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PARECER ADMINISTRATIVO E JURÍDICO Nº 001/2017  

 

 

A Diretoria Administrativa e a Assessoria Jurídica da AGIR, no âmbito de suas 

atribuições previstas no artigo 21 da Lei nº 11.445/2007 e incisos e das cláusulas 56 e 64-F do 

Protocolo de Intenções desta Agência de Regulação, emite este Parecer Administrativo e 

Jurídico, considerando: 

a. Que são princípios básicos da regulação do saneamento básico: a independência 

da entidade reguladora; a transparência; a tecnicidade; a celeridade e a 

objetividade das decisões; 

b. Que o saneamento básico adequado é essencial à sociedade, seja nas residências 

ou nos diversos segmentos da economia, sendo primordial ao desenvolvimento do 

país; 

c. A solicitação verbal realizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Guabiruba 

para análise por parte da AGIR na proposta de minuta de Contrato de Programa 

apresentado pela prestadora ao município de Guabiruba; 

d. A reunião realizada entre o município de Guabiruba, a prestadora CASAN e 

Agência Reguladora AGIR, em 10 de abril de 2017; 

e. Que o objetivo deste Parecer Administrativo e Jurídico é servir como ferramenta 

gerencial para o município de Guabiruba e a Companhia Catarinense de Água e 

Saneamento – CASAN, para a correção e complementação da proposta de minuta 

de Contrato de Programa apresentado pela prestadora por meio do documento 

CT/D – 1528, de 08 de novembro de 2018, encaminhado ao Excelentíssimo 

Senhor Matias Kohler, Prefeito Municipal de Guabiruba, sendo este remetido em 

cópia a esta Agência de Regulação em 10 de março do corrente ano; 

f. Que o Contrato de Programa a ser firmado para prestação dos serviços públicos 

municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim como seus 

anexos, devem levar em consideração os requisitos mínimos de garantia de 

continuidade do abastecimento e segurança da qualidade dos serviços oferecidos, 
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em obediência à Lei nº 11.445/2007, às Resoluções da AGIR, às legislações 

municipais e aos demais estatutos legais vigentes sobre a matéria. 

Mediante o exposto, inicialmente, é importante registrar que a AGIR não é o órgão 

responsável pela análise da legalidade ou não de Editais e de Contratos Administrativos desta 

natureza e nesta fase de discussão, pois tem como escopo principal a regulação e fiscalização 

dos serviços prestados (direta ou indiretamente) ou delegados (concessão comum ou Parceria 

Público-Privada) ou dos Contratos de Programa. Assim, a análise em questão não tem o 

condão de afastar a competência dos órgãos de controle, em especial da Câmara de 

Vereadores e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC. 

Dentro desse prisma, a legitimidade da AGIR caminha no sentido de contribuir com 

a Administração Pública municipal de Guabiruba no aperfeiçoamento dos documentos que 

tornam legais e possíveis a realização dos investimentos previstos no Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município – PMSB e igualmente, da futura assinatura do Contrato de 

Programa entre as partes, o município de Guabiruba e a prestadora CASAN. 

Assim, retira-se do Protocolo de Intenções da AGIR: 

CLÁUSULA OITAVA. Compete a AGIR: 

[...] V - manifestar-se quanto ao conteúdo dos editais de licitação para 

concessão, permissão e autorização, e quanto aos contratos e demais 

instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções, 

nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, bem 

como revisar e propor ajustes, no âmbito de suas competências, dos 

instrumentos contratuais já celebrados antes da vigência do protocolo 

de intenções; [...]. 

 

Portanto, o pedido realizado deve ser compreendido dentro desse prisma normativo, 

qual seja, o de contribuir para a elaboração futura dos documentos necessários para a 

assinatura de um Contrato de Programa entre o município de Guabiruba e a CASAN. 

