
 
 

 

DECISÃO Nº 006/2016 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 005/2016. 

OBJETO: Análise do pedido de reajuste anual tarifário 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. 

 

1. RELATÓRIO: 

 

A quebra de paradigmas, em especial quando a luta se estende para as planícies 

administrativas públicas ou para os vales, muitas vezes sombrios, das entidades públicas 

municipais, esbarra em linhas de defesa, ora em forma de fossos, ora em forma de paliçadas 

firmadas em teorias e práticas viciadas e muitas vezes já fora de uso. 

É compreensível que uma gama de pessoas, que poucas vezes ou quase nunca tiveram 

seus atos e/ou ações “espiadas”, tomem a defensiva diante de algo desconhecido, pouco 

conhecido e/ou ainda diante de constatações que caminhos e alternativas utilizadas não estão 

atreladas aos verdadeiros e necessários passos de uma administração pública que deve aos 

seus contribuintes a clareza e verdadeira aplicação eficaz e eficiente das verbas carreadas aos 

cofres municipais pelos usuários, ou seja, aqueles que pagam impostos, taxas, tarifas e preços 

públicos. 

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

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

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

desempenho das instituições. 

Por isso, desde a vigência da Lei nº 11.445/07 e demais legislações posteriores nesse 

mesmo diapasão, a atuação das agências reguladoras do saneamento básico tem demonstrado 

que muito pode e deve ser feito e realizado sempre com o intuito de levar aos usuários e aos 

prestadores dos serviços básicos o melhor equilíbrio entre o fazer, dispor e usar. Neste 

sentido, mais uma vez a AGIR, no uso de suas atribuições e ainda, no desempenho de suas 

obrigações como elemento de mediação, manifesta-se no pedido de reajuste anual tarifário 
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dos serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Gaspar – SAMAE.  

O pleito ora sob análise e para decisão, foi iniciado com o recebimento, pela AGIR, do 

o Ofício nº 007/2016 de 03 de março de 2016, solicitando reajuste linear dos serviços e preços 

do SAMAE de Gaspar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com aplicação 

dos acumulados de fevereiro/2015 até janeiro/2016. 

Recebido o pedido, foi instaurado o presente Procedimento Administrativo que 

recebeu o número 005/2016 e, como de praxe, esse passou a ser examinado pelos setores 

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

tecnicidade, transparência e isenção. 

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

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

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

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

necessidade da empresa pública e a capacidade de pagamento dos usuários.   

Diante da atual situação por qual passa o País nesse momento, mais razão ainda cabe 

ao corpo técnico em buscar com afinco e minúcias, os dados e os elementos que possam 

deixar todo o processo a salvo de contaminações e/ou suspeitas de anomalias que venham ou 

possam comprometer ou lançar suspeitas sobre quem quer que seja. 

Houve durante toda a análise desse procedimento, uma preocupação mais acurada 

entre a efetiva execução das metas e investimentos, naquilo que fora prefixado quando da 

edição do último reajuste, conforme demonstrado no Quadro 1 – Investimentos Estimados 

para Gaspar em 2015 (Parecer Administrativo nº 018/2016), quando tal análise também traça 

um paralelo entre aquilo previsto no Plano de Saneamento Básico, regra maior do município, 

que, em tese, deveria ter seu cumprimento integral, com as modificações de lei, quando 

houver. 

O Quadro 2 (Parecer Administrativo nº 018/2016), quando confrontados os valores 

dos investimentos, verifica-se que 85,25% do total foram atendidos. No discorrer das análises, 

a partir do Item 1 do Parecer Administrativo nº 016/2016, de forma objetiva e clara, acham-se 

relatadas todas as situações de tudo que foi ou não feito, como destacado em cada item através 

das “observações da Diretoria Técnica”.  
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Há de ser destacado, por oportuno, diante das últimas notícias sobre a “Perda de 

