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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA (280) REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos sete dias do mês de março de 2012, às 9h (nove horas) na Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001-17, NIRE 
nº 42300015024, em sua sede social na Rua Emilio Blum nº 83, nesta capital, 
reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta Companhia, os 
Senhores Dalírio José Beber - Presidente, Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, 
Nelson Gomes Mattos, Saulo Sperotto, Enio Andrade Branco, Adeliana Dal Pont e 
Nery Antonio Nader, conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças, 
constituindo o “quorum” exigido pelo Artigo 15 – Parágrafo Terceiro, do Estatuto 
Social, consoante convocação da Presidência. Abrindo os trabalhos, o Senhor 
Presidente deu boas vindas agradecendo a presença de todos convidando o Chefe 
de Gabinete, Senhor Rubens Cruz de Aguiar, para secretariar a presente reunião, na 
forma regimentar. A seguir solicitou a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: I 
– Proposta de Abano Natalino aos Servidores inscritos no PDVI; II – Apresentação 
da Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores e da Diretoria Comercial; 
III – Apresentação da Diretoria de Planejamento e de Relações com o Poder 
Concedente referente aos Contratos de Programa; IV – Outros Assuntos de 
Interesse da Sociedade: Finda a leitura, o Senhor Presidente submeteu à discussão 
e aprovação o Primeiro item da Ordem do Dia, que trata da Proposta para 
pagamento do Abono Natalino aos Servidores inscritos no PDVI, foi retirada de 
pauta para novas instruções. Segundo item da Ordem do Dia, Apresentação da 
Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores e da Diretoria Comercial 
referente aos Relatórios Descritivos complementares ao Balanço do exercício 2011, 
como segue: a) CONTAS A RECEBER: O Diretor Financeiro e de Relações com os 
Investidores (Laudelino de Bastos e Silva) apresentou a evolução das contas a 
receber dos anos de 2007 a 2011, nas categorias de consumo: Comercial, Industrial, 
Pública e Residencial, inclusive dos sistemas que foram municipalizados. Esclareceu 
que a Diretoria visando diminuir a inadimplência, instituiu os seguintes Programas de 
Recuperação de Receita: PROCRER I e II, em 2008, PROCREFI-FILANTRÓPICO 
em 2009 e o PROCREFI-SAÚDE em 2011. Além das ações já realizadas, o 
Conselho recomendou a Diretoria que estude a possibilidade de encontro de contas 
e a formalização de convênios/parcerias com os municípios para negociar as dívidas 
com os consumidores que ficaram inadimplentes com a CASAN a partir da perda da 
concessão dos serviços. b) RESULTADO DO PROCRER/PROCREFI: Valor 
histórico no início do Programa: R$ 57.777.153,00; Número de usuários que 
aderiram ao Programas: 13.030; Valor Histórico negociado (9,14%) – R$ 
5.278.418,21; Valor recebido à vista (9,14%): R$ 2.629.209,55; Valor Parcelado a 
Receber (78,5%): R$ 9.621.040,90.  O Conselho recomendou à Diretoria que realize 
estudos visando avaliar a oportunidade e conveniência de lançar um novo 
PROCRER visando oportunizar aqueles consumidores que não conseguiram aderir 
aos programas anteriores. c) POLÍTICA DE COBRANÇA ESTOQUE DA DÍVIDA – 
AÇÕES: O Diretor comercial (Antonio Varella do Nascimento) esclareceu que a 
política de cobrança visa impedir a evasão de receitas e tem sido objeto de 
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preocupações e de ações da Diretoria. Com relação ao estoque da dívida,  
apresentou um resumo das providencias vinculadas à política de cobrança adotada 
pela CASAN com o objetivo de recuperar as pendências, que está estruturada da 
seguinte forma: Quatro dias após o vencimento da fatura, o sistema comercial gera o 
processamento do aviso de débito automaticamente, que é entregue ao usuário no 
faturamento seguinte, ou seja, a cada ciclo de leitura. Se constatado o 
inadimplemento é entregue o aviso de débito juntamente com a fatura do mês. 
Permanecendo o inadimplemento o usuário recebe junto com a fatura o “APF” (Aviso 
de Pendência Financeira), que informa sobre a sua dívida,  alertando-o sobre a sua 
possível inclusão no cadastro de devedores do SPC e a data do corte no 
abastecimento. Em cumprimento à Lei nº 11.445, após 30 dias da entrega do Aviso 
de Débito, o sistema gera automaticamente a abertura da “AS” (Autorização de 
Serviço), para programação do corte efetivo. Atualmente, o grande problema 
enfrentado pela Companhia está relacionado ao não cumprimento do corte, 
especialmente na região metropolitana. Em razão do volume expressivo de serviços 
acumulados, a Companhia está contratando uma empresa, através de processo 
licitatório para a sua regularização. Esclareceu que nas  agências de menor porte o 
corte ocorre dentro dos prazos estipulados pela empresa. Outra ferramenta utilizada 
desde 12/2010 para recuperar receita é a inclusão dos usuários no SPC – Sistema 
de Proteção ao Crédito, desde que a soma dos débitos seja igual ou superior a R$ 
100,00 e estejam vencidos há mais de 60 dias. Dentro da política de cobrança, 
vencidas todas as etapas de cobrança administrativa também foi definida a cobrança 
dos débitos de usuários inadimplentes com valor acima de R$ 500,00, por meio de 
ação judicial promovida pela Procuradoria Geral da Companhia. d) 
DETALHAMENTO DO REFIS – ORIGEM DOS DÉBITOS. O Diretor Financeiro e o 
