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DECISÃO Nº 007/2016  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. 

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

Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE. 

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

INTERESSADO: Município e SAMAE de Brusque. 

 

1)  Relatório: 

 

 O presente Procedimento Administrativo foi aberto pela AGIR com amparo no Ofício 

ENG_01/2016, remetido pelo SAMAE de Brusque solicitando o reajuste tarifário anual dos 

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

– SAMAE, com base nos estudos de equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços de abastecimento de água bem como investimentos daquela Autarquia previstos para 

o presente ano. 

Antes de ingressar na técnica do relatório como instrumento necessário para a Decisão 

propriamente dita, adentra-se, em breve espaço, em argumentação doutrinária que tem por 

único interesse, contemporizar e aviventar alguns princípios da regulação. Não há interesse 

em aprofundar-se no tema nesse espaço técnico, mas ao mesmo tempo entende-se que certos 

temas não podem ser ignorados e/ou até esquecidos. 

A luta pela regulação dos serviços públicos provocou e ainda provoca nas plagas 

administrativas nacionais, reações e sintomas de antipatia e incompreensões, vez que 

paradigmas estão sendo quebrados e que muitas vezes “põem a nu” ações e atitudes que até 

então se escondiam nas entranhas da burocracia pública. 

Em tempos de “Lava Jato”, a cada dia que passa percebe-se sem qualquer sombra de 

dúvida, que boa parte da população não mais se conforma com a “autoridade real” que por 

vezes se instala na administração pública. É até compreensível que alguns agentes se sintam 

“espiados”, porque até então tudo lhes era permitido, ou pelo menos assim pensavam e agiam.  

Com a chegada das agências reguladoras, cujo histórico neste contexto é desnecessário 

expor, a voz do contribuinte/usuário passou a ter um campo para se expressar e questionar os 
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caminhos do gestor público, fato que muitas vezes não é muito bem aceito por atores públicos 

ainda presos à convicções não mais toleradas. A ação das agências reguladoras nesse novo 

espaço público, até então quase que intocável, veio para trazer mais clareza e transparência 

em ações tidas como essenciais para a vida atual. 

Assim, por vezes os serviços das agências de regulação, em especial daquelas 

dedicadas ao saneamento básico, vem sendo objeto de distorções e até de comentários 

inverídicos com objetivos inconfessos que só vão ao encontro de interesses contrários ao bom 

desempenho das instituições. Por isso, desde a vigência da Lei nº 11.445/07 e demais 

legislações posteriores nesse mesmo diapasão, a atuação das agências reguladoras do 

saneamento básico tem demonstrado que muito pode e deve ser feito e realizado sempre com 

o intuito de levar aos usuários e aos prestadores dos serviços o melhor equilíbrio entre o fazer, 

dispor, usar e pagar. Neste sentido, mais uma vez a AGIR, no uso de suas atribuições e ainda, 

no desempenho de suas obrigações como elemento de mediação, manifesta-se no pedido de 

reajuste anual tarifário dos serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto de Brusque – SAMAE, que pede a aplicação do percentual de 11,28%, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 

Recebido o pedido, foi instaurado o presente Procedimento Administrativo que 

recebeu o número 004/2016 e, como de praxe, passou a ser examinado pelos setores técnicos 

competentes da Agência, sempre levando em conta os princípios legais da celeridade, 

tecnicidade, transparência e isenção. 

Não bastassem as análises dos documentos encaminhados, preocupou-se a equipe 

técnica, em buscar, ou através de contatos pessoais, através de conversas, troca de ideias e de 

correspondências formais, elementos que possam servir de embasamento para a tomada de 

decisões, sempre tendo como alvo final, o equilíbrio econômico-financeiro entre a 

necessidade da empresa pública e a capacidade de pagamento dos usuários.  Ou seja, a busca 

da tarifa justa. 

Diante da atual situação por qual passa o País, mais razão ainda cabe ao corpo técnico 

em buscar com afinco e minúcias, os dados e os elementos que possam deixar todo o processo 

a salvo de contaminações e/ou suspeitas de anomalias que venham ou possam comprometer 

ou lançar suspeitas sobre quem quer que seja. 

