
             

                    AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

1 

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina. 

CEP: 89.036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41 

www.agir.sc.gov.br  

Parecer Administrativo nº 002/2015  

 

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: 

 

O SAMAE de Brusque, através do Ofício ENG_0002/2015, remete a esta Agência de Regulação, por 

meio do referido documento datado de 25 de fevereiro de 2015 e recebido por esta Agência no mesmo 

dia, solicitação de avalição do pedido de reajuste anual e revisão tarifária, 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. 

 

Diante a solicitação, a AGIR, instaurou o Procedimento Administrativo nº 004/2015, cujo objeto é a 

análise do pedido de revisão tarifária dos serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE. 

 

Como embasamento ao pleito, o SAMAE de Brusque anexa ao Ofício ENG_0002/2015 relatório de 39 

(trinta e nove) páginas, o qual agrega elementos que buscam motivar a solicitação de reajuste/revisão. 

 

Assim, relata-se que no subitem 1.1 Quanto ao Pleito 2014, do item número 1. CONSIDERAÇÕES 

PRELIMINARES, destaca o SAMAE de Brusque, que houve a solicitação de reajuste/revisão acima 

do percentual da inflação, para viabilizar a instalação de uma estação de tratamento de água, 

denominada de ETA II e de um reservatório no bairro Águas Claras.  

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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A AGIR, na Decisão do Procedimento Administrativo nº 003/2014, publicada no DOM/SC – Edição 

nº 1.456, de 28/03/2014, nas páginas 1.219 e 1.220, através de sua Direção Geral, por força de suas 

atribuições legais, aplicou a título de reajuste (reposição inflacionária) referente ao período de janeiro 

de 2013 à fevereiro de 2014, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, o 

percentual acumulado de 6,91% (seis vírgulas noventa e um por cento). A Agência concedeu ainda, o 

percentual linear de 3,09% (três vírgula zero nove por cento), este a título de revisão tarifária para 

garantia dos investimentos que a Autarquia prometeu realizar em consonância com o Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Brusque, perfazendo então, a totalidade de 10,00% (dez por cento) de revisão 

linear sobre a tarifa de água e sua tabela de preços e serviços. 

 

Mais adiante, no relatório ora analisado, diz a Autarquia que se comprometeu a executar dois 

investimentos pontuais, sendo eles a ETA II, que teve um orçamento preliminar de R$ 4.116.528,79 

(quatro milhões, cento e dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) e um 

reservatório no valor de R$ 1.136.512,46 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quinhentos e doze reais 

e quarenta e seis centavos) juntamente com o terreno para a instalação do mesmo, no valor de R$ 

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalizando um investimento de R$ 5.603.041,25 (cinco 

milhões, seiscentos e três mil, quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). Porém, a licitação da 

referida ETA II, lançada no dia 04/12/2014, sugeriu como preço de referência, com base em 

orçamentos atualizados, o valor de R$ 5.630.804,00 (cinco milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos 

e quarenta reais), ultrapassando o valor orçado em aproximadamente 36,79%.  

 

Destaca ainda o relatório que o reservatório no bairro Águas Claras não pode ser instalado por 

problemas burocráticos com o terreno e que o valor foi então aplicado na troca de 1.987m. da tubulação 

de cimento amianto que ainda contempla a região central do município. 

 

No item 1.2 do relatório, Faturamento e Investimentos em 2014, é revelado que o total do faturamento 

de 2014, alcançou o valor total de R$ 24.911.110,32 (vinte e quatro milhões, novecentos e onze mil, 

cento e dez reais e trinta e dois centavos) (Tabela 1), valor disponível de superávit em 2014 da ordem 

de R$ 6.818.195,44 (seis milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos) (Tabela 2) e que o total de investimentos, da ordem de R$ 3.818.284,23 (três milhões, 

http://www.agir.sc.gov.br/
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oitocentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos) correspondeu a 

15,33% do faturamento bruto (Tabela 3). 

 

No item 1.3, são destacadas as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico. Através das tabelas 

4, 5, 6 e 7 são apresentados respectivamente, a ampliação prevista (m3) da reservação, a ampliação 

prevista (l/s) na produção de água, a previsão da substituição dos hidrômetros e ligações e o índice de 

substituição da rede ao ano. 

 

No item 1.4, a Tabela 8 evidencia o total de investimentos previstos para 2015, da ordem de R$ 

9.688.045,89 (nove milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quarenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos), o qual deve ser corrigido para R$ 9.738.045,89 (nove milhões, setecentos e trinta e oito mil, 

quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), após retificação do valor da primeira linha da coluna, 

pois o subtraendo que originou aquela diferença, deve ser R$ 4.116.528,79 (quatro milhões, cento e 

dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) e não R$ 4.166.528,79 (quatro 

milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), como 

consta na nota de rodapé da página 7 (conferir com a linha 2 do segundo parágrafo da página 4).   