Gerente Contábil apresentaram o histórico do Programa de Recuperação Fiscal – 
REFIS, com a consolidação de dívidas e demais débitos no âmbito da RFB (Receita 
Federal do Brasil) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de acordo com as 
informações prestadas em 28/6/2011, conforme artigo 1º da Lei nº 11.941, de 2009. 
O Gerente Comercial esclareceu que todas as obrigações estão sendo pagas em 
dia. Terceiro item da Ordem do Dia: Apresentação da Diretoria de Planejamento e 
de Relações com o Poder Concedente dos Contratos de Programa a serem 
celebrados com os municípios de: Mafra, Caçador, Rio do Sul, Criciúma, 
Florianópolis, Indaial, São José, Laguna, Biguaçu e Canoinhas, os quais já 
foram analisados e aprovados pela Diretoria Executiva. O Diretor de Planejamento 
e de Relações com o Poder Concedente (Osny Souza Filho) primeiramente, 
esclareceu que o Convênio de Cooperação para Gestão Associada é um 
instrumento jurídico legitimador do processo de transição da concessão antiga para 
o Contrato de Programa, celebrado entre o Estado e o Município com a 
interveniência da CASAN e  destacou os seguintes pressupostos básicos 
necessários para formalização dos Contratos de Programas: Existência do Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB); Metas de atendimento e qualidade dos 
serviços; Laudo econômico-financeiro que demonstre o equilíbrio sob a ótica dos 
SAA/SES; Relatório de Bens e Direitos; Convênio de Cooperação para Gestão 
Associada. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico (art. 11 da Lei nº 11.445, de 
5/1/2007): I – a existência de Plano Municipal de Saneamento Básico; II – a 
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existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 
prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de 
saneamento básico; III – a existência de normas de regulação que prevejam os 
meios para cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da 
entidade de regulação e de fiscalização; IV – a realização prévia de audiência e de 
consulta pública sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta 
do contrato.  Estes empreendimentos deverão ser viabilizados através das seguintes 
ações: realinhamento tarifário, visando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
de programa; ajustes deverão ser promovidos sempre que necessários para o 
cumprimento das metas estabelecidas no PMSB; aporte de recursos municipais, 
estaduais ou federais como apoio à realização dos investimentos necessários;  
melhorias no Sistema de Gestão da CASAN para a redução dos custos globais o 
que, sem dúvida, resultará em um retorno maior do capital investido. Salientou ainda 
que os investimentos previstos para a execução das ações decorrentes do PMSB 
são estimados. A partir da elaboração dos projetos técnicos executivos os reais 
valores serão obtidos e permitirão uma redução dos valores dos investimentos 
necessários. Ocorrendo, ao final do contrato, saldo remanescente a favor da CASAN 
a ser equacionado, pode-se prorrogar o contrato ou negociar com o poder 
concedente o ressarcimento desse saldo. Concluindo, os 10 (dez) municípios – 
BIGUAÇU, CAÇADOR, CANOINHAS, CRICIÚMA, FLORIANÓPOLIS, INDAIAL, 
LAGUNA, MAFRA, RIO DO SUL e SÃO JOSÉ são saudáveis sob a ótica 
econômico-financeira para fins de assinatura do CONTRATO DE PROGRAMA 
conforme apresentado e aprovado por unanimidade pela Diretoria Executiva. O 
Conselho, após apresentação das respectivas NOTAS TÉCNICAS e demonstrada à 
viabilidade econômica de acordo com os planos de investimentos, ratificou a decisão 
da Diretoria Executiva, estando os processos devidamente instruídos e aptos para 
fins de assinatura, recomendando que a CASAN ao longo do contrato, realize 
ajustes visando à adequação das metas ao crescimento real da população e dos 
valores dos projetos à realidade de mercado, o realinhamento tarifário e outras 
medidas previstas em Lei. Quarto item da Ordem do Dia: Referendar 
Resolução/DP nº 004/2012 – Contratação da Operação Financeira junto a Caixa 
Econômica Federal. O Conselho, considerando a proposição apresentada pela 
Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, para contratação de 
financiamento junto à Caixa Econômica Federal e aprovada pelo Conselho de 
Administração nas reuniões nº 276, de 11/10/2011, e 277, de 11/11/2011; Que a 
operação será financiada pela CAIXA, com recursos do FGTS e autorização do 
MCidades, conforme IN nº 40/2009, Portarias nºs 534/2010 e 411/2011; O 
Of.019/2012/SR, de 29/2/2012, encaminhado pela Superintendência Regional da 
Caixa, informando que o Rating da CASAN foi classificado como positivo para a 
realização da referida operação; As estruturas de Garantias e Covenants propostas 
pela CAIXA para efetivação do contrato de financiamento; e que o Programa 
Saneamento para Todos – PAC 1 e PAC 2 prevêem a assinatura dos contratos junto 
à CAIXA na data limite de 5/3/2012; referendou a Resolução/DP nº 004/2012, que 
autorizou a Diretoria Executiva, por meio da Diretoria Financeira e de Relações com 
os Investidores, a contratação da operação financeira junto à CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, com recursos do FGTS, referente aos projetos de saneamento 
selecionados pelo Ministério das Cidades, nas seguintes condições: xxxxxxxxxxxxxx 
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Tomador: CASAN                                            Programa: Saneamento para Todos 
Município 