Assim, uma vez solicitado formalmente pelo titular dos serviços, qual seja o 

município de Guabiruba, na pessoa de seu Prefeito Municipal, a análise da minuta do 

Contrato de Programa, cabe à AGIR atender à solicitação realizada, nos termos do artigo 8º, 

inciso V do Protocolo de Intenções da Agência, conforme o exposto anterior neste Parecer.  
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Da mesma forma, não compete à AGIR definir qual o modelo de prestação dos 

serviços em qualquer um dos 14 (catorze) municípios consorciados à Agência. Tal definição 

compete aos Poderes Executivo e Legislativo de cada município, sendo válida a adoção das 

modalidades de prestação direta ou indireta dos serviços, bem como a delegação para que 

terceiros o prestem por conta e risco, sob as formas legais existentes. 

No caso do município de Guabiruba, resta clara a intenção do Poder Executivo em 

verificar a possibilidade em continuar a delegação da prestação dos serviços à CASAN, 

mediante a assinatura de Contrato de Programa. Nesse modelo jurídico, o Poder Público 

delega a responsabilidade e o risco da prestação dos serviços à CASAN, que, em 

contrapartida, auferirá tarifas para remunerar os investimentos a serem realizados, o custo de 

prestação do serviço e o lucro previamente definido perante a Administração Pública. 

De outro lado, desde já se ressalta que o modelo em questão exige, para seu êxito e 

sua eficácia em prol da população, grande controle e fiscalização, pois a simples delegação 

não possui o condão de equacionar os problemas atuais. Em outras palavras, o sucesso do 

modelo requer: (i) regras contratuais claras, (ii) metas bem definidas de ampliação, eficiência 

e modernização dos sistemas; (iii) modicidade tarifária e (iv) controle e fiscalização dos 

serviços prestados, das receitas auferidas e do cumprimento das metas estabelecidas. 

De qualquer forma, esta decisão não cabe à AGIR, mas, sim, ao titular dos serviços, 

no caso o município de Guabiruba, através da tomada de decisão do Poder Executivo após 

prévia autorização do Poder Legislativo e oitiva audiência pública. 

Feitas estas considerações preliminares, passa-se a realizar alguns apontamentos 

sobre o documento encaminhado (cópia da minuta do Contrato de Programa), bem como 

sobre a discussão feita na reunião entre as partes no dia 10/04/2017 e, por fim, sobre os e-

mails enviado pela Companhia em 11 (cópia da minuta do Contrato de Programa, Relação de 

Bens por Data de Referência, Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira) e 18 de abril do 

corrente ano (Estudo Guabiruba Abril 2017) a esta Agência. 

 

1 DO CONTRATO DE PROGRAMA 
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Foi encaminhado à AGIR uma minuta de Contrato de Programa, com o seguinte 

objeto delimitado: 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE, NOS TERMOS DO 

ESTABELECIDO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2008, 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE GUABIRUBA E A 

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

CASAN PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO. 

 

Analisando o conteúdo desta minuta do Contrato de Programa, a AGIR compreende 

como importante algumas melhorias e adequações no corpo do documento, a fim de coadunar 

algumas cláusulas previstas à realidade regulatória do setor, principalmente com relação às 

normativas já expedidas por esta Agência (Resoluções Normativas nº 001, 002, 003, 004 e 

005) e a própria Lei Federal nº 11.445/2007. 

Pela leitura desta minuta de Contrato, percebe-se que se trata de uma minuta prévia, 

considerando o número do Convênio de Cooperação, qual seja, 001/2008, necessita-se ainda 

da minuta do aditivo deste Convênio, do qual o Contrato de Programa deverá fazer parte.  

Neste jaez, e antes de adentrar no mérito e análise propriamente dita da minuta do 

Contrato de Programa, faz-se oportuno destacar que vige entre as partes (CASAN e o 

Município de Guabiruba) o Convênio nº 001/2008, celebrado em 01 de abril de 2008, para 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de 

Guabiruba, cuja assunção destes serviços coube à CASAN.  

Dessume-se da Cláusula Quinta do referido Convênio nº 001/2008, que o prazo de 

vigência deste é de 10 (dez) anos, admitindo-se prorrogação; o que significa então dizer que o 

termo final será o dia 01 de abril de 2018.  