 

Prosseguindo com os investimentos, na Tabela 9 – Percentual de investimento, o relatório demonstra 

um investimento em 2014, da ordem de R$ 3.818.284,23 (três milhões, oitocentos e dezoito mil, 

duzentos e oitenta e quatro mil e vinte e três centavos), correspondendo a 15,33% do valor arrecadado, 

e planeja investir R$ 9.738.045,89 (nove milhões, setecentos e trinta e oito mil, quarenta e cinco reais 

e oitenta e nove centavos) (corrigido), correspondendo a 32,6% (corrigido) do valor a ser arrecadado 

em 2015. 

 

No item 2. DO PLEITO PARA 2015-2016, o SAMAE de Brusque, solicita reajuste para 2015, da 

ordem de 8,9%, sendo que 6,4% refere-se a recomposição da inflação pelo IPCA, e 2,5% como 

incremento para investimento. Registra o relatório em sua página 8, que para o embasamento do pleito 

para o reajuste e revisão tarifária do ano 2015/2016, foi elaborado um Estudo Econômico-Financeiro 

de Composição Tarifária, que tem como principal objetivo mostrar a situação atual e as projeções 

futuras de receitas, despesas e investimentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Brusque/SC e para que o mesmo demonstre a sustentabilidade dos serviços com base na tarifa média 

aplicada. Diz o relatório que o estudo está integrado com o Plano Municipal de Saneamento Básico, 

utilizando os valores de investimento e metas descritos no mesmo para as projeções futuras.           

 

1) Da Análise: 

 

Nesta análise, para a planilha de apuração dos custos, utilizamos como técnica a conferência de cálculos 

que consiste na constatação das operações aritméticas, pois, muito embora os valores dispostos possam 

ser conferidos pela própria Autarquia, é de grande importância que todos os itens sejam igualmente 

conferidos pela Agência de Regulação.  

 

Além disso, foram aplicados testes de averiguação que consistem na formulação de perguntas escritas 

ou não para esclarecimentos quanto a profundidade dos exames, principalmente com os “dados de 

entrada” e o correlacionamento de dados da planilha apresentada confrontados com o balanço 

patrimonial da entidade.  

 

No aspecto dos investimentos adotamos a inspeção de documentos para prestação de contas, as 

comprovações são evidenciadas por documentos comprobatórios tais como: nota de empenho, nota 

fiscal, medições, autorizações e outros, para sustentar a efetividade das transações, bem como teste de 

observância, ou seja, o exame e contagem física dos investimentos elencados pela entidade, teste este, 

realizado pelo setor técnico desta Agência.   

 

Neste sentido, mediante a apresentação das técnicas utilizadas nesta análise e que fundamentam este 

Parecer, apontam-se as seguintes conformidades e não conformidades elencadas a seguir. 

 

2) Dados do SAMAE de Brusque: 

 

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

direito público, com orçamento anual para o exercício 2015 de R$ 24.600.000,00, com 150 

funcionários atendendo todo o município de Brusque e 90,87% de cobertura de atendimento urbano 

http://www.agir.sc.gov.br/
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com água potável. A população total segundo dados oficiais do IBGE 2010, conta com 105.503 sendo 

102.025 de população urbana e 3.478 de população rural. A Autarquia conta com três Estações de 

Tratamento de Água (ETA), com volumes de produção em 8.898.695 m3 (macromedido) e 6.556.943 

m3 para o volume micromedido, ambos dados de 2015. 

 

3) Do Plano Municipal de Saneamento Básico de Brusque (PMSB): 

 

As Tabelas 4, 5 e 6, do relatório de pedido de reajuste e revisão foram confrontados com o Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Brusque e encontram-se de acordo, exceto, a Tabela 7 do referido 

relatório. Abaixo apresentamos o quadro 1, que nos permite observar a evolução do índice de 

substituição de rede, comparando-o com PMSB. Nota-se que no ano de 2013 o plano previa 2% de 

substituição enquanto que o apresentado pela proposta de revisão apresentou 1%.  

 

Quadro 1 - PMSB do Município de Brusque. 

ANO 
ÍNDICE de 

REVISÃO 

ÍNDICE 

CONFERIDO PMSB 

1 2012 1% 1% 

2 2013 1% 2% 

3 2014 2% 2% 

4 2015 2% 2% 

 TOTAL 6% 7% 

Fonte: Adaptado Tabela 7 – Índice de substituição de rede ao ano. SAMAE de Brusque (2015).  

