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Parecer Administrativo nº 003/2015  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 005/2015. 

OBJETO: Análise do pedido de reajuste anual e 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. 

 

Relatório: 

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

Médio Vale do Itajaí – AGIR, recebeu o Ofício nº 009/2015 de 11 de março de 2015, solicitando 

revisão linear dos serviços e preços do SAMAE de Gaspar em 11,04% (onze vírgula zero quatro  por 

cento), sendo 7,13% (sete vírgula treze por cento) de reajuste inflacionário mais 3,91% (três virgula 

noventa e um por cento) para garantir investimentos constantes no Plano Municipal de Saneamento 

Básico daquele município. 

 

Diante a solicitação, a AGIR, instaurou o Procedimento Administrativo nº 005/2015, cujo objeto é a 

análise do pedido de reajuste anual e revisão tarifária dos serviços públicos prestados pelo Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE. Como embasamento ao pleito, o 

SAMAE de Gaspar anexa ao Ofício nº 009/2015 relatório de 11 (onze) páginas, o qual agrega 

elementos que buscam motivar a solicitação de reajuste/revisão. 

 

Registra a Autarquia, no 3º parágrafo da página 1, que é necessária a revisão além do reajuste, para 

equilibrar e aperfeiçoar os serviços para os próximos anos e garantir a execução das obras previstas 

no Plano Municipal de Saneamento e assim equalizar os custos e investimentos no próximo 

exercício. Mais adiante, a autarquia informa que o reajuste da energia elétrica em 27% na média e 

dos combustíveis na ordem de 7,33%, impactará diretamente em seus custos em 1,17% e que este 

percentual não está inserido no INPC deste exercício. 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Relata que o SAMAE de Gaspar, iniciou a substituição das principais redes tronco distribuidoras de 

água, iniciando a implementação da medida MPAA-01 do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Relaciona,  através de um quadro que denominou de Quadro 1 – Substituições e ampliações da rede 

de distribuição de água pelo SAMAE  no ano de 2014, nos diversos bairros do município, totalizando 

em 14.919m de extensão de rede.  

 

Destaca ainda o firme propósito da Autarquia de não permitir falta de água à população, além de 

oferecer serviço de qualidade com transparência. Nessa vertente, para que esta meta fosse atingida, 

outros investimentos foram feitos em 2014, tais como:  

1. Substituição e instalação de rede de distribuição de água num total de 14.919 metros, acima 

mencionado; 

2. Investimentos na ETA V – Belchior; 

3. Sistema de telemetria para ETA’s I e II; 

4. Reforma da ETA IV – Bateias; 

5. Aquisição de novos equipamentos; 

6. Outros investimentos. 

7.  Trabalho com ênfase no combate as perdas, atuando em várias frentes.  

 

No relatório, a Autarquia estabelece, numa relação de oito itens, metas a serem cumpridas de março 

de 2015 a fevereiro de 2016, com o objetivo de continuar a oferecer um serviço de qualidade e 

ampliar gradativamente o atendimento à população, acompanhando a demanda, com investimentos 

previstos totalizando R$ 1.737.750,00 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e 

cinquenta reais).  

 

De acordo com o disposto no Inciso XIII da Cláusula Oitava do Estatuto do Consórcio Público, 

compete à AGIR: 

 

[...] 

XIII – analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas, mediante estudos 

apresentados pelas prestadoras de serviços, bem como autorizar o aditamento dos 

contratos de prestação de serviços de saneamento básico; 

[...] 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Diante do pleito a esta Agência, cabe, portanto, análise e apreciação da justificativa que sustente o 

pleito de 11,04% (onze vírgula zero quatro por cento) de revisão linear na tabela de serviços do 

SAMAE de Gaspar. Como forma de sustentação ao presente Parecer Administrativo, a seguir  

apresentamos as informações da entidade requerente: 

 

1) Dados do SAMAE de Gaspar: 

 

O SAMAE de Gaspar é Autarquia Municipal, administração indireta com personalidade jurídica de 

direito público, com orçamento anual para o exercício 2015 de R$ 16.200.000,00 (dezesseis milhões 

e duzentos mil reais), com 100 funcionários atendendo todo o município de Gaspar por meio de 93% 

de cobertura de atendimento urbano com água potável. 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. A 

Autarquia conta com cinco Estações de Tratamento de Água (ETA), com volumes de produção em 

4.834.910 m3 (tratado) e 3.381.990 m3 para o volume micromedido, ambos dados de 2014. 

 

2) Do Plano Municipal de Saneamento Básico de Gaspar (PMSB): 

 

O Munícipio apresenta como investimentos de curto prazo, até 2014:  

 

CPAA-01) Promover melhorias no sistema de abastecimento da ETA I, de modo a ampliar:  

- a capacidade de reservação de água, através da elaboração de um projeto executivo e execução do 

mesmo;  

- a capacidade de tratamento de água, como forma de reduzir as possibilidades de colapsos pontuais 

do sistema nas horas e dias de maior consumo; e  

- substituir as redes principais de abastecimento mais antigas.  

A autarquia estimou investir R$ 1.421.495,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais) com estas melhorias, sendo R$ 1.121.495,00 (um milhão, cento 

e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) com um reservatório e R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) em reformas na ETA I. Projetou construir um reservatório de 1.500.000 litros 

para atender os Bairros Figueiras e Bela Vista no ano 2014, elencado como item 7, da solicitação de 

http://www.agir.sc.gov.br/
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revisão/reajuste para 2014. Esta meta não foi cumprida sendo adiada para 2015, citada como item 3 

do pedido de revisão/reajuste para 2015.    

 

CPAA-02) Substituir a estrutura de captação da estação de tratamento de água da ETA I por um 

sistema mais moderno e operacional, semelhante ao instalado na ETA II.  