Ainda, do Convênio nº 001/2008, extrai-se do seu introito, mais precisamente dos 

“Considerandos” (Item IX), cuja redação é a seguinte: “O Contrato de Programa que será 

celebrado entre CASAN, o ESTADO e o MUNICÍPIO que deverá ser anexado ao presente 

Convênio dentro do prazo de noventa dias, após a aprovação do Plano Municipal de 

Saneamento; [...]”. 
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Ou seja, há a previsão expressa quanto a obrigação para assinatura do Contrato de 

Programa, o qual, somente foi apresentado para assinatura pela CASAN na iminência do 

término de vigência do Convênio nº 001/2008; inclusive com omissões de obrigações e 

responsabilidades essenciais pela CASAN, conforme adiante será minuciosamente 

explicitado.  

Enfim, o fato é que não há qualquer previsão expressa no Contrato de Programa, 

quanto ao Convênio nº 001/2008, seja no sentido de sua renovação ou aditamento, porquanto 

é certo que da redação da Cláusula Sexta do Convênio (Da Extinção do Convênio), não há 

qualquer estipulação de que a assinatura do Contrato de Programa, importaria na resolução 

e/ou extinção do Convênio. 

Há, portanto, a necessidade de que seja expressamente estipulada cláusula contratual 

no Contrato de Programa, acerca da renovação do Convênio nº 001/2008, porquanto é certo 

que versam sobre instrumentos contratuais congêneres, os quais prescindem que sua 

assinatura seja precedida de aprovação pela Câmara Legislativa, inclusive com submissão à 

audiência pública, especialmente designada para este fim.  

Por fim, há a necessidade de estabelecer-se uma exegese comparativa entre as 

cláusulas e obrigações insertas no Convênio nº 001/2008 com aquelas do Contrato de 

Programa, vez que é imperioso ressalvar todas aquelas que porventura estejam conflitantes 

entre si, e até mesmo prever que na ocorrência de conflitos, sempre interpretar-se-á a favor 

dos interesses do usuário-consumidor (hipossuficiente da relação contratual).  

Feitas as considerações introdutórias, na continuidade, passa-se a apresentar as 

considerações cláusula a cláusula e demais apontamentos para a melhoria deste instrumento 

(minuto do Contrato de Programa): 

 

1.1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Nesta cláusula registra-se o subitem 1.3.1, onde sugere-se que o município de 

Guabiruba, Poder Concedente e Titular dos serviços, para não perder as prerrogativas 

estabelecidas pela Lei nº 11.445/2007, acrescente no referido item que o Poder Concedente 

deve previamente ser consultado para que este autorize qualquer forma e/ou espécie de 



 

6 

 
 

subconcessão, locação de ativos, parcerias público-privadas, dentre outras. Registra-se que, 

inclusive a vedação de subconcessão do objeto do CONTRATO era a prática encontrada 

em vários Contratos de Programa já firmados pela Companhia Estadual. 

 

1.2 CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

Sugere-se a verificação/correção/exclusão de alguns dos itens constantes nesta 

Cláusula, visto estarem previstas nas normativas da Agência Reguladora AGIR, atendendo a 

Lei Federal nº 11.445/2007. Observa-se que a prestação dos serviços de saneamento deve ser 

por conta e risco do Prestador, onde este deve estar desde o início em conformidade com a 

legislação vigente, assim como ter sempre infraestrutura adequada para a boa prestação dos 

serviços como previsto, inclusive, no Plano Municipal de Saneamento Básico de Guabiruba, 

aprovado pelo legislativo. 

Igualmente, recomenda-se a fixação de prazo para envio do Manual de Prestação de 

Serviço e de Atendimento ao usuário para aprovação da Agência de Regulação, constante no 

item 4.9. 

Sugere-se, enfim, que na redação do Contrato de Programa, conste que tal 

instrumento contratual observará todos os diplomas legais aplicáveis, dentre os quais a Lei nº 

8.987/95, Lei nº 11.445/07, em especial as Resoluções Normativas expedidas pela AGIR, a 

qual por força do Protocolo de Intenções assinado pelo município de Guabiruba, é a agência 

reguladora eleita para regular e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico.  