 

4) Dos Investimentos Apresentados para Revisão: 

 

Na Tabela 8 tratam-se dos investimentos para 2015, estes apresentaram uma pequena diferença no 

valor da ETA II. A nota explicativa apresentada pela Autarquia registra R$ 4.166.528,79 (quatro 

milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), como 

um valor já solicitado no pleito para 2014. Todavia, o valor correto deve ser de R$ 4.116.528,79 (quatro 

milhões, cento e dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), segundo 

consta na página 4 do relatório. Isto posto, o valor correto previsto para ETA II deverá ser de R$ 

http://www.agir.sc.gov.br/
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3.863.471,21 (três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e 

um centavos), e não de R$ 3.813.471,21 (três milhões, oitocentos e treze mil, quatrocentos e setenta e 

um reais e vinte e um centavos). 

 

Quadro 2 – Investimentos 2015 SAMAE de Brusque. 

INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2015 
 

Descrição Valor Correto 

ETA II*  3.813.471,21        3.863.471,21 

Reservatório de 3.000m3  2.100.000,00   

Reservatório de 500m3     900.000,00    

Reservatório ETA II - 1.500m3 - Reforma do reservatório existente     375.000,00    

Melhoria no Gerador da Captação 1       25.000,00    

Reforma de 6 EATs       69.000,00    

Melhorias solicitadas pela AGIR através de Diagnóstico apresentado     150.000,00    

Automação da dosagem de produtos químicos na ETA 1       40.000,00    

Hidrometração     223.491,18    

Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água  1.388.379,50    

Crescimento vegetativo da rede de abastecimento de água - Ligações de 

água     146.455,00    

Substituição de ligações        37.249,00    

Estudos e projetos     420.000,00    

Total de investimento 9.688.045,89 9.738.045,59 

* Valor total de R$ 7.980.000,00 menos o valor de R$ 4.166.528,79, já solicitado no pleito para 2014.  

Fonte: Adaptado Tabela 8 – Investimentos 2015. SAMAE de Brusque (2015). 

 

Ainda a respeito da Tabela 8, a qual aponta para os investimentos para 2015, a pedido da AGIR, foi 

apresentado pelo SAMAE de Brusque 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 apresentou justificativa de alteração e atraso nas obras por motivos técnicos e, não só isso, 

mas atraso na liberação do imóvel para construção e processo licitatório. 

 

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 

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

http://www.agir.sc.gov.br/
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Legenda:  N/A: não é necessário; X: etapa não realizada; OK: etapa atendida. 

Fonte: SAMAE de Brusque (2015).

Quadro 3 – Cronograma de Investimentos 2015 SAMAE de Brusque. 
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ETA II     3.863.471,21  OK OK OK X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK X X X X X 

Reforma e Ampliação da ETA II  OK X OK X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reservatório de 3.000 m3     2.100.000,00  X X X X OK X X X X X X X X X X X X X X 

Reservatório de 500 m3       900.000,00  OK X X 
X 

OK X X X X X X X X X X X X X X 

Reservatório ETA II - 1.500m3 - reforma do 

reservatório existente        375.000,00  
OK OK OK X OK X X X X X X X X X X X X X X 

Melhoria no Gerador da Captação I          25.000,00  N/A OK N/A N/A OK X X X X X X X X X X X X X X 

Reforma 6 EAT’s         69.000,00  X N/A OK X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Melhorias solicitadas pela AGIR através de 
Diagnóstico apresentado        150.000,00  

N/A. X N/A N/A OK X X X X X X X X X X X X X X 

Automação da dosagem de produtos químicos 

na ETA I          40.000,00  
N/A X OK OK X X X X X X X X X X X X X X X 

Hidrometração        223.491,18  Foi solicitada a compra de 5.300 hidrômetros. Estamos apenas no aguardo da entrega dos mesmos.  01/01/2015 N/A N/A 

Crescimento vegetativo da rede de 

abastecimento de água     1.383.379,50  

Através do Processo licitatório nº 004/2015, o SAMAE, licitou a aquisição de tubos e conexões em PVC, PEAD e PP 

01/01/2015 N/A N/A 

Crescimento vegetativo da rede de 

abastecimento de água - Ligações de água        146.455,00  
01/01/2015 N/A N/A 

Substituição de ligações          37.249,00  01/01/2015 N/A N/A 

Estudos e projetos        420.000,00  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01/01/2015 N/A N/A 

Total de Investimento     9.733.045,89                     

http://www.agir.sc.gov.br/
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Note que alguns projetos não possuem temo de referência, projeto básico e ainda não estão em processo 

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

Além do exposto, fatos como decreto de desapropriação ainda não regularizado pode ocasionar futuros 

problemas quanto à execução.  