Com muita propriedade, os técnicos, como sempre lhes é peculiar, através de vários 

quadros e gráficos, fizeram a análise dos investimentos pleiteados e os efetivamente 
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efetuados, onde foram constatadas modificações (substituições), além de investimentos não 

previstos (Quadro 3 do Parecer Administrativo em anexo). Também restaram constatadas que 

várias ações determinadas pela AGIR no pedido de revisão pretérito não foram atendidas 

(Quadro 5 – Comparativo dos itens respondidos entre Relatórios I e II.). Dentre todas essas 

não conformidades apuradas há claros sinais de que urgente se faz uma gestão mais acurada 

de todos os itens apontados, visando assim, melhoras gerais que representarão em futuro bem 

próximo (se cumpridas) ganhos financeiros, performances de mais e maior eficácia e 

eficiência, dentre outros. 

É sabido, e tal já fora alertado, para uma iminente falta e colapso no fornecimento 

normal de água potável à sua população, tanto que isso foi reconhecido de público em recente 

audiência pública pelo Diretor Presidente do SAMAE de Brusque, onde a Agência se fez 

presente. Por outro lado também já é sabido e do conhecimento público que órgãos 

municipais têm enfrentado problemas para a liberação de novos empreendimentos onde o 

elemento água é preponderante. Ainda, ficou muito evidente que está ocorrendo uma falta de 

simetria entre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Brusque – PMSB e as obras 

efetivamente executadas, situação que em tese poderá gerar responsabilidades, conforme 

demostrado no Quadro 11 do Parecer Administrativo nº 019/2016.  

A saúde financeira do SAMAE de Brusque, por outro lado, em rápida análise, 

apresenta-se muito positiva, mas que por outro lado aponta para a diminuição dos reais e 

necessários investimentos (Quadro 12 – Percentual de comprometimento da receita com 

investimento no município de Brusque). O saldo do superávit financeiro demonstra bem isso, 

a falta de investimentos. E cabe destacar ainda que aqui só se está analisando o tema “ÁGUA” 

e estamos em “zero” na implantação e tratamento do esgoto sanitário, que é deveras 

lamentável e que, por outro lado, não pode e nem deve ser debitado tão somente à atual 

administração. Assim, apresentado esse breve e necessário relatório, passo a proferir a 

Decisão. 

 

2) Decisão: 

 

Com o pedido de reajuste encaminhado a tempo e instruído com os documentos 

mínimos necessários que a posteriori foram completados a pedido da equipe técnica, vem a 

Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 
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Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, com amparo nos termos da Lei nº 11.445/2007, 

Decreto nº 7.217/2010 e ainda em conformidade com o Protocolo de Intenções da AGIR, 

transformado em Lei Complementar nº 206, de 19.03.2013 e ainda por força da Lei nº 

11.107/2005 e Decreto nº 6.017/07, proferir a sua Decisão ao pedido de reajuste anual 

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

de Brusque – SAMAE. 

Assim, 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: 

[...] 

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; 

[...] 

 

Por tudo que acima foi exposto, DEFERE-SE o REAJUSTE para o período de 

março/2015 até fevereiro/2016, acarretando em um índice acumulado de 11,08% (onze 

vírgula, zero oito por cento), em detrimento ao período incorreto solicitado pela Autarquia em 

seu Ofício nº 007/2016, que havia indicado o reajuste para o período de fevereiro/2015 até 

janeiro/2016, índice este que sofre uma glosa de 1,26% (um vírgula vinte e seis por cento) 

que, por fim resulta em um percentual de 9,82% (nove vírgula oitenta e dois por cento), 

conforme elucida o Quadro 19 do Parecer Administrativo. 

Assim, para melhor demonstração do objeto pleiteado, aplica-se a evolução do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulado de março/2015 até fevereiro/2016: 
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Quadro 1 – Evolução do INPC Março/2015 até Fevereiro/2016. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 

Mês/ano 
Índice do mês 

(em %) 
Índice Percentual 

fev/16 0,95 1,110779 11,077993 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

sendo proporcionado pela tarifa aplicada. 

 

Quadro 2 – Comparação INPC e Reajuste. 

ANO INPC REAJUSTE/REVISÃO % Ganho 

2012 5,4704 6,64 1,1696 

2013 6,7691 17,47 10,7009 

2014 6,9075 10 3,0925 

2015 7,6791 8,18 0,5 

ACUMULADO 29,6330 49,06879 19,4357 

Fonte: Adaptado Portal Brasil (2016). 