 

CPAA-03) Adquirir um gerador de energia para a captação da ETA I, evitando a interrupção do 

bombeamento devido à falta de energia elétrica, além de um conjunto moto-bomba de reserva.  

 

CPAA-04) Instalar medidas de segurança para o manuseio do cloro gás no processo de desinfecção 

da água na ETA I.  Sem previsão. 

 

CPAA-05) Projetar, implantar e operar um sistema de tratamento dos lodos advindos dos processos 

de tratamento de água das estações, evitando seu descarte direto para os cursos d’água. Sem 

previsão. 

 

CPAA-06) Implantar um programa constante de redução de perdas no sistema de abastecimento de 

água, com instalação de macro-medidores e controladores de pressão em pontos estratégicos do 

sistema, além de equipe constantemente responsável pelo monitoramento de ações em prol da 

redução das perdas, estabelecendo metas definidas a serem alcançadas a cada período.  

Em atenção aos itens de códigos CPAA-02, CPAA-03, CPAA-06 do PMSB, o SAMAE adquiriu 

geofone eletrônico para detecção de vazamento de água, bote inflável com motor e colete salva-

vidas, equipamento eletromecânico (gerador), investindo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) conforme 

item 5 dos principais investimentos realizados constantes no Ofício nº 009/2015. Investiu mais de R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) na aquisição de 5.870 metros de tubos DEFOFO 150mm e 

conexões para serviços de água e R$ 334.050,00 (trezentos e trinta e quatro mil e cinquenta reais) na 

aquisição de 6.000 hidrômetros.  

 

O Munícipio apresenta como investimentos de médio prazo, até 2019:  

MPAA-01) Ampliar e substituir paulatinamente as redes de distribuição de água antigas e obsoletas, 

principalmente as redes-tronco instaladas na área central da cidade, baseado em projetos existentes, 

http://www.agir.sc.gov.br/
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como forma de reduzir também a quantidade de unidades de bombeamento nas redes (“boosters”). 

O município estima investir neste item no período 2015-2019, R$ 3.586.773,25 (três milhões, 

quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos). No item de 

nº 1, do pedido de revisão/reajuste para 2014, o SAMAE planejou continuar a substituir as redes de 

distribuição antigas e obsoletas e atender as novas solicitações de ampliação de rede. Na solicitação 

de revisão/reajuste para 2015, a Autarquia registra como realizado, na página 2, item 1, a substituição 

e instalação de rede de distribuição de água, num total de 14.919 metros, demonstrando em um 

quadro, que chamou de Quadro 1, as localidades atendidas, os meses em que os eventos aconteceram, 

e os investimentos, que somaram um total de R$ 755.000,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil 

reais).         

 

MPAA-02) Automatizar os sistemas de bombeamento instalados nas estações de tratamento e nas 

redes de distribuição de água, através da implantação de um sistema de telemetria.  

O município estima investir neste item no período 2015-2019, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

No item de nº 5, do pedido de revisão/reajuste para 2014, o SAMAE planejou implantar um sistema 

de telemetria, para propiciar o controle total de todas as unidades de bombeamento na parte central 

do município, bem como os reservatórios que são abastecidos pela ETA I e II. Para tal orçou investir 

aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Na solicitação de revisão/reajuste 

para 2015, a Autarquia registra como realizado, na página 2, item 3, a implantação de Sistema de 

telemetria para ETA’s I e II de Gaspar, cujo investimento foi de R$ 169.000,00 (cento e sessenta e 

nove mil reais). R$89.975,00 foram investidos na compra de bombas e motores conforme item 6 do 

pedido ofício 009/2015. No item 7 na página 4, do pedido ofício 009/2015, o SAMAE estabelece 

como meta para 2015, ampliar os investimentos em telemetria.  

 

MPAA-03) Implementar um programa de monitoramento da qualidade da água bruta captada, 

observando-se o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. Sem previsão. 

 

MPAA-04) Implementar um programa constante de racionalização e redução do consumo de água, 

vinculado aos programas de educação ambiental existente e ou a serem criados, através da 

valorização de práticas como a implementação de equipamentos e dispositivos de registro e controle 

que contribuam para a redução do uso da água; redução de desperdícios e controle de vazamentos 

http://www.agir.sc.gov.br/
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nas instalações prediais, a obrigação e valorização da aplicação de estruturas de captação e uso de 

águas pluviais nas unidades habitacionais a serem construídas no município; a adequação das 

indústrias já existentes no sentido de promoverem o reuso de seus efluentes e o aproveitamento das 

águas pluviais, dentre outras a serem consideradas como importantes e pertinentes. Investimento 

estimado para o período de 2015-2019 da ordem de R$ 20 mil. Sem previsão.  

 

MPAA-05) Implantar um programa para cadastramento e fiscalização do uso de águas subterrâneas 

no município, evitando a possibilidade de contaminação e resguardando seu uso somente para casos 

onde outras alternativas não sejam técnica e economicamente viáveis. Sem previsão. 

 

MPAA-06) Elaboração de um cadastro georrefenciado de todo o sistema de abastecimento de água 

municipal.  

No item 6 na página 4, do pedido constante no Ofício nº 009/2015, o SAMAE estabelece como meta 

para 2015, a modernização da estrutura administrativa e adequação logística, com medidas 

tecnológicas e mapeamento da rede distribuidora do SAMAE em todo o município. 

 

O Munícipio apresenta como investimentos de longo prazo, até 2029:  

 

LPAA-01) Desenvolver um programa de revitalização das estruturas de saneamento do município, 

mantendo as unidades componentes deste sistema sempre em boas condições de septicidade e 

estéticas, tais como as edificações das estações de tratamento de água, os reservatórios de água 

tratada, estações elevatórias, sistemas de captação, etc.  