 

Como forma de justificar os investimentos na tabela acima expostos, igualmente a AGIR solicitou ao 

SAMAE de Brusque que justificasse o valor de R$ 7.980.000,00 (sete milhões, novecentos e oitenta 

mil reais) para a ETA II, bem como que relacionasse os investimentos realizados com recursos do 

último pleito e igualmente os recursos advindos do atual processo de revisão com as metas do PMSB, 

justificando inclusive, metas não atingidas ou ultrapassadas. Todas as comprovações em questão estão 

anexas ao Procedimento Administrativo em tela. 

  

No pleito enviado pela Autarquia, a Tabela 9, apresenta o percentual de investimentos comparado com 

a receita total, ajustamos a tabela de percentual de investimentos baseado em gastos que não foram 

realizados em 2014, apesar do recurso estar empenhado ele não apresenta liquidação e não está posto 

em operação ou aceite definitivo da obra. 

 

Quadro 4 – Percentual de comprometimento da receita com investimento no município de 

Brusque. 

ANO RECEITA INVESTIMENTO 
% DA RECEITA 

TOTAL 

2012 R$ 17.812.371,85 R$ 2.743.300,85 15,40 % 

2013 R$ 21.908.492,75 R$ 4.309.645,44 19,67 % 

2014 R$ 24.911.110,32 R$ 3.018.752,92 1 12,12 % 

Fonte: AGIR (2015). 

1 – Valor ajustado efetivamente realizado. 

 

Desta forma, podemos observar que a entidade vinha alcançando índices de investimentos acima de 

15%, mas no ano de 2014 este índice caí para 12,12%, o principal fator foi a não execução da 

construção da ETA e do reservatório de contato, que em virtude de aspectos técnicos não puderem ser 

viabilizados. Cabe ressaltar que tais aspectos e justificativas foram verificadas in loco e averiguadas 

pelo setor técnico desta Agência. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Caso os investimentos no valor de R$ 4.166.528,79 (quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, 

quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) tivessem ocorrido como o planejado e estes 

somados aos R$ 3.018.752,92 (três milhões, dezoito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa 

e dois centavos), verifica-se conforme o quadro abaixo, que alcançar-se-ia um percentual em 2014 de 

28,64%. 

 

Quadro 5 – Percentual de comprometimento da receita com investimento no município de 

Brusque simulado. 

ANO RECEITA INVESTIMENTO 
% DA RECEITA 

TOTAL 

2014 R$ 24.911.110,32 R$ 7.135.281,71 28,64% 

Fonte: AGIR (2015). 

 

5) Das Informações Contábeis e Financeiras: 

 

Primeiramente no Estudo Econômico-Financeiro de Composição Tarifária, no item 1.2 Faturamento e 

Investimentos em 2014, na Tabela 1 – Composição do Faturamento em 2014, encontramos 

divergências de valores ao confrontarmos com o relatório de economias por faixa de consumo emitido 

pelo setor de faturamento (ANEXO 1). Neste relatório, encontramos o valor total de R$ 23.760.889,74 

(vinte e três milhões, setecentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro 

centavos), enquanto a Tabela 1 nos apresenta um valor total de faturamento para 2014 de R$ 

24.911.110,32 (vinte e quatro milhões, novecentos e onze mil, cento e dez reais e trinta e dois centavos).   

 

A Tabela 2, alude sobre o balanço financeiro do SAMAE no ano de 2014, e na demonstração 

apresentada foi testada e validada em conformidade com o Anexo 14 do balanço patrimonial da 

entidade, onde pode-se verificar o superávit financeiro da entidade, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Quadro 6 –Demonstração do superávit financeiro do exercício 2014. 

Descrição Operação Valor em R$ 

Saldo de Precatório em 2013 (+) R$ 401.924,01 

Valor disponível do superávit em 2013 (+) R$ 2.786.032,86 

Superávit em 2013 (=) R$ 3.187.956,87 

Cancelamento de Restos a pagar de 2013 em 2014 (+) R$ 39.597,88 

Receita Arrecadada em 2014 (+) R$ 24.911.110,32 

Despesa Empenhada em 2014 (-) R$ 20.973.242,09 

Superávit em 2014 (=) R$ 7.165.422,98 

Saldo de Precatório em 2014 (-) R$ 347.227,54 

Valor disponível superávit em 2014 (=) R$ 6.818.195,44 

Fonte: Adaptada Tabela 2 – Balanço Financeiro 2014. SAMAE de Brusque (2015). 

 

Quanto ao saldo Precatório 2014, somos favoráveis ao provisionamento de recursos baseado no artigo 

42 da LRF.  

