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PERGUNTAS E RESPOSTAS GEAUP Nº 007/2007 Florianópolis, 1º de julho de 2008. 
 

 
ASSUNTO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO 
 

 
1 – RECEBI A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DE MINHA UNIDADE CONSUMIDORA. 
POR ONDE DEVO COMEÇAR A CONFERÊNCIA DA FATURA? 

Você deve começar efetuando verificações e confirmações básicas, porém de suma 
importância, a saber: 

a) se a unidade consumidora constante da fatura de água e esgoto corresponde a um 
imóvel efetivamente utilizado pelo órgão ou entidade do Poder Público Estadual para 
consecução das suas competências, a fim de não incorrer em pagamento de fatura de 
particulares ou de outros entes da federação; 

b) se a fatura de água e esgoto contém a data de emissão, o nome e o Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – CNPJ do órgão ou entidade destinatária; 

c) se a fatura de água e esgoto da unidade consumidora não corresponde a outra já 
apresentada pela concessionária para a cobrança do mesmo serviço e competência, 
de forma a evitar o pagamento em duplicidade; e 

d) se a data de vencimento da fatura de água e esgoto corresponde ao dia de vencimento 
definido pela Diretoria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda para 
pagamento deste tipo de despesa, com o objetivo de evitar a ocorrência de juros, 
multas e correção monetária.  Atualmente, as faturas de água e esgoto são pagas dia 
20, devendo, portanto, vencerem nesta data. 

Eventual irregularidade constatada nas verificações e confirmações deverá ser 
comunicada à concessionária de serviço de água e esgoto, por meio de ofício 
devidamente protocolado, competindo ao responsável acompanhar as medidas 
solicitadas, mantendo-se arquivo das comunicações emitidas e recebidas para fins de 
comprovação ao controle interno. 
 
2 – QUAL A IMPORTÂNCIA DA MINHA UNIDADE CONSUMIDORA ESTAR 
CADASTRADA NA CATEGORIA DE CONSUMO “PÚBLICA”? 

Normalmente, as concessionárias de água e esgoto classificam as unidades 
consumidoras em 04 (quatro) grupos, de acordo com finalidade de consumo de água do 
imóvel, podendo ser residencial, comercial, industrial ou pública. 

Cada categoria de consumo possui uma estrutura tarifária com tarifas e faixas de 
consumo diferenciadas.   

Regra geral, a categoria de consumo “PUBLICA” possui uma estrutura tarifária com tarifas 
mais econômicas que as demais. Portanto, é importante o correto enquadramento da 
unidade consumidora para que se evite o dispêndio de recursos além do necessário, 
confrontando com o princípio da economicidade previsto no art. 70, ambos da 
Constituição Federal. 

Deverá ser imediatamente comunicada a concessionária, eventual irregularidade no 
enquadramento das unidades consumidoras. 
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3 – O QUE SE ENTENDE POR ECONOMIA QUANDO SE FALA EM FATURAMENTO 
DE ÁGUA E ESGOTO? 

Cada unidade autônoma ou quantidade de unidades autônomas de um imóvel, atendidas 
pela mesma ligação de água, ou seja, pelo mesmo hidrômetro, correspondem a uma ou 
mais economias. 

Para efeitos de economia, a CASAN tem por praxe cobrar apenas 01 (uma) economia da 
categoria de consumo “publica”, desde que o imóvel seja destinado ao serviço público e 
tenha uso exclusivamente público. 

Para cada economia, há a cobrança do volume mínimo estabelecido pela companhia 
abastecedora e subscrito na tarifa que, normalmente, corresponde a 10 m³ e representa o 
custo de disponibilização do sistema, sendo cobrando mensalmente independentemente 
de seu consumo efetivo. 

Durante a execução do escopo deste trabalho, constatou-se que nem sempre a redução 
do número de economias, isto é, o enquadramento em apenas 01 (uma) economia é a 
opção mais econômica, pois poderá resultar na aplicação de faixa de consumo com valor 
superior por metro cúbico consumido. 

Quando a redução do número de economias for benéfica ao órgão ou entidade, 
principalmente em unidades consumidoras que indicarem consumos ínfimos, deve-se 
solicitar o ajuste à concessionária via ofício devidamente protocolado. 
 
 
4 – APROVEITANDO ESSE ASSUNTO, QUANTO PAGAMOS PELA ÁGUA 
CONSUMIDA? 
 
Estando corretamente cadastrada, sua unidade consumidora será tarifada da seguinte 
forma, no caso da CASAN: 

Estrutura Tarifária – “Pública” 
Categoria Faixa m³ (volume) Água (R$) 

Pública 1 
2 

Até 10 
Maior que 10 

31,65/mês 
5,2516/m³ 

Tarifa de Esgoto = 100% (cem por cento) da tarifa de água impressa. 
*Fonte de dados: Site www.casan.com.br 

Observa-se que o valor cobrado pelo m³ quando o consumo for inferior ou igual a 10 m³ é 
de R$ 3,165/m³, enquanto que o m³ excedente é de R$ 5,2516/m³, ou seja, é 65,93% 
superior.  Cada m3 corresponde a 1.000 litros de água. 
 