O município estima investir neste item no período 2015-2029, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais). No item de nº 6, do pedido de revisão/reajuste para 2014, o SAMAE planejou executar a 

reforma da estação de tratamento ETA IV – Bateias. Para tal orçou investir R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). Na solicitação de revisão/reajuste para 2015, a Autarquia registra como realizado, na página 3, 

item 4, com investimento aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a reforma da ETA IV – 

Bateias. A obra contempla uma nova cobertura sobre a edificação existente, ampliação das 

dependências do laboratório, reformulação do banheiro, pintura da estação e criação de um espaço 

específico para cozinha. Essa estação abastece os bairros Bateias e Barracão e as localidades do Óleo 

Grande e Arraial dos Claudinos e atende cerca de 1.600 famílias. No item 4 na página 4, do pleito 

http://www.agir.sc.gov.br/
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constante no Ofício nº 009/2015, o SAMAE estabelece como meta para 2015, fazer a reforma elétrica 

da ETA I, II e IV, cujos projetos estão em fase de elaboração.  

 

LPAA-02) Implantar um programa efetivo de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de 

recalque, tanto de água bruta nas ETA’s I e II, quanto nos de água tratada, com plano de contenção 

de emergências definidos e com equipamentos sobressalentes disponíveis. Uma das prioridades é a 

substituição da adutora da ETA II, que recalca água da ETA para o reservatório.  

O município estima investir neste item no período 2015-2029, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais). No item de nº 2, do pedido de revisão/reajuste para 2014, o SAMAE planejou executar a 

substituição da adutora de água tratada da ETA II, Bela Vista até o reservatório, localizado no mesmo 

bairro. Seriam substituídos cerca de 1km de rede de 150mm por uma de 200mm DEFOFO, somando 

um investimento aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A Autarquia não executou esta 

atividade em 2014, repetindo como meta para 2015 (item nº 2 do pedido de reajuste/revisão para 

2015).  

 

LPAA-03) Ampliar e modernizar as unidades de tratamento de água, de acordo com as projeções 

populacionais previstas, considerando alternativas tecnológicas que incrementem a garantia de 

qualidade da água potável a ser distribuída, incluindo também a ampliação do sistema de 

abastecimento para as zonas rurais do município.  

No item de nº 3, do pedido de revisão/reajuste para 2014, o SAMAE, após uma avaliação técnica 

naquele ano, planejou adquirir uma ETA compacta com a capacidade de tratamento de no mínimo 

15L/s, para ampliar a capacidade de tratamento do sistema da ETA V – Belchior.  Esta medida visa 

propiciar também o tratamento de água com excesso de turbidez, decorrente de dias chuvosos. A 

autarquia estimou investir R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na melhoria.  No item 2 na 

página 2, do pedido de revisão/reajuste, Ofício nº 009/2015, o SAMAE informa ter adquirido uma 

estação de tratamento de água (ETA) compacta semi-automatizada, que trata até 20L/s e foram 

substituídos mais de 6.000 metros da rede de distribuição no bairro Belchior. Amortizados R$ 

138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) em 2014, R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) no 

início de 2015 e restos a pagar de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) ainda no primeiro 

semestre de 2015, chegando num montante de R$ 461.000,00 (quatrocentos e sessenta e um mil 

reais). 

http://www.agir.sc.gov.br/
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No item de nº 4, do pedido de revisão/reajuste para 2014, o SAMAE pretende elaborar um estudo que 

vislumbre a ampliação do serviço de abastecimento de água às regiões não abrangidas pelo sistema 

público da Autarquia. Tem como objetivo iniciar um estudo de demanda e da disponibilidade de 

fonte de captação nos bairros Gaspar Alto e Alto Gasparinho. Para elaboração desses projetos, prevê-

se um investimento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem aplicados entre os anos 2014 e 2015. 

Em 2014 o projeto não evoluiu, sendo adiado para 2015, conforme item 8 da página 4 do pedido de 

revisão/reajuste, Ofício nº 009/2015, com investimentos de R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

 

LPAA-04) Atender progressivamente a demanda, visando ampliar a prestação do serviço no 

município. Sem previsão. 

 

3) Dos Investimentos Apresentados para Revisão: 

                                                                                                                                                                                                  

O SAMAE de Gaspar, apresentou por intermédio do Ofício nº 009/2015, de 11 de março de 2015 os 

investimentos necessários para o presente exercício e início do exercício subsequente. Com o 

objetivo de continuar a oferecer um serviço de qualidade e ampliar gradativamente o atendimento à 

população, acompanhando a demanda, o SAMAE, para o período de março de 2015 a fevereiro de 

2016, prevê investimentos em estudos, projetos e obras de acordo com a previsão do Plano Municipal 

de Saneamento, nas seguintes ações a serem implementadas: 

 

Quadro 1 – Investimentos Estimados para Gaspar em 2015. 

Código Atividade do Plano de Saneamento Básico 

do município de Gaspar 

Investimentos para 2015 conforme itens 

do pleito constante no Ofício nº 009/2015 

CPAA-

01 

Promover melhorias no sistema de abastecimento da 

ETA I, de modo a ampliar: - a capacidade de 

reservação de água, através da elaboração de um 

projeto executivo e execução do mesmo; - a 

capacidade de tratamento de água, como forma de 

reduzir as possibilidades de colapsos pontuais do 

sistema nas horas e dias de maior consumo; e 

substituir as redes principais de abastecimento mais 

antigas.  [R$ 1.121.495,00 (reservatório) + 

R$300.000,00 (ETA I)] 

3. Instalação de reservatório de abastecimento de 

água de no mínimo 1.500.000 litros para a ETA I - 

Centro. Projeto executivo do reservatório está em 

fase de elaboração.                                             4. 