É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 

quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 

cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 

encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

 

Na Tabela 3 sobre os investimentos realizados, ocorre que, em vista aos documentos apresentados pela 

Autarquia, percebeu-se que os investimentos não foram todos realizados dentro do exercício, restando 

em restos a pagar, não processados, ou seja, não liquidados, o valor de R$ 799.290,93 (setecentos e 

noventa e nove mil, duzentos e noventa reais e noventa e três centavos). Em 28 de fevereiro a autarquia 

realizou a liquidação destes restos a pagar num total de R$ 156.303,21 (cento e cinquenta e seis mil, 

trezentos e três reais e vinte e um centavos). Tal exposição de valores pode ser melhor visualizada no 

quadro abaixo:  

 

 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Quadro 7 – Análise de investimentos do SAMAE de Brusque. 

Total de Investimentos (realizados) 2014 R$ 3.818.284,23 

Investimentos em Restos à Pagar não processado ao final do exercício 2014  (R$   799.531,32) 

Investimentos em Restos à Pagar liquidados até data de 28/02/2014 (4.4.90) R$ 156.303,21 

Investimentos efetivamente realizados R$ 3.175.056,12 

Fonte: Adaptado da Tabela 3 – Investimento em 2014. SAMAE de Brusque (2015). 

 

 Quanto a análise do Anexo I, Apresentação do Estudo Econômico-Financeiro de Composição 

Tarifária, apresentamos algumas considerações demonstradas pelo quadro abaixo:  

  

Quadro 8 – Dados de entrada para cálculo do custo e apuração do percentual de reajuste. 

 DADOS DE ENTRADA UNIDADE 
VALOR 

APRESENTADO 

VALOR 

CONFERIDO 

40 
Aumento do valor de energia em 

julho de 2014 
% 30% 22,67% 

44 Faturamento de Água – 2014 R$ 24.911.110 23.760.890 

46 
Reajuste aplicado na tarifa média 

de água – 2014 
Percentual 6,00% 0,00% 

48 Tarifa média de água - Ano 1 R$/M³ 4,12 3,71 

14 Encargos PIS - PASEP 
Percentual sobre 

Faturamento 
1,65% 1,00% 

15 Encargos COFINS 
Percentual sobre 

Faturamento 
7,60% 0,00% 

Fonte: Adaptado AGIR (2015). 

 

Foram testadas as informações de entrada para planilhamento eletrônico do estudo econômico 

financeiro de composição tarifária apresentado pelo requerente, destacando-se como divergentes os 

valores acima apresentados, o que prejudicou a projeção do faturamento para 2015 e, igualmente 

comprometendo as demais projeções. Dessa forma, ajustando-se os referidos valores, juntamente com 

o fluxo de caixa projeto por esta Agência, resultou-se na avaliação que segue. 

 

Quanto a execução orçamentária em 2014, apresenta-se o seguinte quadro: 

 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Quadro 9 – Execução orçamentária do SAMAE de Brusque 2014. 

 Orçada Executada  %   Orçada Executada  %  

Receita Total 22.100.000    24.911.109,92   112,72  Despesa Total 25.750.000,00   20.973.242,09     81,45  

Receitas Correntes 21.630.000    24.679.399,92   114,10  Despesa Corrente 19.362.392,82   17.154.957,86     88,60  

Receita Capital 70.000              -    
Despesa de 

Capital 
  6.387.607,18     3.818.284,23     59,78  

Receita 

Intragovernamental 
400.000         231.710,00     57,93  Reserva de Cont.                      -        

Superávit da Execução Orçamentária 2014          3.937.867,83   

Superávit Acumulado 2014             9.124.628,86   1.959.205,86    7.165.423,00   

Fonte: AGIR (2015). 

 

A entidade evidencia excesso de arrecadação em 12,72%, bem como superávit orçamentário e por sua 

vez, superávit financeiro da ordem de R$ 7.165.423,00 (sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, 

quatrocentos e vinte e três reais). Parte desse desempenho se deve ao não cumprimento dos 

investimentos previstos em 2014.  

 

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

 

Quadro 10 – Previsão orçamentária do SAMAE de Brusque 2015. 

 Orçada Executada  %   Orçada Executada  %  

Receita Total 24.600.000                       -               -    Despesa Total 24.600.000,00                       -               -    

Receitas Correntes 24.320.000              -    Despesa Corrente 18.700.000,00               -    

Receita Capital 70.000              -    
Despesa de 

Capital 
  5.900.000,00               -    

Receita 

Intragovernamental 
210.000              -    Reserva de Cont.                      -        

Superávit da Execução Orçamentária 2015                                -     

Fonte: AGIR (2015). 

 

A projeção do orçamento do SAMAE de Brusque apresenta receita total para o exercício de 2015 na 

ordem de R$ 24.600.000,00 (vinte e quatro milhões e seiscentos mil reais), sendo direcionado para 

investimentos o valor de R$ 5.900.00,00 (cinco milhões e novecentos mil reais), o que resultará em um 

percentual de investimentos de 24%, percentual este acima da média dos últimos três anos, conforme 

demonstrado no Quadro 4 – Percentual de comprometimento da receita com investimento no município 

de Brusque do presente Parecer.  

