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DECISÃO Nº 003/2015 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015. 

 

OBJETO: Revisão tarifária dos serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto de Brusque – SAMAE. 

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

INTERESSADO: Município e SAMAE de Brusque. 

 

Relatório: 

 

Como relatório, adoto aquele emitido pela Diretoria Administrativa, no que se reporta aos 

documentos recebidos, bem como em suas análises sobre os demais pontos necessários para a 

apreciação do pedido, esses de fundo econômico. Também trago para este relatório, os demais 

apontamentos quanto aos investimentos e ainda à observância da autarquia em relação ao PMSB 

(Plano Municipal de Saneamento Básico). Postas estas considerações preliminares, adentro ainda um 

pouco mais no relatório, destacando que o pedido formulado vem sim, formatado como uma revisão, 

que a princípio, como bem observado no parecer jurídico, deve ser visto de modo diverso ao do 

reajuste, uma vez que a revisão demanda necessidades técnicas específicas mais complexas e 

trabalhosas. Diante desta realidade, a Agência, através de contatos preliminares já havia alertado à 

autarquia brusquense, no mês de janeiro do corrente ano, da necessidade do encaminhamento do 

pleito e respectivos documentos. Não querendo sob esse argumento justificar o lapso temporal entre o 

recebimento (25/02/2015) do pedido e a prolação da decisão, pelo contrário, tais pleitos, como já é 

regra, tem prazo de 60 (sessenta) dias para serem decididos. 

 

Fazendo agora uma análise dos documentos e informações levantadas pela área administrativa e 

técnica, sem medo de errar, é possível afirmar que os resultados e informações produzidas, são 

dignos de registro pela clareza e tecnicidade e, por isso, servem com muita certeza para o 

embasamento da Decisão ora proferida. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Os resultados apurados e apresentados traçam com muita clareza todo o perfil da gestão da autarquia 

SAMAE/Brusque e ao mesmo tempo servem, uma vez apontados, como alavancas para a melhoria de 

gestão e ações de governança sempre com o intuito de preservar os bens e serviços públicos de modo 

equilibrado e transparente e ao mesmo tempo, com o olhar técnico da regulação, tornar equilibrada e 

justa a relação entre a administração pública e os usuários. Somente a título de observação, cabe 

destacar que este pleito está tão somente circunscrito ao tratamento/fornecimento da água para a 

população brusquense, sem levar em conta a urgente necessidade da implantação do sistema do 

esgotamento sanitário, como determinado pela legislação vigente, em todos os seus níveis.  

 

Também há de ser destacado que o trabalho de análise dos elementos financeiros demandou uma 

série de busca de informações complementares indispensáveis para a compreensão e credibilidade 

das ações. Destaca-se que dentre essas informações restou aceito pela Agência que a falta de 

atendimento aos investimentos aprovados para o período 2014/2015 foram substituídos por outros, 

também previstos no PMSB e estes, de acordo com as inspeções técnicas locais, não comprometeram 

a meta final que é a da universalização. O pleito ora apresentado, uma vez mais está elencando 

investimentos até então previstos para mais adiante, mas, de acordo com os argumentos e dados 

apresentados pela autarquia, tais investimentos se mostram urgentes e necessários uma vez que o 

crescimento populacional da cidade está acima da média da região e assim, também é perceptível a 

necessidade da execução de ações que em futuro próximo garantam o pleno atendimento à demanda 

de água potável destinada ao consumo humano.  

 

Chama a atenção o detalhamento do Quadro 3 – Cronograma de Investimentos 2015 SAMAE de 

Brusque, que em tese, em uma análise preliminar, está demonstrando que a aplicação de recursos 

para os novos investimentos ainda está pendente de uma série de ações administrativas que por vezes 

podem travar as metas, e por isso, a precaução da Agência quando das alterações de investimentos. 