Reforma elétrica da ETA I, II e IV. Em fase de 

elaboração do projeto. 

 

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

06 

 

 

Implantar um programa constante de redução de 

perdas no sistema de abastecimento de água, com 

instalação de macro-medidores e controladores de 

pressão em pontos estratégicos do sistema, além de 

equipe constantemente responsável pelo 

monitoramento de ações em prol da redução das 

perdas, estabelecendo metas definidas a serem 

alcançadas a cada período. 

 

5.Implantar um programa constante de redução de 

perdas no sistema de abastecimento de água, com 

instalação de macro-medidores e controladores de 

pressão em pontos estratégicos do sistema, além de 

equipe constantemente responsável pelo 

monitoramento de ações em prol da redução das 

perdas, estabelecendo metas definidas a serem 

alcançadas a cada período. 

MPAA-

01 

 

Ampliar e substituir paulatinamente as redes de 

distribuição de água antigas e obsoletas, 

principalmente as redes-tronco instaladas na área 

central da cidade, baseado em projetos existentes, 

como forma de reduzir também a quantidade de 

unidades de bombeamento nas redes (“boosters”). 

1. Continuar a ampliar e substituir redes de 

distribuição antigas, obsoletas, paralelamente às 

demandas da Prefeitura Municipal. 

MPAA-

02 

 

Automatizar os sistemas de bombeamento instalados 

nas estações de tratamento e nas redes de distribuição 

de água, através da implantação de um sistema de 

telemetria. 

7. Ampliar investimentos em telemetria. 

MPAA-

06 

 

Elaboração de um cadastro georrefenciado de todo o 

sistema de abastecimento de água municipal. 

 

6. Modernização da estrutura administrativa e 

adequação logística, com medidas tecnológicas e 

mapeamento da rede distribuidora Samae em todo o 

município. 

LPAA-

01 

 

Desenvolver um programa de revitalização das 

estruturas de saneamento do município, 

mantendo as unidades componentes deste 

sistema sempre em boas condições de 

septicidade e estéticas, tais como as edificações 

das estações de tratamento de água, os 

reservatórios de água tratada, estações 

elevatórias, sistemas de captação, etc. 
 

4. Reforma elétrica da ETA I, II e IV. Em fase 

de elaboração do projeto. 
 

LPAA-

02 

 

Implantar um programa efetivo de manutenção 

preventiva e corretiva dos sistemas de recalque, 

tanto de água bruta nas ETA’s I e II, quanto nos 

de água tratada, com plano de contenção de 

emergências definidos e com equipamentos 

sobressalentes disponíveis. Uma das prioridades 

é a substituição da adutora da ETA II, que 

recalca água da ETA para o reservatório. 

 

2. Substituição da adutora de água tratada da 

ETA II - Bela Vista até o reservatório, 

localizado no mesmo bairro. 

 

LPAA-

03 

 

Ampliar e modernizar as unidades de tratamento 

de água, de acordo com as projeções 

populacionais previstas, considerando 

alternativas tecnológicas que incrementem a 

garantia de qualidade da água potável a ser 

distribuída, incluindo também a ampliação do 

8. Estudo técnico para a ampliação do serviço 

de abastecimento de água nas regiões não 

abrangidas pelo sistema público do SAMAE. 

Objetiva-se iniciar um estudo de demanda e da 

disponibilidade de fontes e de captação nos 

bairros Gaspar Alto e Alto Gasparinho.  

http://www.agir.sc.gov.br/
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sistema de abastecimento para as zonas rurais do 

município. 

 

Fonte: Adaptado do PMSB Gaspar (2010) e do Ofício nº 009/2015 do SAMAE de Gaspar (2015). 

 

O quadro acima foi adaptado pela AGIR com base no Plano de Saneamento Básico de Gaspar e 

igualmente, no Ofício nº 009/2015 referente ao pleito tarifário para 2015. Cabe informar que foi 

solicitado ao SAMAE de Gaspar a informação dos investimentos realizados em 2014 e pleiteados 

para 2015 e sua ligação com o Plano Municipal de Saneamento Básico, porém, até a data deste 

parecer não obteve-se retorno. 

 

Os investimentos elencados apresentam aderência com o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PLAMSAB), porém ressalta-se que as ampliações de redes de distribuição de água realizadas pela 

Autarquia no ano de 2014 não apresentaram evidências contábeis como investimentos. As razões 

alegadas pela Autarquia para esta não contabilização se devem ao fato de no momento da aquisição 

dos materiais investidos ser difícil a separação de manutenção e de investimento, pois no momento 

do processo licitatório tais informações não estão disponíveis nos projetos/termos de referência. 

Idêntico problema acontece com a mão de obra para instalação, restando sua incidência na conta de 

manutenção.  

 

Esta prática, prejudica o valor patrimonial da entidade, com o viés de torná-la totalmente precificável 

no momento da apuração do novo preço da tarifa de água, quando a norma contábil prevê que os 

investimentos podem ser custeados na tarifa pela sua depreciação, uma vez que tais investimentos 

provocam benefícios futuros. 

Assim, para melhor demonstração, segue abaixo os investimentos pleiteados para execução pelo 

SAMAE de Gaspar em 2015 e início de 2016, oriundos de seu pleito tarifário: 

 

Quadro 2 – Investimentos Estimados para Gaspar em 2015. 

Descrição – Investimentos Valor R$ 

1. Ampliação e substituição de rede 290.000,00 

2. Substituição de adutora ETA II 100.000,00 

3. Instalação reservatório ETA I 500.000,00 

4. Reforma sistema elétrico  100.000,00 

http://www.agir.sc.gov.br/
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5. Programa redução de perdas 50.000,00 

6. Modernização administrativa 497.750,00 

7. Investimentos telemetria 100.000,00 

8. Estudos para novas captações 100.000,00 

TOTAL 1.737.750,00 

Fonte: AGIR (2014). 

