – Projeção de resultado de água e esgoto do SAMAE de Gaspar 2018. 

 

 
Percentual de reajuste 1,81 + Cresc. Me. de 1,50 = 3,31 

 

 

 
me Ajuste 2018 2019 2020 2021 2022 

Contas 2017 % % 

Receita Total 16.060.645 11,54 

 
 16.592.252  17.141.456  17.708.838  18.295.001  18.900.565  

Tarifa Água 15.485.351 11,44 3,31 15.997.916  16.527.448  17.074.506  17.639.672   18.223.545  

Ligação 107.014 

 

3,31 110.556  114.216  117.996  121.902  125.937  

Religamento Água 186.577 11,81 3,31 192.753  199.133  205.724   212.533  219.568  

Receita de Esgoto 45.346 10,87 3,31 46.847  48.398  50.000   51.655  53.365  

Multas e Juros de Mora 195.497 14,45 3,31 201.968  208.653   215.559  222.694  230.066  

Outros Serviços 40.860 7,20 3,31 42.212  43.609  45.053  46.544   48.085  

 

 

  
     

Despesa  

  

     

Folha  7.250.795  11,36 12,00 8.120.890 9.095.397 10.186.845  11.409.266  12.778.378  

Energia  979.778  8,90 9,00 1.067.958 1.164.074  1.268.840  1.383.036  1.507.509  

Combustível 203.662  9,30 10,00 224.028 244.855  267.619       292.499  319.692  

Manut Maq., Equip. e 

Veículos 282.265  13,69 12,00 316.137 354.073 396.562 444.150 497.448 

Vale Transporte/Vale 

Alimentação 587.747  11,57 15,00 675.910 777.296 893.890 1.027.974 1.182.170 

Produtos Químicos 471.726  14,49 15,00 542.485 623.858 717.437 825.052 948.810 

Mat. Diversos Manut. Água 1.595.866  20,53 15,00 1.835.246 2.110.533 2.427.113 2.791.179 3.209.856 

Serviços Bancários 293.199  5,75 10,00 322.519 354.771 390.248 429.273 472.200 

Indenizações Trabalhistas  -27,05 7,00 - - - - - 

Seguros 17.322  -11,07 7,00 18.535 19.832 21.220 22.706 24.295 

Investimentos  2.641.098  48,96 

      Total Despesa 14.323.459  13,35 

 

13.123.707 14.744.689 16.569.774 18.625.135 20.940.358 

Resultado 3.468.545 2.396.767 1.139.064 -  330.134 - 2.039.793 

Resultado Acumulado 3.468.545 5.865.312 7.004.376 6.674.242 4.634.448 

Fonte: AGIR (2018). 

 

Ao final do cálculo podemos verificar que o resultado em 2018 será de R$ 

3.468.545,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco 

reais). Mesmo considerando as médias verificadas de variação das contas, há que se fazer 

ajustes baseado nas tendências e assim na coluna de ajuste é feito a partir dela a prospecção 

para os próximos cinco exercícios futuros. Bem lembrado que, os investimentos não são 

contemplados, pois seu incremento é baseado em decisões da gestão com base no Plano 

Municipal de Saneamento Básico, ficando prejudicada uma apuração médica. Nesse sentido, a 

sobra, deve fazer frente aos investimentos pleiteados pela prestadora. Nesta formatação 

teremos um déficit de valores a partir do ano de 2021, se o comportamento das receitas e 

despesas continuarem nestas proporções.   
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A seguir para fundamentar o explanado acima, no quadro 26 apresentamos a projeção 

da receita e despesa com os investimentos, considerando o superávit financeiro de 2017 

conforme quadro 17 acima, temos: 

Quadro 26 – Análise Financeira SAMAE de Gaspar 2018. 