 

1.3 CLÁUSULA QUINTA– DO REGIME DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

No subitem 5.2.1, sugere-se alteração no que refere-se a afirmação “[...] será 

uniforme em todo o ESTADO de SANTA CATARINA [...]”. Onde tal afirmação 

impossibilita a criação de uma tarifa diferente em relação aos demais municípios ou uma 

tarifa regionalizada por exemplo. É sabido que a possibilidade de criação de tarifas 
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individualizadas demanda tempo e estudos detalhados, porém, existe tal possibilidade e esta 

deve estar contemplada no item em questão.  

Esclarece, outrossim, que a criação de tarifa regionalizada ou até mesmo a tarifa 

mínima de disponibilidade, é assunto que margeia todas as Prestadoras dos Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, as quais, inclusive por força de 

determinações emanadas dos representantes do Ministério Público, vêm-se obrigadas a rever 

suas tarifas e adequá-las às novas tendências e interpretações legais; razão pela qual não há 

como uniformizar e via de consequência, impossibilitar a revisão da tarifa, quiçá blindá-la de 

qualquer alteração.  

Ainda, faz-se necessário esclarecer de forma instrucional as regras de reajuste e 

revisão, seja ordinária e/ou extraordinária, constantes nos itens 5.3, 5.4 e 5.5, incluindo regras 

e informações acerca de: fluxos processuais, data-base, formas de divulgação, prazos, 

utilização de índice fixo ou fórmula paramétrica, variáveis a serem revistas a cada revisão 

ordinária, realização de consultas e/ou audiências públicas, variações que podem originar uma 

revisão extraordinária etc. 

 

1.4 CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Sugere-se incluir itens que versem sobre: 

a) fornecer ao município, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término de obras ou 

serviços, o cadastro dos equipamentos implantados e das eventuais interferências 

encontradas; 

b) utilizar materiais de qualidade compatível com as normas editadas pelos órgãos 

técnicos especializados, cumprindo as especificações e normas técnicas 

brasileiras, visando garantir solidez e segurança das referidas obras, tanto na fase 

de construção, quanto nas de operação e manutenção; 

c) encaminhar cópia em meio digital (DWG) do cadastro técnico atualizado de todo 

o SAA e SES do município para verificação e certificação das metas contratuais; 
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d) incluir nas responsabilidades da Contratada que a mesma deve desenvolver 

anualmente campanhas educativas de saneamento ambiental, relativas ao 

abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

e) permitir a fiscalização dos serviços por representantes do município e da Agência 

de Regulação, permitindo aos encarregados da fiscalização livre acesso, em 

qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do 

serviço, bem como a seus registros contábeis; 

f) acatar as recomendações da Agência de Regulação, sendo enfim assegurado o 

direito de resposta e contraditório, com a utilização de todos os meios de prova e 

recurso em direito admitidos; 

g) promover a publicação anual das demonstrações financeiras relativas à prestação 

dos serviços objeto deste contrato, a qual deverá ser específica e segregada das 

demais demonstrações dos sistemas por ela atendidos, para fins de prestação de 

contas em atendimento ao que estabelece o Art. 33 do Decreto nº 6.017/2007; 

h) zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços, bem como 

segurá-los adequadamente; 

i) pagar a taxa de regulação à Agência Reguladora. 

j) manter em dia o inventário e o registro dos bens imóveis necessários à prestação 

dos serviços e obras objeto este Contrato. 

Na alínea “f”, deve-se atentar para a Resolução Normativa nº 005 da AGIR, a qual 

versa sobre interrupções programadas e suas formas de comunicação à Agência Reguladora, 

ao município e aos usuários. Registra-se que 48 (quarenta e horas) horas é um prazo ínfimo 

para a alínea em questão e que em Contratos anteriores pactuados pela Companhia Estadual 

este prazo era de 15 (quinze) dias, mais plausível. 

