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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. 

 

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.  

INTERESSADOS: Município e SAMAE de Brusque. 

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

 

No mês de fevereiro, mais precisamente no dia 06 de fevereiro do corrente ano, em 

visita técnica à prestadora de serviços SAMAE de Brusque, correspondência foi apresentada 

objetivando algumas informações sobre determinados custos da Autarquia e foram trocadas 

informações sobre o pedido de reajuste/revisão dos valores da tarifa de água e dos serviços 

públicos praticados naquela entidade municipal. 

 

Já em 10/02/2014, através do Ofício nº 13/2014, a autarquia SAMAE de Brusque, 

como havia sido orientada, remeteu o pedido para revisão da tarifa de água na ordem de 12% 

(doze por cento), sustentando ser essa a necessidade para atender aos investimentos futuros e a sua 

própria manutenção. 

 

A equipe técnica da AGIR, através da Diretoria Administrativa, diante do pedido, em 

dedicado e aprofundado estudo, tendo como base as informações fornecidas pela Autarquia em 

razão dos pedidos da AGIR, produziu uma série de dados e informações que servem para a base 

técnica desta Decisão. O trabalho de análise levou como base de informações dados do próprio 

SAMAE de Brusque, dados do IBGE, demandas elencadas no Plano Municipal de Saneamento 

Básico do município (PMSB), além de informações colhidas sobre investimentos propostos para 

análise, como demostra o Quadro 1 do Parecer Administrativo. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Os investimentos apresentados perfazem a quantia de R$ 5.355.000,00 (cinco 

milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais) e que segundo o planejamento inicial seriam 

investidos entre os anos de 2012 à 2026. A Autarquia em seus argumentos, pretende antecipar 

esses investimentos considerando a forte onda de calor que foi enfrentada esse ano, e, que a 

execução de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) de uma só vez trará ganhos construtivos 

e ao mesmo tempo trará à administração municipal a tranquilidade de um regular abastecimento 

de água para toda a população. Como prova destas proposições, o Quadro 2 do Parecer 

Administrativo apresenta os números para estes investimentos. 

 

Diante destas informações, a área administrativa passou a analisar o pleito com maior 

cuidado e fazendo várias análises contábeis, orçamentárias, dentre outras. As análises efetuadas 

traduziram que no ano de 2013 a Autarquia registrou excesso de arrecadação e superávit 

financeiro, configurando o cumprimento do orçamento e ao mesmo tempo mantendo o equilíbrio 

de suas contas. Essa análise também demonstra a Autarquia mantém um “bom controle financeiro 

e boa capacidade de investimento”, como citado no próprio Parecer Administrativo, o qual 

integra esta Decisão. O trabalho de análise do fluxo de caixa, também elaborado de forma 

consistente, conclui que também na conta água, a Autarquia SAMAE de Brusque, apresenta uma 

elogiável saúde que se pode, em parte, creditar-se, dentre outros fatos, a boa tabela de preços 

progressivos demonstrando o equilíbrio socioeconômico. Também a análise dos gastos e a sua 

projeção demonstram a capacidade de investimentos com as sobras anuais. A análise não se ateve 

tão somente aos números contábeis mais também ingressou nas eficiências energéticas e em 

especial na redução das perdas, essa sempre uma preocupação em razão das consequências 

econômico-financeiras diretas. O resultado apresentado merece destaque tanto pelo número final 

(34,86%) como pela média histórica, que por outro lado, ainda tem espaço para melhorar. Ainda a 

análise, mais uma vez aprofundando suas preocupações, ilustra suas conclusões apresentando 

recomendações pertinentes para aprimorar os controles de gestão. 

 

Decisão: 

 

Isto posto, inicialmente ficam homologados os Pareceres Administrativo e Jurídico 

que instruem este Procedimento Administrativo e que, por sua vez, são parte integrante desta 

Decisão Final pelos seus próprios e consistentes fundamentos. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Dessa forma, a Direção Geral da AGIR, por força de suas atribuições legais e tendo 

como fundamento os pareceres e documentos já comentados e por tudo que foi exposto, 

DEFERE PARCIALMENRE o REAJUSTE/REVISÃO, pleiteado pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE para aplicar, com fundamento no Artigo 2º 

Inciso IV e Artigo 37, ambos da Lei nº 11.445/2007 e nos Artigos 49 e 50, do Decreto nº 7.217, 

de 21 de junho de 2010 e demais dispositivos legais aplicáveis, referente ao período de 

janeiro/2013 à fevereiro/2014, à titulo de reajuste (reposição inflacionária), tendo como base o 

Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, acumulado que aponta o percentual de 6,91% 

(seis vírgula noventa e um por cento). 

 

Diante das análises acima apontadas, a Agência também concede ainda, o percentual 

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

dos investimentos e do equilíbrio-econômico da Autarquia, 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, 

com o alinhamento da data base da Autarquia para os próximos pleitos. 

 

Em razão do deferimento parcial, elenca-se os seguinte itens a serem 

OBRIGATORIAMENTE observados pela Autarquia: 

i - Para a validade, legalidade e aplicabilidade do reajuste, cabe ainda seja o ato 

administrativo formalizador do reajuste/revisão aplicado às tarifas de água e serviços prestados 

pelo SAMAE de Brusque/SC, juntamente com a íntegra dos preços (nova tabela), publicado no 

Órgão Oficial do Município e/ou da Autarquia e ainda, em órgão de imprensa local e aviso na 

própria fatura (este último se for possível), de forma que os usuários tomem conhecimento, de 

forma ampla e oficial, em período não inferior a 30 (trinta) dias em obediência ao Artigo 37 da 

Lei Federal nº 11.445/20071, para o início da cobrança do novo regime tarifário e preços ora 

autorizado, como dispõe a referida lei: “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) dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso); 

                                                 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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ii – Fica também determinado que o SAMAE de Brusque encaminhe a esta Agência, 

cópia das novas tabelas tarifárias, assim como das publicações realizadas no prazo de no máximo 

15 (quinze) dias após as edições dos documentos legais e publicações. 

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

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

na elaboração da tarifa com preço justo; 

iv - Que o SAMAE de Brusque, obedeça rigorosamente aos investimentos elencados 

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

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

sustentabilidade e regularidade dos serviços; 

v - Que a Autarquia registre a conta de estoque no Balanço Patrimonial e desenvolva 

ações para recuperação dos créditos em dívida ativa. 

 

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

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão de publicidade oficial da AGIR e ainda deverá 

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

 

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

ENCAMINHA-SE INICIALMENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL e à PARTE (SAMAE 

DE BRUSQUE) e após, para a CÂMARA DE VEREADORES, para conhecimento.  

 

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, após o recebimento dos documentos 

solicitados nos itens i e ii acima. 

 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 26 de março de 2014. 

 

 

  

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

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