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DECISÃO Nº 004/2015  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. 

 

OBJETO: Reajuste 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. 

 

 

Relatório: 

 

O Ofício nº 009/2015 de 11 de março de 2015, encaminhado pelo Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, solicitando revisão linear dos serviços e preços em 11,04% 

(onze vírgula zero quatro por cento), sendo 7,13% (sete vírgula treze por cento) de reajuste 

inflacionário mais 3,91% (três vírgula noventa e um por cento) para garantir investimentos constantes 

no Plano Municipal de Saneamento Básico daquele município, resultou na abertura do Procedimento 

Administrativo nº 005/2015. 

 

O Parecer Administrativo nº 003/2015 emitido pela Diretoria Administrativa, em 30 do corrente mês 

e elaborado em harmonia com os setores de economia e financeiro, está pautado em tecnicismo 

pormenorizado, analisando com primor o pleito e seus números. Por isso, adota-se como relatório 

mínimo necessário, aquilo constante nos itens 1 - Dados do SAMAE de Gaspar e 2 - Do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Gaspar (PMSB). De outra banda, o Parecer Jurídico faz uma 

análise detalhada entre o que é um reajuste e uma revisão. 

  

O pedido do SAMAE de Gaspar, na verdade é uma revisão, no mais amplo sentido da palavra, uma 

vez que não fica tão somente na recuperação inflacionária da tarifa, mas sim, pede uma revisão total 

da tarifa, com o que não há concordância por parte da análise técnica e jurídica. Por isso, esse o breve 

relatório ao invés de reprisar os argumentos técnicos apresentados que seria por demais repetitivo e 

sem utilidade prática e/ou eficácia. Assim, passo a decidir: 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Decisão: 

 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, solicita revisão linear dos 

serviços e preços em 11,04% (onze vírgula zero quatro por cento), sendo 7,13% (sete vírgula treze 

por cento) de reajuste inflacionário mais 3,91% (três vírgula noventa e um por cento) para garantir 

investimentos constantes no Plano Municipal de Saneamento Básico daquele município, como bem 

está analisado pelo Parecer Administrativo ao reportar-se ao Plano Municipal de Saneamento Básico 

vigente naquele município. O Quadro 1 – Dos Investimentos Estimados para Gaspar em 2015, dá a 

exata visão do pretendido e também, em complementação, os comentários fazem menção aos 

investimentos já efetuados. Ficou contabilmente demonstrado que ocorreu excesso de arrecadação e 

superávit financeiro de R$ 1.245.746,47 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e 

quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) no ano anterior. 

 

Através das demonstrações financeiras (Quadro 4 e Quadro 5) e ainda a análise do fluxo de caixa 

(Quadro 7 e Quadro 8), denota-se a saúde da conta água do SAMAE de Gaspar, ficando provado o 

que é chamado de sobras para investimentos e ao mesmo tempo apontando a necessidade para uma 

gestão eficiente para os gastos. 

 

Conclui, por isso, a análise técnica, que só o reajuste inflacionário garante a viabilidade da tarifa e 

ainda fica preservada a capacidade de investimentos da Autarquia para o período 2015/2016. 

Importante destacar que toda análise que tem como foco o reajuste inflacionário, garante uma tarifa 

que preserva a capacidade de investimentos e ainda assim, atenta para a modicidade tarifária em 

favor dos usuários, aliada a regularidade e qualidade dos serviços. 

 

Dessa forma, DEFERE-SE, parcialmente, o pedido apresentado, aplicando tão somente o reajuste 

linear que considera o período de março/2014 até fevereiro/2015, acarretando em um índice 

acumulado de 7,68% (sete vírgula, sessenta e oito por cento - arredondado), incidente sobre a tabela 

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

observados os valores (índices) apontados no Quadro 12 – Evolução do INPC Março/2014 a 

Fevereiro/2015, do Parecer Administrativo nº 003/2015. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Por outro lado, para integral validação e reconhecimento do reajuste ora autorizado, 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).  

 

Por outro lado, também fica condicionada a validade do reajuste, ao cumprimento de ações que 

deverão ser observadas e aplicadas pelo SAMAE/Gaspar nos próximos doze (12) meses e a seguir 

elencados: 

 

I – Que o SAMAE/Gaspar até o próximo pleito de revisão/reajuste, de acordo com as normas 

contábeis, registre a depreciação de seus ativos; 

 

II – O SAMAE/Gaspar deverá, no prazo de trinta (30) dias, apresentar para a AGIR os 

cronogramas físico-financeiros dos investimentos pleiteados que são objeto deste reajuste 

para fiscalização, respeitado o PMSB; 

 

III – A cada trimestre deverá o SAMAE/Gaspar remeter para a AGIR, documentação que 

permita a aferição dos cronogramas e seus investimentos; 

 

IV – Que a Autarquia registre a conta de estoque no Balanço Patrimonial e desenvolva ações 

para recuperação dos créditos em dívida ativa. 

 

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 acordadas ou reconhecidas como não aplicáveis, após análise da 

AGIR.   

 

Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento desta Decisão e os 

respectivos pareceres, como de praxe, às partes interessadas. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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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, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

 

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo.  

 

Essa a decisão.  

 

Blumenau (SC), em 31 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 
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