Na continuidade, acerca da alínea “h”, propõe-se a revisão por parte do município o 

prazo de 60 (sessenta) dias, onde a municipalidade deve se manifestar sobre o mesmo, 

considerando a burocracia dos trâmites envolvidos neste item. Considerando todo o arcabouço 

processual de um processo de desapropriação sugere-se no mínimo 120 (cento e vinte) dias. 

Quanto a alínea “m”, sugere-se acrescentar que a manutenção da estrutura no 

município deve abranger o atendimento ao cliente e o plantão operacional, estes 24 (vinte e 
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quatro) horas ininterruptos, sendo esta obrigação já constante em outros Contratos de 

Programa pactuados pela Companhia Estadual.  

Por fim, na alínea “n”, sugere-se a fixação de prazos para apresentação do município 

das despesas expressas e, igualmente, prazo para a Contratada efetuar o ressarcimento aos 

cofres públicos. 

Sugere-se, outrossim, incluir dentre as obrigações da CONTRATADA, a definição 

dos critérios, dos indicadores, das fórmulas e dos parâmetros definidores da eficiência e 

qualidade do serviço (art. 23, III da Lei n. 8.987/1995 c/c art. 11, § 2º, II e art. 29, § 1º, VIII 

da Lei nº 11.445/2007), em consonância, inclusive, com a Resolução Normativa nº 006/2016 

da AGIR (em fase de estudo para aprovação). 

 

1.5 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

            Nas alíneas “f” e “g”, visando problemas e dispêndios futuros com a não interligação 

ou a interligação incorreta por parte do usuário, sugere-se que seja melhor detalhada a 

sistemática, responsabilidades e prazos para os dois itens em apreço, inclusive interessante se 

faz a atuação da Contratada na verificação da ligação após a realização da mesma por parte do 

usuário. 

            No que trata a alínea “o”, sugere-se, que seja removida a possibilidade de deliberação 

por parte da prestadora, visto o ordenamento territorial ser competência exclusiva do Poder 

Concedente, podendo o prestador apenas cobrar dos empreendedores as melhorias e 

ampliações para atendimento adequado, destes novos empreendimentos, previstas nas normas 

reguladoras e demais instrumentos legais. 

           Já quanto a alínea “p”, propõe-se ao município de Guabiruba e a Companhia Estadual 

atentarem-se ao prazo estipulado na minuta, de 15 (quinze) dias, pois, existe norma desta 

Agência Reguladora quanto aos prazos de recomposição da pavimentação (Resolução 

Normativa nº 001), a qual deve ser imediata e não em 15 (quinze) dias. 

 

1.6 CLÁSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 
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No item 8.1, alínea “a”, sugere-se que para receber os serviços em condições 

adequadas, além da Cláusula Quarta, devem a Contratante e a Contratada elaborarem um 

Manual de Procedimentos de Execução, Aprovação e Entrega de Obras da cidade de 

Guabiruba-SC, com o objetivo de definir as “diretrizes de execução” e o “padrão de 

qualidade” das atividades relacionadas às obras de implantação, ampliação e/ou manutenção 

dos sistemas de água e esgotamento sanitário no município de Guabiruba entre Casan e a 

Prefeitura Municipal. 

Sugere-se a inclusão de itens que abordem os seguintes deveres dos usuários, estes 

baseados em Contratos de Programa já firmados pela Companhia Estadual: 

a) franquear aos empregados da Contratada, desde que devidamente identificados, o 

acesso aos medidores de consumo de água ou de esgotos, e outros equipamentos 

destinados ao mesmo fim, conservando-os limpos, em locais acessíveis, seguros e 

asseados; 

b) utilizar o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário de forma 

racional e parcimoniosa, evitando os desperdícios e colaborando com a 

preservação dos recursos naturais. 

 

1.7 CLÁUSULA NONA – DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

 Indica-se que no item 9.1 deve-se nomear a Agência que regula o município de 

Guabiruba, qual seja a Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, nos termos da Lei 

Complementar nº 1.576 de 22/02/17 e do Capítulo V da Lei nº 11.445/2007. 