Também é possível afirmar que existe uma relativa boa saúde financeira na gestão da autarquia, em 

parte decorrente da alteração dos investimentos e que ajudou a gerar um saldo financeiro positivo. Os 

investimentos propostos para o período 2015/2016, em percentual, mais do que dobram em relação 

ao período anterior. Essa situação também mereceu análise do setor técnico e administrativo e que 

por si só requer, por parte da Agência Reguladora, no decorrer do ano, um acompanhamento 

http://www.agir.sc.gov.br/
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contínuo como forma de preservar o atendimento das metas do PMSB. Essas as mínimas e 

necessárias observações. Passo a decidir: 

 

Decisão: 

 

1 - A autarquia municipal, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE, 

formulou pelas vias legais da Agência Reguladora, pedido de revisão e reajuste do valor da tarifa de 

água e dos demais serviços públicos prestados pela mesma, pedindo em seu pleito o percentual de 

8,9%, sendo que 6,4% referem-se à recomposição da inflação pelo IPCA, e 2,5% como incremento 

para investimento. A Agência Reguladora, preservando a variação do índice, aplica o período de 

março/2014 até fevereiro/2015, acarretando em um índice de 7,6791%, do INPC correspondente, 

atentando ao preconizado pela Lei Complementar nº 2226, de 12 de dezembro de 2014, do município 

de Brusque, SC, sendo esse percentual concedido à título de reajuste. A autarquia, ao pedido de 

reajuste proposto, solicita ainda um incremento para investimento de mais 2,5%, mas a decisão da 

Agência, tendo como base os estudos da área administrativa e técnica, autoriza o percentual de 0,5%, 

percentual esse, concedido à titulo de revisão tarifária, para ser acrescido aos 7,6791%, resultando 

em uma revisão linear aplicada de 8,18% (oito vírgula dezoito por cento).  

 

 DEFERE-SE, portanto, a aplicação do índice de 8,18% à tarifa da água e aos serviços 

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

SAMAE, alertando 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. 

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

publicações realizadas pelo Município de Brusque/SC e pelo SAMAE de Brusque, em 

observação ao disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.245/2007, que estabelece: “Art. 

39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser 

tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à sua 

aplicação” (grifo nosso). 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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2 - A aplicação deste percentual, por outro lado, fica condicionado ao cumprimento de ações que 

deverão ser observadas e aplicadas pelo SAMAE/Brusque nos próximos doze (12) meses e a seguir 

elencados: 

 

I – Que o SAMAE/Brusque até o próximo pleito de revisão/reajuste, de acordo com as normas 

contábeis, registre a depreciação de seus ativos; 

 

II – O SAMAE/Brusque deverá, no prazo de trinta (30) dias, apresentar para a AGIR os 

cronogramas físico-financeiros dos investimentos pleiteados que são objeto desta revisão para 

fiscalização, respeitado o PMSB; 

 

III – A cada trimestre deverá o SAMAE/Brusque remeter para a AGIR, documentação que 

permita a aferição dos cronogramas e seus investimentos; 

 

IV – Deverá ser apresentando, no prazo de sessenta (60) dias um cronograma físico-financeiro de 

substituição dos hidrômetros, de forma que o parque de hidrometração seja reposto, 

diminuindo a idade média do parque (Figura 1 – Faixa de idades dos hidrômetros) e com isso 

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

micromedição; 

 

V – Que SAMAE/Brusque, no decorrer do corrente ano, registre a Conta Estoque em seu 

Balanço Patrimonial e, 

 

VI – Que sejam envidados esforços administrativos e/ou judiciais, no sentido de que sejam 

recuperados os valores hoje registrados em dívida ativa, como anotado no item 6) Das 

Informações Patrimoniais, do Parecer Administrativo nº 002/2015; 

 

3 - Todas as exigências complementares acima serão objeto de avaliação e de análise no próximo 

pedido de revisão e ou reajuste e o não atendimento e/ou cumprimento, poderá servir como redutor 

do índice a ser solicitado, salvo situações acordadas ou reconhecidas como não aplicáveis, após 

análise da AGIR. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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4 – Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento desta Decisão e os 

respectivos pareceres como de praxe, às partes interessadas. 

 

A presente decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios de 

Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de também ser publicado no 

site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO 

VALE DO ITAJAI – AGIR. 

 

Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO 

deste procedimento administrativo.  

 

Essa a decisão. 

Blumenau (SC), em 27 de março de 2015. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/