 

6) Das Informações Patrimoniais: 

http://www.agir.sc.gov.br/
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O Balanço do SAMAE de Brusque apresenta em 2014 Ativo Imobilizado de R$ 36.347.199,68 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$ 767.021,59, que são as 

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

houve um acréscimo de 1,48% 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).  

 

Apresenta ainda um estoque de dívida com precatórios de R$ 1.200.513,66 (um milhão, duzentos mil, 

quinhentos e treze reais e sessenta e seis centavos), apresentando um crescimento de 55,34% em relação 

ao balanço de 2013, sendo provisionado para pagamento do precatório de 2014 o valor de R$ 

347.227,54 (trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte sete reais e cinquenta e quatro centavos). 

Não apresentou Dívida Fundada em seu passivo, o que demonstra a saúde financeira da entidade.  

 

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. 

 

7) Das Informações Operacionais: 

 

O SAMAE de Brusque conta com 28.069 ligações, sendo 37.183 economias, com volumes de produção 

em 8.691.077m3 de água tratada por ano, com extensão de mais de 633km de redes de água. 

 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Quadro 11 – 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) 
 

  

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

25 mar. 2015. 

 

Quadro 12 – Cálculo da Eficiência Energético do SAMAE de Brusque. 

SAMAE BRUSQUE  2010 2011 2012 2013 2014 

 Gasto Energético (kwh)  4.409.075 3.999.005 4.141.731 4.379.939 4.618.761 

 Produção de água m3  N/D 8.398.037 8.048.480 8.548.338 8.691.077 

 Eficiência   0,4762 0,5146 0,5124 0,5314 

Média Cia. Estaduais de Saneamento 0,71     

Fonte: AGIR (2015). 

 

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 Brusque 

apresenta resultado abaixo da média do presente estudo, ainda que tenha aumentado seu índice de 2013 

para 2014. 

 

Quadro 13 – Redução das Perdas do SAMAE de Brusque. 

Volumes em m3 ao ano. 2011 2012 2013 2014 

Volume Tratado/distribuído  8.398.037 8.048.480 8.548.338 8.691.077 

Volume Micromedido  5.731.578 5.410.257 5.491.940 6.403.961 

Volume Faturado 6.248.089 6.599.327 6.705.613 6.982.300 

Perdas Físicas 32,27% 27,44% 34,86% 26,32% 
Fonte: Adaptado SAMAE de Brusque (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 

http://www.agir.sc.gov.br/
http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=101
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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). 

 

Quanto ao controle de perdas, observamos uma variação considerável entre os anos de 2012 e 2013, 

primeiro a redução considerável de 32,27% para 27,44%, notamos ainda que o volume 

tratado/distribuído é reduzido em 2012, e que em 2013 eleva-se rapidamente, da mesma forma, o  

____ 

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

empresas de saneamento em Brasil. 2013. Washington. 

volume micromedido teve o mesmo comportamento de redução considerável em 2012, porém, em 

contrapartida, observou-se elevação sensivelmente percebida em 2014. Em virtude de um conceito de 

controle de perdas ser monitorado de forma ostensiva, e o investimento e monitoramento de macro 

medidores ser um tanto prejudicado por valores dos equipamentos e sua constante limpeza e 

manutenção, vamos acompanhar melhor este importante indicador para as próximas análises.  

 

De forma melhor exemplificada o quadro 13 está demonstrado através do gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1 – Evolução dos volumes de água em metros cúbicos do SAMAE de Brusque. 

 

Fonte: AGIR (2015). 
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Quando ao parque de hidrômetros, se estabelece como vida útil do mesmo, considerando suas métricas 

máximas em médias de volumes e temperaturas, de aproximadamente 5 (cinco) anos. Observa-se que 

a vida útil média do parque de hidrômetros está muito próxima do limite ideal, a partir deste, começa 

a ter sub-medições motivadas pelo desgaste do uso do medidor, e por consequência perdas nos volumes 

micromedidos. Abaixo apresenta-se o parque de hidrômetros classificados por tempo de uso e suas 

quantidades: 

 

Figura 1 – Faixa de idades dos hidrômetros do SAME de Brusque. 

 
Fonte: SAMAE de Brusque (2015). 

 

A recomendação é que a entidade adote uma política mais agressiva quanto a substituição dos 

hidrômetros baseado em consumos e outras condicionantes necessárias para viabilização e a rápida 

recuperação destas perdas físicas de água tratada não micromedida. 