 Atualizar no item 9.3 a Lei Municipal nº 1.200/2010 pela Lei Complementar nº 1.576 

de 22/02/17. 

 

1.8 CLÁUSULA DÉCIMA – DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS NOS CONVÊNIOS 

ANTERIORES 
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Relativamente a proposta de redação apresentada para a Cláusula Décima, do 

referido Contrato de Programa a ser firmado entre as partes, recomenda-se, outrossim, que a 

Minuta do Contrato alusivo ao Processo Licitatório para realização das obras para melhoria da 

bacia de captação do SAA (Sistema de Abastecimento de Água da Casan no município de 

Guabiruba), seja assinado e suas obras realizadas, independentemente da assinatura do 

Contrato de Programa. 

Ou seja, na reuinão realizada no dia 10.04.17, foi colocado pelos representantes da 

CASAN, presentes a reunião realizada na Prefeitura de Guabiruba; que a realização destas 

obras na bacia de captação do SAA, estaria condicionada a assinatura do Contrato de 

Programa pelo Prefeito de Guabiruba, sem o qual não haveria a assinatura do contrato com a 

empresa vencedora do processo licitatório, cujo objeto é a realização das referidas obras de 

melhoria; registre-se há tempo acordadas, porém não realizadas.  

Sugere-se, portanto, que o referido Contrato Administrativo constitua, enfim, um 

ANEXO do Contrato de Programa. Tal recomendação sugestionada, pretende apenas que as 

pactuações de realização de obras e melhorias pela CASAN, não se traduzam apenas em 

“letra morta”, para enfim, obter apenas a renovação do Convênio e sim, em execução de 

melhorias nos serviços públicos prestados em Guabiruba.   

 

1.9 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E MEIO 

AMBIENTE – DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

No subitem 11.1.2, sugere-se incluir que as notificações para as ligações realizadas 

pela Contratada deve ser feitas simultaneamente com uma ampla campanha de 

esclarecimentos aos usuários, suas obrigações e direitos, inclusive disponibilizando técnicos 

para as orientações que se fizerem necessárias. Ainda, tal campanha deve ser aprovada pela 

Agência Reguladora antes de sua divulgação, conforme Resolução Normativa da AGIR. 

No subitem 11.1.3, recomenda-se incluir que poderá ser a Vigilância Sanitário 

Municipal ou outro órgão municipal com poderes para tanto, por solicitação da Contratada, 

exercer seu poder de polícia no objeto em questão. 
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1.10 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO AMBIENTAL E DOS 

RECURSOS HÍRICOS 

 

Incluir no item 12.1, onde traz como obrigação da Contratada, o compromisso na 

obtenção de todas as licenças que se fizerem necessárias para execução das obras e serviços 

objeto do Contrato, bem como das outorgas de uso dos recursos hídricos necessários, sugere-

se que estas devem ser remetidas à Agência de Regulação juntamente com o Relatório Anual 

de Desempenho. 

 

1.11 CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Sugere-se, que sejam melhor delineadas as penalidades contratuais e administrativas 

a que se sujeita a Contratante e sua forma de aplicação (art. 23, VIII da Lei nº 8.987/1995), 

aperfeiçoando-se, portanto, a Cláusula Décima Terceira do Contrato de Programa, inclusive 

no que concerne à atuação da AGIR, ao melhor detalhamento das hipóteses de aplicação das 

penalidades e aos valores pecuniários fixados a título de multa. 

 Neta Cláusula é necessário atentar-se às Resoluções Normativas já publicadas por 

parte da AGIR já existentes sobre o tema. Inclusive, sugere-se no item 13.1, que se acrescente 

na redação o seguinte: “[...] sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas e nas normas 

reguladoras, [...]”. 