Contas Sinal Valores 

Receita Total projetada com 1,81 de reajuste 

+ 1,50 reajuste me de cresc. = 3,31% ( + ) 

         

16.592.252  

Despesa Total Projetada ( - )         13.123.707  

Resultado Parcial  ( = )           3.468.545  

Superávit de 2017 ( + ) 4.449.650 

Investimentos Apresentados ( - ) 3.984.000  

Sobra ( = )           3.934.195  
Fonte: AGIR (2018). 

 

Portanto seguindo uma linha conservadora, em conformidade com o Princípio 

Contábil da Prudência onde aplica-se subavaliação para as receitas e superavaliação para as 

despesas, temos que o presente reajuste de 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento) é 

suficiente para cobrir todos os gastos mais investimentos contemplados no presente pleito. 

 

7. 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: 
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[...] 

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 Gerência de Estudos Econômico-Financeiro considerará o período 

de março/2017 até fevereiro/2018, acarretando em um índice acumulado de 1,81% (um 

vírgula oitenta e um por cento). Registra-se que o percentual de reajuste, e o período a 

acumular para obtenção do índice não foi objeto de anotação da autarquia em seu pedido no 

oficio SAMAE – Presidência n º011/2018. 

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

evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulado de março/2017 até 

fevereiro/2018: 

 

Quadro 28 – Evolução do INPC de março/2017 a fevereiro/2018. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 

 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual 

mar/17 0,32 1,0032000 0,3200 

abr/17 0,08 1,0040026 0,4003 

maio/17 0,36 1,0076170 0,7617 

jun/17 -0,3 1,0045941 0,4594 

jul/17 0,17 1,0063019 0,6302 

ago/17 -0,03 1,0060000 0,6000 

set/17 -0,02 1,0057988 0,5799 

out/17 0,37 1,0095203 0,9520 

nov/17 0,18 1,0113374 1,1337 

dez/17 0,26 1,0139669 1,3967 
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jan/18 0,23 1,0162990 1,6299 

fev/18 0,18 1,0181284 1,8128 
Fonte: Adaptado da Base de dados do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema 

Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. Acesso em: 12 mar. 2018. 

 

For fim, esta Gerência de Estudos Econômico-Financeiro recomenda: 

1) Diante do exposto, atender a solicitação feita pela Autarquia em seu Ofício 

Presidência nº 011/2018, onde solicitava o reajuste anual da tarifa de água praticada 

pelo SAMAE de Gaspar; 

2) Percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, entendendo-se como 

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 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento), com base no INPC dos 

últimos 12 (doze) meses, ou seja, de março/2017 até fevereiro/2018, respeitando a data 

base da Autarquia e, conforme o demonstrado no quadro 28 deste Parecer; 

3) Que o SAMAE de Gaspar apresente um cronograma de trabalho para início em 2018 

sobre a 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 apresente um cronograma de trabalho para início em 2018 sobre o 

registro da conta de estoque no Balanço Patrimonial e igualmente, para desenvolver 

ações para a recuperação dos créditos em dívida ativa; 

5) Recomendar ao SAMAE de Gaspar que os dados físicos tenham melhor consistência, 

e quando retificados e/ou alterados sejam devidamente justificados, pois houveram 

casos em que foram alterados sem qualquer justificativa, o que prejudica a gestão da 

Autarquia e a análise por parte desta Agência; 

6) Que o SAMAE de Gaspar, obedeça rigorosamente aos investimentos elencados em 

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

fiel cumprimento para proporcionar um próximo reajuste/revisão eficiente, e 

colaborem para a manutenção, sustentabilidade e regularidade dos serviços; 

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

comunicação pela Autarquia aos seus usuários de forma ampla e oficial, num período 

não inferior a 30 (trinta) dias, para início da cobrança do novo regime tarifário e que 

seja encaminhado a esta Agência cópia da nova tabela tarifária, assim como das 

publicações realizadas pelo município de Gaspar/SC e pelo SAMAE de Gaspar, em 
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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), 20 de março de 2018. 
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