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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. 

 

OBJETO: Revisão tarifária 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. 

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

Em data de 19 de fevereiro de 2014, através do Ofício nº 04/2014, a Agência recebe a 

solicitação da Autarquia SAMAE de Gaspar para o reajuste linear dos preços dos serviços e da 

tarifa de água, balizando as sua pretensão em 7,25% (sete vírgula vinte e cinco por cento), 

aplicando 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento) a título de reajuste inflacionário e mais 2% 

(dois por cento) para garantia de investimentos previstos no PMSB (Plano Municipal de 

Saneamento Básico) do município pretendente. 

Como já vem sendo parte das ações da Agência para uma condução técnica e mais 

próxima do possível da realidade, visitas pessoais e trocas de e-mail aconteceram para os 

esclarecimentos de aspectos pontuais de ordem contábil e econômico-financeira. 

Todas essas ações, como já dito acima, são integrantes dos procedimentos adotados e 

utilizados para o fiel e correto convencimento e entendimento do pedido. 

O Parecer Administrativo nº 004/2014, que instrui esse procedimento, em sua folha 2/3 

apresenta o Quadro 1 que demonstra as metas de investimentos ainda não concluídos pela 

Autarquia e que estão previstas no PMSB de Gaspar, onde de forma técnica constata-se a falta de 

valores que poderiam dar maior visibilidade às análises. 

Já o Quadro 2 apresenta os investimentos estimados para o município de Gaspar para o 

corrente ano, bem como na folhas 4 figura o Quadro 3  que apresenta a execução orçamentária de 

2013, donde se extrai que houve um excesso de arrecadação naquele exercício, e que por isso 

apresentou um superávit na ordem de R$ 398 mil e que por sua vez, aponta o cumprimento do 

orçamento e também demonstra o equilíbrio das contas. 
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Os gastos, por sua vez, em uma análise mais apurada, aponta para certo conforto para a 

área de recursos humanos (gastos com pessoal) e por outro lado, conforme o Parecer 

Administrativo, se constata um baixo poder de investimento. 

Preocupou-se também a Agência em elaborar uma análise de fluxo de caixa, como 

demonstrado nas folhas 6 e 7, concluindo que ao longo dos anos a capacidade de investimentos está 

se reduzindo em razão direta com os “níveis de gastos estarem acima do percentual médio da 

evolução da receita”. 

Foram ainda aprofundadas análises administrativas em razão das informações 

patrimoniais, operacionais, eficiência energética, perdas, dentre outros indicadores e informações. 

Duas destas análises chamam a atenção pela média abaixo das médias nacionais. A eficiência 

energética e a perda de água, esta em percentual de 34,85%, quase seis pontos abaixo na média 

nacional apresentada no decorrer da segunda edição do evento “Gestão do Saneamento”, realizada 

nos dias 25 e 26 de março em São Paulo/SP, quando apresentou-se o percentual médio brasileiro 

aceitável como 40%. Realizada ainda pela equipe administrativa da AGIR, como expresso através 

do Quadro 10 (fls. 10/11), a evolução de custos unitários destacando neste item a necessidade para 

o aprimoramento desde indicador, a apresentação do item depreciação. Isso serve como 

recomendação futura. 

Para aplicação do reajuste, a Agência reporta-se ao período de fevereiro/1013 até 

fevereiro de 2014, englobando assim um espaço temporal de 13 meses (Quadro 11, p. 12), que 

apresenta o percentual de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), isso a título de reposição 

inflacionária e mais o percentual de 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento) de reajuste linear 

sobre a tabela de serviços e também sobre a tarifa de água, perfazendo, portanto o total de 7,25% 

(sete vírgula vinte e cinco por cento). Alinha também o parecer a data base da Autarquia para os 

próximos pedidos.  

Destaca ainda o parecer que a análise por parte da Agência tem como foco a saúde 

financeira da instituição SAMAE de Gaspar com o objetivo final de atender o PMSB e assim 

chegar a universalização nestas ações. 