 

Cabe relatar que tais investimentos foram encaminhados sem individualização de seus valores, fator 

essencial para entendimento da composição do pleito de investimentos para 2015. Tais valores foram 

solicitados pela Agência e encaminhados pelo SAMAE de Gaspar, juntamente com a informação 

sobre o exato ponto onde se encontra cada projeto, isto se deve pois dependendo da fase em que se 

encontra é possível presumir a viabilidade ou não de ser realizado até o próximo pleito tarifário. Tal 

correlação é pertinente, pois considerando o histórico do último pleito, a entidade não investiu todos 

os valores pleiteados e igualmente não apresentou justificativa de alteração de investimentos até a 

data desta Parecer. 

 

Para que um investimento possa ser realizado são necessárias etapas a serem cumpridas dentro do 

setor técnico e setor de compras até a efetiva realização do investimento, tais como: elaboração e 

concepção dos projetos, termo de referência, projeto básico, preço referencial para atender a 

legislação de licitações públicas, além do terreno, quando couber, para construção de reservatórios, 

ETA’s ou ETE’s, por exemplo. A seguir apresentamos o quadro que demonstra a fase em que cada 

projeto se encontra, conforme informado pela Autarquia mediante requerimento da AGIR: 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Quadro 3 – Cronograma de investimentos (fase processual) para Gaspar/2015. 
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1. AMPLIAÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO DE REDE 290.000  

  

X 

 

                              

2. SUBSTITUIÇÃO  DE 

ADUTORA ETA II 100.000  

  

X 

 

                              

3. INSTALAÇÃO 

RESERVATÓRIO  ETA I 500.000 

  

X 

 

                              

4. REFORMA SISTEMA 

ELETRICO  100.000 

  

X 

 

                              

5. PROGRAMA REDUÇÃO DE 

PERDAS 50.000 

  

X 

 

                              

6. MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 497.750 X X X X                               

7. INVESTIMENTOS 

TELEMETRIA 100.000 

  

X 

 

                              

8. ESTUDOS PARA NOVAS 

CAPTAÇÕES 100.000  

  

X 

 

                              

                                          

TOTAL 

                     

1.737.700                                       

Fonte: SAMAE de Gaspar (2015). 
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Nota-se mediante o apresentado que alguns projetos não possuem termo de referência e nem 

orçamentos, mas todos possuem projeto básico, embora ainda nenhum esteja em processo de 

licitação, portanto, podendo comprometer o prazo de conclusão das obras até o próximo pleito. 

 

4) Das Informações Contábeis e Financeiras: 

 

A execução orçamentária da Autarquia apresentou o seguinte quadro: 

 

Quadro 4 – Execução Orçamentária de Gaspar em 2014. 

 

Orçada Executada  %  

 

Orçada Executada  %  

Receita Total 15.120.000  16.125.208,35       106,65  Despesa Total    16.880.530,85  16.062.408,58 95,15 

Receitas Correntes 14.964.100 16.021.713,42       107,07  Despesa Corrente   15.567.000,00 15.058.455,42 96,73 

Receita Capital 
 

               -  
Despesa de 

Capital 
     1.310.030,85  1.003.953,16 76,64 

Receita Intragovernamental 155.900 103.494,93         66,39 Reseva de Contig.             3.500,00    - 

Superávit da Execução Orçamentária 2014               62.799,77  

 Fonte: AGIR (2015). 

 

Portanto, conforme evidenciado, a entidade registrou excesso de arrecadação, bem como superávit 

financeiro no exercício anterior. O resultado da execução orçamentária foi da ordem de R$ 62.799,77 

(sessenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), totalizando um 

superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial da entidade de R$ 1.245.746,47 (um 

milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais com quarenta e sete 

centavos). 

 

Na mesma ordem, apresenta-se o orçamento da Autarquia para o exercício de 2015: 

 

Quadro 5 – Previsão orçamentária do SAMAE de Gaspar em 2015. 

 

Orçada Executada  %  

 

Orçada Executada  %  

Receita Total 16.200.000                       -               -    Despesa Total 16.200.000                      -               -    

Receitas Correntes 16.041.900              -    Despesa Corrente 14.743.000              -    

Receita Capital 
 

             -    
Despesa de 

Capital 
1.407.000              -    

Receita 

Intragovernamental 
158.100              -    Reserva de Cont. 

                     

50.000    
    

Superávit da Execução Orçamentária 2015                                -    
 Fonte: AGIR (2015). 

http://www.agir.sc.gov.br/
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A projeção do orçamento do SAMAE de Gaspar apresenta receita total para o exercício de 2015 na 

ordem de R$ 16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos mil reais), sendo direcionado para 

investimentos o valor de R$ 1.407.00,00 (um milhão, quatrocentos e sete mil reais), o que resultará 

em um percentual de investimentos de 8,69%, percentual este acima da média dos últimos três anos, 

conforme demonstrado no Quadro 6 abaixo:  

 

Quadro 6 – Percentual de Investimentos de Gaspar em 2014. 

Descrição 2012 2013 2014 Orçamento 2015 

Receita Total 12.909.071,93 14.299.347,13    16.125.208,35  16.200.000 

Investimento Anual  493.470,62  539.058,26 1.003.953,16 1.407.000 

(%) de Investimentos 3,82 % 3,75 % 6,23 % 8,69 % 

Fonte: AGIR (2015). 