Em função da progressividade, recomenda-se que os titulares dos órgãos e entidades 
trabalhem a utilização racional dos serviços de água, difundido-a por meio de campanhas 
internas de conscientização, não onerosas, com o objetivo de reduzir gastos e eliminar 
desperdícios, criando uma cultura de responsabilidade no uso dos recursos públicos, bem 
como contribuindo para a conservação do meio ambiente. 
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5 – FAZ-SE NECESSÁRIO ACOMPANHAR A LEITURA E O CONSUMO DE MINHA 
UNIDADE CONSUMIDORA?  

Com certeza! Deve-se efetivar a mesma conferência com que, normalmente, se faz na 
fatura de água e esgoto de nossa residência.   

Durante a realização do projeto “Auditoria Interna Orienta”, constataram-se vários casos 
em que havia erro na leitura do consumo e, conseqüentemente, do valor cobrado.  Citam-
se, exemplificativamente, alguns casos: 
 
a) a concessionária cobrava, mensalmente, o valor correspondente a 300 (trezentos) m³ 

de água; aparentemente, não era efetivada a leitura do consumo registrado no 
hidrômetro; 

 
b) a concessionária cobrou 200 (duzentos) m³ de água, quando a diferença efetiva entre a 

“leitura do mês atual” aferido no hidrômetro e a “leitura do mês anterior” era de apenas 
2 (dois) m³; e 

 
c) a concessionária cobrava, permanentemente, pela média de consumo que, por sua 

vez, estava superestimada; além disso, a quantidade de metros cúbicos considerados 
como consumidos e cobrados no mês não eram adicionados à “leitura do mês 
anterior” ou ajustados nos próximos faturamentos, de modo a não serem cobrados 
novamente. 

 
Para efetivar essas verificações e confirmações, constam no corpo da fatura várias 
informações relevantes, dentre as quais se destacam: 

a) a leitura do mês anterior; 
b) a leitura do mês atual aferido no hidrômetro; 
c) o consumo em m³ do mês atual; 
d) o consumo em m³ dos últimos 6 (seis) meses; 
e) a média do consumo em m³ dos últimos 6 (seis) meses. 
 
O consumo em m³ cobrado no mês deverá corresponder à diferença efetiva entre a 
“leitura do mês atual” aferido no hidrômetro e a “leitura do mês anterior”, exceto quando o 
consumo for inferior a 10 m³, caso em que será cobrado, independentemente de seu 
consumo efetivo, o volume mínimo estabelecido pela companhia abastecedora, que, 
normalmente corresponde à tarifa de 10 m³ e representa o custo de disponibilização do 
sistema. 

Recomenda-se que os órgãos e entidades não admitam a leitura pela média de consumo 
por período superior a 03 (três) meses consecutivos.  Ocorrendo leitura pela média de 
consumo em 02 (dois) meses consecutivos, o responsável pela água e esgoto deverá 
avaliar in loco o acesso ao hidrômetro, orientando o responsável pela unidade 
consumidora descentralizada ou promovendo a realocação do hidrômetro, de modo a 
garantir o acesso do leiturista da concessionária. 

Eventual irregularidade constatada deverá ser comunicada à concessionária de serviço de 
água e esgoto, por meio de ofício devidamente protocolado, competindo ao responsável 
acompanhar as medidas solicitadas, mantendo-se arquivo das comunicações emitidas e 
recebidas para fins de comprovação ao controle interno. 
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6 – OBRIGADO. AS RESPOSTAS FORAM ELUCIDATIVAS, PORÉM, AINDA 
SOBRARAM ALGUMAS QUESTÕES. COMO FAZER PARA RESPONDÊ-LAS? 
 
É importante destacar que o presente questionário não tem a pretensão de responder 
todas as questões a cerca do fornecimento de água e esgoto. Mesmo porque, o assunto 
envolve certo grau de complexidade e a boa vontade do servidor é fundamental para 
esclarecimento completo do assunto. Aconselha-se que, nos assuntos não abordados 
neste questionário, você procure orientação através dos seguintes canais: leitura da 
Informação DIAG nº 347, de 18 de abril de 2008, da Rotinas GEAUP nº 002, 30 de junho 
de 2008, consulta ao site da ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (www.ana.gov.br) 
e ao site da concessionária de água e esgoto de seu município.  Atualmente, a CASAN 
(www.casan.com.br) atende 205 dos 293 municípios catarinenses.   
 
Também, poderão ser obtidas maiores informações na Gerência de Auditoria de Contas 
Públicas – GEAUP, a partir do e-mail geaup@sef.sc.gov.br ou telefone (48) 3216-7637. 
 
Bom trabalho! 
 
 