 

Decisão:  

Isto posto, inicialmente ficam homologados os Pareceres Administrativo nº 004/2014 e 

Jurídico nº 008/2014 que instruem este Procedimento Administrativo e que, por sua vez, são parte 

integrante desta Decisão Final pelos seus próprios e consistentes fundamentos. 
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Dessa forma, a Direção Geral da AGIR, por força de suas atribuições legais e tendo 

como fundamento os pareceres e documentos já comentados e por tudo que foi exposto, DEFERE 

PARCIALMENRE o REAJUSTE/REVISÃO, pleiteado pelo Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE para aplicar, com fundamento no Artigo 2º Inciso IV e 

Artigo 37, ambos da Lei nº 11.445/2007 e nos Artigos 49 e 50, do Decreto nº 7.217, de 21 de junho 

de 2010 e demais dispositivos legais aplicáveis, referente ao período de fevereiro/2013 à 

fevereiro/2014, à titulo de reajuste (reposição inflacionária), tendo como base o Índice Nacional de 

Preço ao Consumidor – INPC, acumulado que aponta o percentual de 5,93% (cinco vírgula noventa 

e três por cento). 

 

Diante das análises acima apontadas, a Agência também concede ainda, o percentual 

linear de 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento), este á título de revisão tarifária para garantia 

dos investimentos e do equilíbrio-econômico da Autarquia, perfazendo então, a totalidade de 

7,25% (sete vírgula vinte e cinco por cento) de revisão linear sobre a tarifa de água e sua tabela de 

preços e serviços, com o alinhamento da data base da Autarquia para os próximos pleitos. 

 

Em razão do deferimento parcial, elenca-se os seguinte itens a serem 

OBRIGATORIAMENTE observados pela Autarquia: 

 

i - Para a validade, legalidade e aplicabilidade do reajuste, cabe ainda que seja o ato 

administrativo formalizador do reajuste/revisão aplicado às tarifas de água e serviços prestados 

pelo SAMAE de Gaspar/SC, juntamente com a íntegra dos preços (nova tabela), publicado no 

Órgão Oficial do Município e/ou da Autarquia e ainda, em órgão de imprensa local e aviso na 

própria fatura (este último se for possível), de forma que os usuários tomem conhecimento, de 

forma ampla e oficial, em período não inferior a 30 (trinta) dias em obediência ao Artigo 37 da Lei 

Federal nº 11.445/20071, para o início da cobrança do novo regime tarifário e preços ora autorizado, 

como dispõe a referida lei: “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) dias em 

relação à sua aplicação” (grifo nosso); 
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ii – Fica também determinado que o SAMAE de Gaspar encaminhe a esta Agência, 

cópia das novas tabelas tarifárias, assim como das publicações realizadas no prazo de no máximo 

15 (quinze) dias após as edições dos documentos legais e publicações. 

iii – Que o SAMAE de Gaspar apresente em nova oportunidade valores com 

depreciação dos seus ativos, haja vista, ser uma conta imprescindível para a recuperação do ativo na 

elaboração da tarifa com preço justo; 

iv - Que o SAMAE de Gaspar, obedeça rigorosamente aos investimentos elencados no 

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

proporcionar um próximo reajuste/revisão eficiente e legal, e colaborem para a manutenção, 

sustentabilidade e regularidade dos serviços; 

v - Que a Autarquia registre a conta de estoque no Balanço Patrimonial e desenvolva 

ações para recuperação dos créditos em dívida ativa. 

 

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

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão de publicidade oficial da AGIR e ainda deverá 

ser publicada no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br.  

Extraia-se cópia desta decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

ENCAMINHA-SE INICIALMENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL e à PARTE (SAMAE 

DE GASPAR) e após, para a CÂMARA DE VEREADORES, para conhecimento.  

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, após o recebimento dos documentos 

solicitados nos itens i e ii acima. 

 

Essa a decisão. 

Blumenau (SC), em 27 de março de 2014. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

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