 

A situação financeira da entidade demonstra boa capacidade de investimento, ocorre que os 

investimentos são tímidos perto da capacidade que a entidade pode gerar, deve-se primar por 

investimentos que aumentam as receitas ou aquelas que causam redução de custos, com exceção para 

os casos, em que o investimento se faz necessário para atendimento de regulação e potabilidade do 

serviço a dispor a comunidade.  

 

5) Das Informações Patrimoniais: 

 

O Balanço do SAMAE de Gaspar apresenta em 2014 Ativo Imobilizado de R$ 36.347.199,68 (trinta 

e seis milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito 

centavos), com crescimento em relação ao ano anterior de 11,79% e apresenta nesta conta valores 

com terrenos, edificações, instalações, móveis, veículos, bombas e motores. Nesta conta 

recomendamos a entidade realizar uma reavaliação dos bens para refletir adequadamente o 

patrimônio da entidade. 

 

Com respeito a créditos a receber, a entidade tem inscrito em dívida ativa R$ 829.961,36 (oitocentos 

e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), que são as receitas com 

serviços faturados e não pagos findos a um período. Em relação ao exercício anterior houve um 

http://www.agir.sc.gov.br/
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acréscimo de 14,75% neste item. Assim, a entidade deve lançar ação para reduzir estes créditos 

através de cobranças judiciais ou extra-judiciais ou através de recuperação fiscal (REFIS).  

 

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 a mesma não apresentou o saldo de estoques, que é uma conta importantíssima 

que compõe o Ativo Permanente, ou seja, dos débitos não circulantes. 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. 

 

A seguir, apresentamos a análise horizontal do fluxo de caixa de toda entidade, de 2011 até 2014, 

para logo à frente isolarmos o vetor água para perceber o comportamento desde programa com suas 

receitas, despesas e investimentos.  

http://www.agir.sc.gov.br/
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Quadro 7 – Evolução dos fluxos de Gaspar em 2014.       

 

FLUXO DE CAIXA DO PROGRAMAS DO SAMAE DE GASPAR 

  
Evolução Evolução Evolução me 

 Receita  2011 2012 2013 2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014   

        

  

 Receita Total     11.446.436,22     12.909.071,93     14.299.347,13     16.125.208,35  12,78 10,77 12,77 12,11 

 Tarifa Água        8.087.614,15        9.021.182,72     10.034.039,33     11.451.087,07  11,54 11,23 14,12 12,30 

 Ligação              40.948,56                82.931,06    

     Religamento água              59.092,20           121.378,32           117.378,50           131.951,54  105,40 -     3,30 12,42 38,18 

 Serviço Coleta Lixo        2.690.715,09        3.191.451,73        3.377.687,65        3.760.392,02  18,61 5,84 11,33 11,93 

 Alienação                1.000,00                40.880,00    

     Receita de Esgoto                29.921,60              26.112,94              37.927,58  

 

-    12,73 45,24 16,26 

 Aplicações              95.516,90              64.677,00              89.116,25           189.296,89  -        32,29 37,79 112,42 39,30 

 Multas e juros de mora              91.633,35           100.744,83           113.786,73           128.733,85  9,94 12,95 13,14 12,01 

 Dívida Ativa           315.353,63           323.073,80           387.649,29           396.180,10  2,45 19,99 2,20 8,21 

 Outros serviços              22.151,67              37.717,86              20.911,90              21.452,36  70,27 -      44,56 2,58 9,43 

 Indenizações e Rest.              42.410,67              18.924,07                8.853,48                8.186,94  -        55,38 -      53,22 -        7,53 -     38,71 

Despesa         

    Programa 2110 Manut.       4.900.158,08        5.654.732,58        6.545.649,55        7.081.692,90  15,40 15,76 8,19 13,11 

Programa 2118 Manut. frota          354.414,66           200.219,20           275.612,91           271.071,50  

    Programa 1141.7 AGIR                   64.506,24  

    Encargos Especiais             39.428,94              42.680,43                3.702,91    

    Total Administração       5.294.001,68        5.897.632,21        6.824.965,37        7.417.270,64  11,40 15,72 8,68 11,93 

Programa 1153 Invest. Veículos          116.400,00           341.800,00           421.980,00              99.000,00  193,64 23,46 -        76,54 46,85 

Programa 1155 Invest. Imóvel             31.917,54                             -                  1.650,00              14.740,00  

    Programa 1157 Invest. Bombas          237.648,65           151.670,62           112.428,26              26.999,80  -        36,18 -        25,87 -        75,98 -     46,01 

Programa 1157 Invest. Bombas                359.263,21  

    

http://www.agir.sc.gov.br/
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Programa 2116 Manut. Água             2.555.385              2.625.242              2.568.523        3.053.551,39              2,73  -          2,16           18,88           6,49  

Total Água       2.941.350,95        3.118.712,52        3.104.581,13        3.553.554,40              6,03  -          0,45           14,46           6,68  

Programa 2116 Invest.                503.950,15  

   

  

Total Esgoto                            -                               -                               -             503.950,15  

   

  

Programa 2114 Manut.             3.201.586              3.511.042              3.971.031        4.587.633,39  

   

  

Total Lixo             3.201.586              3.511.042              3.971.031        4.587.633,39              9,67            13,10           15,53        12,76  

Total Desp Órgão    11.436.939     12.527.386,49     13.900.577,93     16.062.408,58              9,53            10,96           15,55        12,02  

Resultado                     9.497                 381.685                 398.769                    62.800  

    Resultado Acumulado                     9.497                 391.183                 789.952                 852.752  

    Evolução das despesas totais                         9,53                      10,96                      15,55  

 

  

 Média                         9,53                      10,25                      12,02  

    Fonte: AGIR (2015). 

Ajustar contas  

http://www.agir.sc.gov.br/
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A entidade acumula resultado acumulado de R$ 852.752,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil, 

setecentos e cinquenta e dois reais) sem considerar o saldo inicial acumulado, mas o que pode-se 

observar são todas as entradas da entidade e saídas através dos programas. 