 

8) Dos custos unitários: 

 

Como forma ilustrativa, apresentamos a evolução dos custos unitários da Autarquia, lembrando que o 

item depreciação não consta nesta demonstração, sendo uma conta a ser priorizada pela entidade nos 

próximos pleitos. 

 

 

 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Quadro 14 – Evolução dos custos unitários do SAMAE de Brusque. 

Dados 2012 2013 2014 
Evolução 

2012/2013 

Evolução 

2013/2014 

Receita Tarifa de Água 16.957.552,76 20.805.142,88 23.016.549,20 22,38 11,77 

Total da Despesa 16.319.409,95 19.127.092,80 19.740.420,69 17,20 3,21 

    
 

 

Volume Faturado (m3/ano) 6.599.327 6.705.613 6.982.300 1,61 4,13 

Tarifa média apurada ($) 2,47 2,85 2,83 15,35 (0,88) 

Tarifa sobre total faturado ($) 2,57 3,09 3,30 20,74 6,25 

Tarifa mínima praticada 1,69 1,99 2,19 17,75 10,00 

      

Volume Tratado (m3/ano) 8.048.480 8.548.338 8.691.077 6,21 1,67 

Tarifa média produção ($) 2,03 2,24 2,27 10,35 1,51 

Perdas faturamento (%) (18,01)% (21,56)% (19,66)% 

      

Volume Microm. (m3/ano) 5.410.257 5.491.940 6.403.961 (1,51) 16,61 

Tarifa média medida ($) 3,02 3,48 3,08 15,46 (11,49) 

Perdas físicas (%) (32,78)% (35,75)% (26,32)%   

Ganho pela taxa mínima (%) 121,98% 122,10% 109,03%   

Variação % entre volume tratado x 

volume faturado 21,96 27,48 24,47   

Fonte: AGIR (2015). 

 

Cumpre destacar que os volumes apresentados no pleito anterior em relação ao atual sofreram 

alterações no ano de 2013, desta forma fica clara a diferença deste quadro em relação ao quadro 13. 

 

Parecer: 

 

A fim de evidenciar 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.  

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o Artigo 29, Inciso II 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: 

[...] 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 

preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades; 

 

Diante do exposto, o requerimento, no que se refere ao reajuste, apresenta-se oportuno e lícito, 

conforme o que rege o Artigo 37 da Lei Federal nº 11.445/2007, onde: “Art. 37. Os reajustes de tarifas 

de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 

(doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais”. 

 

Tal fato pode ser demonstrado através do Decreto nº 7.406 de 31 de março de 2014 da Prefeitura 

Municipal de Brusque (anexo ao presente procedimento), comprovando que da última concessão de 

reajuste passaram-se os 12 (doze) meses preconizados pela lei supracitada. 

 

Quanto ao índice requerido pela Autarquia, esta Diretoria Administrativa considerará o período de 

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

recomendamos, retificando o valor pleiteado, que foi de 6,4%, como recomposição da inflação, que 

equivocadamente considerou o IPCA para recompô-la. Para melhor demonstração do recomendado, 

trazemos ao presente parecer a composição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, que 

foi o índice utilizado no período anterior, acumulado de março de 2014 a fevereiro de 2015, além de 

ser o índice para as correções determinado pela Lei Complementar nº 2226, de 12 de dezembro de 

2014: 
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Quadro 15 – 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. 

 

Revendo o histórico dos últimos reajustes submetidos à tarifa de água do município de Brusque no 

quadro abaixo, verificamos que houve um reajuste 16,4855% a mais que o INPC nos últimos três anos, 

demonstrando que o caminho para os investimentos vem sendo proporcionado pela tarifa aplicada. 

 

Quadro 16 – Comparação INPC e reajuste. 

ANO INPC REAJUSTE/REVISÃO 

02/2012 5,4704 6,64 

02/2013 6,7691 17,47 

02/2014 5,3850 10 

ACUMULADO 17,6245 34,11 

Fonte: AGIR 2015 – Adaptado Portal Brasil (2015). 

 

Quanto ao incremento pleiteado para investimento de mais 2,5%, recomenda esta Diretoria 

Administrativa a aplicação de 0,5%, acrescidos aos 7,6791% resultando em uma revisão linear aplicada 

de 8,18% (já considerando o arredondamento do índice). Para tanto, justifica-se tal índice através do 
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fluxo de caixa projetado para a Autarquia considerando o índice proposto de 8,18% para os próximos 

5 (cinco) anos. 

 

Quadro 17 – Fluxo de caixa projetado SAMAE de Brusque 2015. 
  