 

1.12 CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DOS BENS REVERSÍVEIS 

 

Recomenda-se, outrossim, que se proceda a definição da Matriz de Riscos do 

Contrato de Programa (art. 2º, III e 23, V da Lei nº 8.987/1995), estabelecendo as principais 

situações e eventos (ambientais, econômicos, da natureza, sociais, jurídicos e operacionais) 

sob risco do município e da Contratada, a partir do Contrato de Programa celebrado, inclusive 

com certificação de todos os investimentos até então realizados, e que constituiriam o valor da 

indenização em caso de denúncia e resolução antecipada do Contrato de Programa. 
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Ainda, propõe-se estabelecer no Contrato de Programa, melhor detalhamento acerca 

dos bens reversíveis (art. 23, X da Lei nº 8.987/1995), principalmente com relação à forma de 

registro e inventário dos bens, permitindo-se que ao final da contratação saiba-se, com 

exatidão, quais bens estão amortizados e o procedimento para cálculo da eventual indenização 

pelo Poder Concedente/município de Guabiruba (art. 23, XI da Lei nº 8.987/1995).  

Sugere-se a seguinte redação, parte desta já existente em outros Contratos de 

Programa já assinados pela CASAN: A celebração do presente Contrato de Programa aditiva 

o Convênio, então existente, firmado pelas partes, devendo para tanto, ser realizado de 

comum acordo entre as mesmas, avaliação dos ativos do Convênio nº 001/2008, com a 

produção do levantamento de eventual indenização à CASAN dos bens reversíveis ainda não 

amortizados pelas tarifas cobradas até a data de assinatura do presente Contrato de 

Programa, bem como de eventuais valores não repassados pela CASAN ao município, estes 

sendo utilizados na composição da viabilidade econômico-financeira do Contrato de 

Programa a ser firmado.  

Bem como, sugere-se incluir que os bens e direitos afetados ou indispensáveis à 

prestação dos serviços não poderão ser alienados ou onerados pela Contratada sem prévia 

anuência do Município, permanecendo vinculados à prestação dos serviços. Cabe informar 

que tal postura já é encontrada em Contratos de Programa já pactuados pela Companhia 

Estadual. 

 

1.13 CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

A Cláusula Décima Quinta também prescinde de aperfeiçoamentos, para enfim 

detalhar com mais precisão os critérios, o procedimento e a forma de apuração da indenização 

porventura devida, além é claro da observância do devido processo legal e ampla defesa, tudo 

enfim com o objetivo de apurar qual das partes (município Contratante ou Contratada), deu 

causa a rescisão contratual e as penalidades a que estará sujeita.  

 Sugere-se que seja reformulada o item 15.1, explicitando de forma pontual e clara a 

possibilidade de intervenção por parte do Poder Concedente e, igualmente as possibilidades 

de extinção do Contrato de Programa, visando assegurar a adequada prestação do serviço ou 
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para sanar deficiência na respectiva prestação, bem como, o fiel cumprimento das normas 

contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

No subitem 15.1.3, dos ativos financeiros não amortizados, sugere-se que este seja 

uma cláusula em específico, em razão da não clareza na sequência em que se encontra na 

Minuta do Contrato de Programa apresentada e, igualmente sugere-se a alteração, incluindo o 

seguinte ao final do texto: “[...] nos mesmos moldes do estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007, 

em seu artigo 42”. 

 

1.14 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS E DO FORO 

 

A par do que dispõe o artigo 63 do Novo Código de Processo Civil, recomenda-se 

alterar a Cláusula de eleição de foro – como sendo da Capital do Estado de Santa Catarina – 

elegendo-o, portanto, como sendo no local de prestação dos serviços objeto do Contrato de 

Programa, qual seja o município de Guabiruba/SC.  

 

1.15 DEMAIS CONSIDERAÇÕES 

 

Considerando que para uma análise completa, todos os anexos da Minuta do 

Contrato de Programa devem estar presentes para avaliação por parte desta Agência, 

solicitamos o envio do Convênio de Cooperação para Gestão Associada (ANEXO I). 