 

A seguir, apresentamos a projeção dos gastos baseado no comportamento médio apresentado ao 

longo dos anos, se este comportamento perpetuar, como a entidade se comportará nos próximos cinco 

anos? Neste método excluiremos os investimentos por tratar-se de decisão administrativa, portanto, 

sofre oscilações. Assim, podemos verificar que a capacidade de sobras para investimento, que é o 

resultado entre a receita projetada contra a despesa projetada vai caindo ao longo da série. Isto se 

deve pelos níveis dos gastos estarem acima do percentual médio da evolução da receita. 

 

Umas das formas de combater este efeito é o controle eficiente sobre os gastos, não permitindo 

variações acima de patamares pré-estabelecidos pela entidade.  

 

Quadro 8 – Fluxo de Caixa Projetado de 2014 a 2018. 

 

Percentual de reajuste   7,68 

   FLUXO DE CAIXA 

PROJETADO me Ajuste 

      Receita      2015 2016 2017 2018 2019 

 Receita Total    12,35     12.942.288     14.130.390   15.427.560   16.843.810   18.390.072  

 Tarifa água     12,30       9,18   12.502.297     13.650.008  14.903.078   16.271.181   17.764.875  

 Ligação         9,18          90.544             98.856        107.931        117.839        128.657  

 Religamento água     38,18       9,18        144.065           157.290        171.729        187.494        204.706  

 Receita de esgoto     16,26       9,18          41.409             45.211          49.361          53.892          58.840  

 Multas e juros de mora     12,01       9,18        140.552           153.454        167.541        182.922        199.714  

 Outros serviços       9,43       9,18          23.422             25.572          27.919          30.482          33.281  

Despesa          

Folha    12,10       7,50     5.819.202       6.255.642     6.724.815     7.229.177     7.771.365  

Energia -   6,34     28,00        851.252       1.089.603     1.394.692     1.785.206     2.285.063  

Combustível    11,38     15,00        199.873           222.627        247.972        276.202        307.646  

Manut Maq., Equip. e Veículos   19,44    15,00        540.443           621.510       714.736       821.947        945.239  

Vale Transporte, vale 

alimentação    18,37       9,50        480.331           525.963        575.929        630.642        690.553  

Produtos Químicos    11,87     10,00        404.707           445.178        489.695        538.665        592.532  

Mat. Diversos manut água   41,83     12,50     1.800.703       2.025.791     2.279.015     2.563.892     2.884.378  

Serviços Bancários      9,78       8,50        284.900           309.116        335.391        363.899        394.831  

Indenizações Trabalhistas    30,84       8,50        364.879           395.894        429.545        466.056        505.671  

Seguros - 10,53       8,50          22.342             24.241          26.301          28.537          30.962  

Investimentos    41,04    
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Total Desp ÁGUA/ESGOTO    14,86     10.768.632     11.915.564   13.218.092  14.704.222   16.408.240  

Resultado 

  

   2.173.656       2.214.826    2.209.468    2.139.588     1.981.832  

Resultado Acumulado 

  

   2.173.656       4.388.482    6.597.950     8.737.538   10.719.371  

Fonte: AGIR (2015). 

 

Vale informar, que no fluxo projetado considerou-se na receita o percentual de 1,50% de crescimento 

vegetativo, índice este abaixo da média de crescimento dos últimos anos. Tal fato denota uma postura 

conservadora desta Agência na consecução da receita (princípio contábil da prudência), porém, com 

possibilidades de ampliação por parte da Autarquia, em razão de seu histórico, o que inclusive, 

resultará em valores a serem direcionados para mais investimentos. A princípio, teremos um 

resultado superavitário de R$ 2.173.656,00 (dois milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e 

cinquenta e seis reais) para 2015, desconsiderando-se o superávit financeiro de 2014. 

 

Portanto, fica clara a viabilidade da gestão em administrar os investimentos para o exercício em curso 

aplicando o reajuste inflacionário de 7,68%, para cumprimento dos investimentos ora elencados e 

sendo necessária a sua aplicação para que o município não venha a sofrer prejuízos na regularidade 

do fornecimento de água. Desta forma, perante o índice indicado, entende esta Diretoria 

Administrativa que os investimentos pleiteados estarão assegurados, e que a Autarquia poderá ainda 

potencializar estes investimentos pela busca na projeção da receita, bem como, por economia dos 

gastos na própria gestão.  

 

6) Das Informações Operacionais: 

 

O SAMAE de Gaspar conta com 28.198 ligações, sendo 36.204 economias, com volumes de 

produção em 776.877,00 m3 de água tratada por mês, com extensão de mais de 625km de redes de 

água. 

 

Quadro 9 – Metodologia para Eficiência Energética. 

REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR  EQUAÇÃO 

EXPRESSO 

EM 

IN 58 

Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água   

kWh/m3 
  

     

  AG028 

Consumo Total de Energia Elétrica em  Sistemas de Abastecimento de Água AG006 + AG018 

Volume de Água (Produzido + Tratado Importado) 

 

  

http://www.agir.sc.gov.br/
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Fonte: SNIS 2011. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=101>. Acesso em: 

24 mar. 2014. 

 

Quadro 10 – Cálculo da Eficiência Energético do SAMAE de Gaspar. 

SAMAE Gaspar 2011 2012 2013 2014 

Gasto Energético (kwh) 2.399,533 1.876.964 2.183.609 1.824.212 

Produção de água m3 3.757.670 4.433.320 4.535.880 4.835.910 

Eficiência 0,639 0,423 0,481 0,377 

Média Cia. Estaduais de Saneamento 0,71    

Fonte: AGIR (2014). 