Percentual de reajuste 8,1800 

  
FLUXO DE CAIXA DO PROGRAMA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Me 
Ajuste 

% 
Receitas 2015 2016 2017 2018 2019 

16,60   Receita Total       25.830.001        28.330.345  31.072.723  34.080.562  37.379.561  

16,84 9,68  Tarifa Água       25.244.551 27.688.224 30.368.444     33.308.109  36.532.334  

-  0,99 9,68  Ligação             287.165           314.962  345.450  378.890  415.567  

19,51 9,68  Religamento água             141.606 155.314           170.348          186.838  204.924  

47,86 9,68  Outros serviços             156.679 171.846  188.480          206.725  226.736  

  Despesas por Programas                                   

16,30  Programa 2291 Manut. Adm          4.426.181        5.217.961         6.156.621       7.270.101       8.591.756  

18,04 9,50 Pessoal Encargos           .307.843        2.724.087         3.215.406       3.795.339       4.479.869  

11,41  Material de consumo              34.851           150.243            167.392          186.499          207.786  

10,14 8,00 Serviço Bancário            506.472           557.842            614.422            76.741          745.381  

18,96 15,00 Publicidade            501.627           596.734            709.872          844.462       1.004.569  

21,91 15,00 Outros Serviços de Terceiros            975.388        1.189.056         1.449.529       1.767.061       2.154.152  

16,97 10,00 Programa 2292 PASEP            274.021           320.515            374.899          438.510          512.915  

13,56  Programa 2293      14.772.223      17.263.998       20.432.652     24.297.640     29.029.418  

20,92 8,00 Pessoal Encargos         5.589.497        6.758.890         8.172.935       9.882.816     11.950.425  

17,08  Material Químico            767.549           898.619         1.052.072       1.231.728      1.442.064  

5,79  Outros Mat. Cons.         1.268.839        1.342.321         1.420.060       1.502.301       1.589.304  

38,65 20,00 Combustível            491.162           680.980            944.157      1.309.042       1.814.943  

4,73 30,00 Energia         2.064.546        2.162.160         2.264.389       2.371.451       2.483.576  

18,64  Outros Serviços         3.645.725       4.325.189         5.131.287       6.087.619       7.222.186  

32,11  Outros            829.464        1.095.837         1.447.753       1.912.683       2.526.920  

  
Total Desp. Água      19.472.424      22.802.474       26.964.172     32.006.252     38.134.089  

  
Resultado         6.357.577  5.527.871  4.108.550 2.074.310 (754.529) 

  
Resultado Acumulado         6.357.577  11.885.448  15.993.999 18.068.309 17.313.780 

Superávit 6.818.195     

Investimentos       13.854.575  6.106.000 6.208.000 7.672.000 5.871.000 

Resultado (678.802)  5.779.448 9.785.999 10.396.309 11.442.780 

Resultado Acumulado (678.802)  5.100.646 14.886.645 25.282.954 36.725,734 

Fonte: AGIR (2015). 
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Portanto, fica clara a viabilidade da gestão em administrar os investimentos para o exercício em curso 

aplicando o reajuste inflacionário de 7,68%, com mais 0,5% para revisão, totalizando 8,18% 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. Para os exercícios futuros a 

capacidade de investimento deve ser atualizada pois no fluxo acima são valores presentes sem qualquer 

indexador aplicado de reajuste por inflação.  

 

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.  

 

Desta forma, perante o índice indicado, entende esta Diretoria Administrativa que os investimentos 

pleiteados estarão assegurados, e que a diferença faltante no fluxo de caixa projetado poderá ser 

buscada pela Autarquia na projeção da receita, bem como, por economia dos gastos na própria gestão.  

 

Considera-se igualmente para a indicação de 8,18%, que parte do investimento solicitado para o ano 

de 2014 através da concessão da revisão tarifária, foi substituído por outro objeto, conforme citado 

neste relatório, fato este justificado junto à Agência e verificado in loco pela Diretoria Técnica da 

mesma. Porém, ficou evidente, pela substituição do objeto, que o planejamento elaborado não 

apresentou consistência. Cumpre-nos esclarecer de que estes planejamentos devem ocorrer 

antecipadamente ao pleito de percentuais tarifários para tais investimentos e igualmente, qualquer 

alteração deve ser comunicada previamente à esta Agência.  

 

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 Brusque. 
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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, aplicando-se o índice da 7,68%, com base no INPC dos últimos 12 meses 

(doze), ou seja, de março de 2014 a fevereiro de 2015, mais 0,5% a título de revisão tarifária 

para complementação da capacidade de investimentos da Autarquia, totalizando 8,18%; 

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

ativos durante o ano de 2015; 

3) 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/revisão eficiente e legal, e colaborem para a manutenção, 

sustentabilidade e regularidade dos serviços; 

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 

Brusque/SC e pelo SAMAE 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, 
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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), em 26 de março de 2015. 
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Agente Administrativo - AGIR 
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