 

Apurados todos os elementos para uma justa análise para posterior Decisão de 

aplicação de índices de reajuste, chama atenção a preocupação do Parecer Administrativo em 

preservar os interesses dos usuários, sob a ótica da modicidade tarifária e a capacidade 

contributiva destes. O Quadro 23 do referido relatório aponta uma glosa de um percentual de 

1,26% (um vírgula vinte e seis por cento) por falta de cumprimento de investimentos e que 

aponta como justo o índice final de 9,82% (nove vírgula oitenta e dois porcento) e, por suas 
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próprias razões, aproveito o relatório do citado Parecer, a partir do Quadro 23 (fls.35), 

exposto a seguir, até seu final, como fundamentação de decidir. 

 

Quadro 3 – Aplicação do percentual de reajuste ao SAMAE de Brusque para 2016. 

ITEM % 

A Inflação apurada no período pelo INPC. 11,08 

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

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

Fonte: AGIR (2016). 

 

Desta forma, torno por definitivo o índice de 9,82% (nove vírgula oitenta e dois por 

cento), à título de reajuste para o período de março/2015 até fevereiro/2016, após a glosa, 

como acima exposto e fundamentado. 

Como já é praxe, a AGIR, dentro de seu espaço regulatório, sempre visando a 

melhoria dos serviços e sem comprometer a viabilidade econômica-financeira da Autarquia 

municipal, para a total validade do reajuste ora autorizado, condiciona-o aos seguintes 

procedimentos e obrigações, que não sendo observadas/cumpridos poderão ser glosadas no 

próximo pedido de reajuste e/ou revisão ordinária ou extraordinária. 

Assim, abaixo são expostas essas condicionantes: 

 

I – Que o SAMAE de Brusque apresente com detalhes justificativa técnica de 

alterações dos investimentos informados no item 2 do Relatório I; 

II – Que o SAMAE de Brusque apresente justificativa técnica para o uso dos imóveis 

escolhidos para alienar de forma onerosa do município de Brusque;  

III – Que o SAMAE de Brusque apresente em nova oportunidade valores com 

depreciação dos seus ativos, haja vista, ser uma conta imprescindível para a 

recuperação do ativo na elaboração da tarifa com preço justo;  

IV – Que o SAMAE de Brusque, obedeça rigorosamente aos investimentos elencados 

no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com evidências de seu fiel cumprimento 

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

sustentabilidade e regularidade dos serviços; 

V – Que justificativas detalhadas sejam elaboradas e encaminhadas a AGIR, quanto 

aos itens do PMSB que foram alterados ou incluídos, os quais foram evidenciados no Parecer 

Administrativo; 
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VI – Que o SAMAE de Brusque envie, no prazo de trinta (30) dias, para a AGIR, sua 

previsão de investimentos para o próximo ciclo tarifário (considerando os investimentos não 

realizados de 2015 e os informados para 2016), bem como os cronogramas físico-financeiros 

destes investimentos pleiteados, respeitado o PMSB; 

VII – A cada trimestre após a aplicação do reajuste em tela, deverá o SAMAE de 

Brusque remeter para a AGIR, documentação (eletrônico, se possível) que permita a aferição 

dos cronogramas e seus investimentos conforme evidenciado no item anterior, bem como 

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

demais itens recomendados;  

VIII – Que a Autarquia mantenha atualizado o valor do montante da dívida ativa, e 

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

prescrever; 

IX - Proceda a inclusão na base cadastral de cliente a data de instalação do hidrômetro 

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

 

Por fim, fica determinado que a presente Decisão seja divulgada e publicitada pela 

Autarquia aos seus usuários de forma ampla e oficial, num período não inferior a 30 (trinta) 

dias, para início da cobrança do novo regime tarifário e que seja encaminhado a esta Agência 

cópia da nova tabela tarifária, assim como das publicações realizadas pelo município de 

Brusque/SC e pelo SAMAE de Brusque, em observação ao disposto no Artigo 39 da Lei 

Federal nº 11.245/2007, que estabelece: “Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e 

objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso). 

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

ENCAMINHE-SE ÀS PARTES (leia-se SAMAE de Brusque e Executivo Municipal), para 

conhecimento e providências legais cabíveis.  

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.  

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Ficam desde já os Setores Administrativo e Técnico da AGIR cientes para que no 

decorrer dos próximos doze (12) meses faça-se o acompanhamento e cumprimento das 

condicionantes elencadas nesta Decisão. 

Essa a Decisão.  

 

Blumenau (SC), em 30 de março de 2016. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