 

Segundo estudos da IFC1 - International Finance Corporation e Banco Mundial (2013, p. 12), entre 

as companhias estaduais, o gasto médio de energia para produzir um metro cúbico de água é 

0,71kWh. A DESO (Sergipe) e a COSAMA (Amazonas) são, respectivamente, a empresa menos e 

mais eficiente, gastando 1,28 kWh e 0,39 kWh para produzir 1m³ de água tratada. Portanto, o 

SAMAE de Gaspar apresenta resultado abaixo da média do presente estudo. 

 

Quadro 11 – Redução das Perdas do SAMAE de Gaspar. 

Volumes em m3 ao ano. 2011 2012 2013 2014 

Volume Tratado 3.757.670 4.433.320 4.535.880 4.834.910 

Volume Micromedido 2.872.120 3.074.580 3.129.550 3.381.990 

Volume Faturado 3.145.510 3.429.980 3.588.160 3.814.000 

Perdas Físicas 23,57% 30,65% 31,00% 30,05% 
Fonte: SAMAE de Gaspar (2015). 

 

O volume inicial de água disponibilizado no sistema de distribuição pela entidade é, em boa parte, 

desperdiçado durante o processo de distribuição (perda de água física ou real) e, muitas vezes, apesar 

da distribuição de água atingir o consumidor final, o produto não é cobrado adequadamente tanto por 

problemas técnicos na medição dos hidrômetros quanto por fraude do consumidor, a chamada perda 

de água comercial ou aparente (KINGDOM; LIEMBERGER; MARIN 2006, apud IFC, 2013). 

 

 

 

____ 
1 - IFC – International Finance Corporation; Banco Mundial. Manual sobre contratos de performance e eficiência para as 

empresas de saneamento em Brasil. 2013. Washington. 

 

Do Parecer: 
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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: 

[...] 

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 Diretoria Administrativa considerará o período de março/2014 até fevereiro/2015, 

acarretando em um índice acumulado de 7,68% (sete vírgula, sessenta e oito por cento), em 

detrimento ao período incorreto solicitado pela Autarquia em seu Ofício nº 009/2015, onde 

solicitava-se 7,13% compreendendo o período de fevereiro/2014 até janeiro/2015. Cabe informar que 

http://www.agir.sc.gov.br/
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na revisão concedida em 2014 foi autorizado o período de reajuste de fevereiro/2013 até 

fevereiro/2014, compreendendo trezes meses para alinhamento da data base, fato este não aferido 

pelo SAMAE de Gaspar quando do atual pedido. 

  

Assim, para melhor demonstração do objeto pleiteado, trazemos ao presente parecer à evolução do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulado de março/2014 até fevereiro/2015: 

 

Quadro 12 – Evolução do INPC Março/2014 a Fevereiro/2015. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 

 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual 

fev/15 1,16 1,076791 7,6791 

Jan/15 1,48 1,064443 6,4443 

dez/14 0,62 1,048919 4,8419 

nov/14 0,53 1,042456 4,2456 

out/14 0,38 1,036960 3,6960 

set/14 0,49 1,033034 3,3034 

ago/14 0,18 1,027997 2,7997 

jul/14 0,13 1,026150 2,615 

jun/14 0,26 1,024818 2,4818 

maio/14 0,6 1,022160 2,216 

abr/14 0,78 1,016064 1,6064 

mar/14 0,82 1,008200 0,82 

FONTE: Adaptado da Base de dados do Portal Brasil e IBGE. Acesso em: 12 mar. 2015. 

 

 

Considerando ainda, o pleiteado pela Autarquia para investimentos constantes em seu Plano de 

Saneamento Básico e o superávit financeiro de 2014, conforme o abaixo exposto:  

 

Quadro 13 – Demonstrativo de investimentos SAMAE de Gaspar. 

Descrição – Investimentos Valor 

Superávit Financeiro 2014       1.245.746,47 

Investimentos 2015 (1.737.750,00) 

Suprir Resíduo Sólidos (900.000,00) 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Sobra de caixa com reajuste de 7,68 2.173.656,00 

Resultado 781.652,00 

Fonte: AGIR (2015). 

 

Dessa forma, mediante o histórico de investimentos da Autarquia e, considerando ainda o Quadro 3, 

o qual denota a falta de itens essenciais para a consistência do planejamento dos investimentos e 

garantia de execução destes, a Agência Reguladora fiscalizará a execução física e financeira dos 

projetos de investimentos em expansão, afim de assegurar que sejam prudentemente realizados, 

sempre em consonância com a Lei nº 11.445/2007 e com o Plano de Saneamento Básico do 

município de Gaspar. 

 

Ressalta-se no presente Parecer que esta Diretoria entende como necessária a manutenção da 

capacidade de investimento da Autarquia, bem como a otimização dos custos. Tais itens são 

primordiais para a manutenção do sistema de abastecimento de água, bem como evitar eventuais 

colapsos do sistema, porém, deve também considerar a modicidade tarifária para tal. 

 

For fim, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda: 

 

1) Diante do exposto, percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, entendendo-se 

como legal, 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 

Brusque – SAMAE, de 7,68%, com base no INPC dos últimos 12 (doze) meses, ou seja, de 

março/2014 até fevereiro/2015, conforme o demonstrado no Quadro 12 deste Parecer e nas 

necessidades de investimentos; 

2) 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. Para tanto, cabe informar que a AGIR estará realizando a certificação 

dos ativos durante o ano de 2015; 

3) 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; 

http://www.agir.sc.gov.br/
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4) Que a Autarquia registre a conta de estoque no Balanço Patrimonial e desenvolva ações para a 

recuperação dos créditos em dívida ativa; 

5) 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 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), 26 de março de 2015. 
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