Bem como, ao considerarmos o Laudo Econômico Financeiro (ANEXO II) e o Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Guabiruba (ANEXO IV), vale ressaltar a essencialidade 

de não haver possibilidade de descompasso entre o Plano Municipal de Saneamento (PMSB) 

e o Contrato de Programa, podendo gerar dificuldades para o correto cálculo do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato de Programa. O descompasso acima citado se refere à 

diferença entre a data e vigência do Contrato de Programa (30 anos no caso de Guabiruba) e a 

data de planejamento do plano (em regra 20 anos), além da atualização dos valores do PMSB 

para a data base de assinatura do Contrato de Programa, isto pode gerar prejuízos às partes e 

ser objeto de discussão pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC.  
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Assim, sabendo que o PMSB de Guabiruba está dentro do seu período revisional, 

recomenda-se ao Poder Concedente que, seja primeiramente atualizado o PMSB para 

que o Contrato de Programa apresente um Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-

Financeira (EVEF) coerente com as necessidades do município. 

Ainda, salienta-se a necessidade de que o EVEF apresente, no mínimo, as seguintes 

variáveis, para uma correta previsão fidedigna, sempre respeitando o Plano Municipal de 

Saneamento (PMSB): 

a) Previsão Populacional; contendo população total do município, população urbana 

total do município, população atendida (água); população atendida (esgoto) 

população não atendida; 

b) Percentual de atendimento de água, percentual de atendimento de esgoto; 

c) Evolução das economias de água por categoria de usuários; 

d) Evolução das economias de esgoto por categoria de usuários; 

e) Evolução das ligações de água por categoria de usuários; 

f) Evolução das ligações de esgoto por categoria de usuários; 

g) Evolução do volume de água produzido, consumido, faturado e índices de perdas; 

h) Evolução do consumo de água, consumido e faturado por categoria de usuário 

(m³); 

i) Evolução do volume de água produzido, consumido, faturado e índices de perdas; 

j) Evolução do volume de esgoto coletado e tratado por categoria de usuário (m³); 

k) Previsão da receita tarifária de água, por categoria de usuário; 

l) Previsão da receita tarifária de esgoto coletado e tratado, por categoria de usuário; 

m) Previsão dos tributos sobre a receita; 

n) Previsão dos investimentos para sistema de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário; gestão comercial e outros investimentos; 

o) Previsão da depreciação dos investimentos realizados; 

p) Previsão dos custos operacionais e administrativos, estratificados, no mínimo, 

pela estrutura utilizada pela CASAN em seu relatório analítico de custo; 

q) Previsão da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), respeitando as 

regras legais e contábeis; 
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r) Fluxo de caixa do Contrato de Programa; 

s) Taxa Interna de Retorno (TIR) de equilíbrio e Valor Presente Líquido (VPL) do 

projeto. 

Quanto ao Relatório de Bens e Direitos” (ANEXO III), recomenda-se ao Poder 

Concedente de Guabiruba que solicite que a Prestadora apresente o Relatório de Bens e 

Direitos com as seguintes informações: patrimônio; descrição; conta; classificação dos ativos 

(essencial/ acessório/ desconsiderado); nº da nota fiscal; centro de custos; local data de 

aquisição/ construção; disponível para uso na data de?; bem concedido?; turnos vut - vida útil 

total (anos); índice  final vuer - vida útil econômica remanescente (mensal e anual); taxa de 

depreciação anual; valor histórico; valor unitário; valor contábil; valor residual; depreciação 

acumulada; fotos. 

Portanto, recomenda-se que sejam lidas as cláusulas contratuais identificadas ao 

longo deste Parecer Administrativo e Jurídico, a fim de se atender a Lei Federal nº 

11.445/2007, as Normas Reguladoras e as Metas do Plano Municipal de Guabiruba. Busca-se, 

dessa maneira, um equilíbrio econômico financeiro ideal para ambas as partes, o qual adeque 

as necessidades do SAA e SES do município bem como um equilíbrio econômico financeiro 

justo. Por fim, espera-se ter contribuído e encaminha-se ao Senhor Prefeito de Guabiruba, este 

parecer, caso haja necessidade de maior discussão sobre o assunto a AGIR se coloca à 

disposição. 

Em suma, este é o Parecer Administrativo e Jurídico salvo melhor juízo. 

 

Blumenau (SC), em 24 de abril de 2017. 
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