Água” no Brasil, de que (ver Gráfico 2), onde se constata uma certa instabilidade nós números 

apurados, situação que deve merecer por parte do SAMAE, uma parcela redobrada de atenção 

procurando buscar soluções para a normalização das perdas e a sua redução mais acentuada e 

em assim agindo, estará, por certo, aumentando o ingresso de valores em seu caixa, liberando 

assim mais recursos para outros investimentos. Também é bastante apreciável a análise 

econômica levada a cabo pela equipe técnica, onde, através dos mais diversos quadros, pode-

se sem muita dificuldade, fazer-se a leitura da saúde financeira da entidade SAMAE e, por 

isso é possível afirmar que há capacidade de investimos de acordo com o necessário para o 

município de Gaspar. Esse o mínimo e necessário relatório. 

 

2. DECISÃO: 

 

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

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

Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, com amparo nos termos da Lei nº 11.445/2007, 

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

transformado em Lei Complementar Municipal nº 48/2010 e ainda por força da Lei nº 

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

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

Gaspar – SAMAE. 

Assim, nos termos do Artigo 22 da mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.  

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o Artigo 29, Inciso I da mesma 

lei, onde: 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços: 
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[...] 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 

forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 

cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

[...] 

 

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

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

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

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

janeiro/2016. 

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

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulado de março/2015 até fevereiro/2016: 

 

Quadro 1 – Evolução do INPC março/2015 a fevereiro/2016. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 

 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual 

fev/16 0,95 1,1107799 11,07799355 

Jan/16 1,51 1,100327 10,03268306 

dez/15 0,9 1,083959 8,3959049 

nov/15 1,11 1,074290 7,429043508 

out/15 0,77 1,062497 6,249672148 

set/15 0,51 1,054378 5,437801079 

ago/15 0,25 1,049028 4,902796815 

jul/15 0,58 1,046412 4,641193831 

jun/15 0,77 1,040378 4,037774737 

maio/15 0,99 1,032428 3,242805138 

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

mar/15 1,51 1,0151 1,51 
Fonte: Adaptado da Base de dados do Portal Brasil e IBGE. Acesso em: 12 mar. 2016. 

 

O reajuste acima autorizado, fica condicionado as seguintes medidas que deverão estar 

disponíveis quando do próximo pedido anual de reajuste ou de eventual revisão: 

 

1) Que exclua-se deste reajuste os serviços complementares objeto de revisão no 

Procedimento Administrativo nº 016/2015, o quais deverão conter os valores 
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demonstrados no Quadro 13 do Parecer Administrativo nº 017/2016, confirmado pelo 

Quadro 1 da Decisão nº 005/2016 do referido Procedimento; 

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; 

3) Que a Autarquia registre a conta de estoque no Balanço Patrimonial e desenvolva 

ações para a recuperação dos créditos em dívida ativa; 

4) 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; 

5) Que o SAMAE de Gaspar envie, no prazo de trinta (30) dias, para a AGIR, sua 

previsão de investimentos para o próximo ciclo tarifário, bem como os cronogramas 

físico-financeiros destes investimentos pleiteados, respeitado o PMSB; 

6) A cada trimestre após a aplicação do reajuste em tela, deverá o SAMAE de Gaspar 

remeter para a AGIR, documentação que permita a aferição dos cronogramas e seus 

investimentos conforme evidenciado no item anterior, bem como documentos 

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

demais itens condicionados nesta Decisão;  

7) Por fim, observe a Autarquia à necessidade de comunicação 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 ser tornados públicos com 

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

 

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

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

como redutor do índice a ser solicitado, salvo situações consensadas ou reconhecidas como 

não aplicáveis, após análise da AGIR. 
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 Extraia-se cópia desta, bem como dos demais documentos pertinentes e, encaminhe-

se para as partes (leia-se: SAMAE-Gaspar, Executivo Municipal) para conhecimento e 

providências legais cabíveis. 

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

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de 

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

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Essa a Decisão. 

 

 

Blumenau (SC), 29 de março de 2016. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

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