Beneficiado 
CT Tipo Modalida-

de 
Intervenção Valor 

Financiamento 
(R$) 

Valor 
Contrapartida 

(R$) 

Valor 
Investimento 

(R$) 
Florianópolis 0346069-32 PAC 2 SAA Ampliação da 

Estação de 
Tratamento de 
Água de Morro 
dos Quadros 

12.451.735,68 1.383.526,19 13.835.261,87

Florianópolis 0346072-89 PAC 2 SAA SAA 
Florianópolis - 
Macro Adutora 

de Água Tratada 
Itacorubi 1ª 

Etapa 

12.627.661,67 1.403.073,52 14.030.735,19

Criciúma 0346120-68 PAC 2 Estudos e 
Projetos 

SAA 

Projeto SAI 
Criciúma - 

ampliação e 
reestruturação 

1.036.600,00 75.400,00 1.112.000,00 

São José 0346121-72 PAC 2 Estudos e 
Projetos 

SES 

Projeto SES 
São José - 

Bacias urbanas

1.036.600,00 75.400,00 1.112.000,00 

Criciúma 0346124-03 PAC 2 SES SES no Bairro 
Próspera - 

Criciúma - 1ª 
etapa 

45.298.845,00 2.384.150,20 47.682.995,20

Florianópolis 0346126-22 PAC 2 SES SES Campeche 
- Emissário 
Terrestre 

92.150.000,00 4.850.000,00 97.000.000,00

Florianópolis 0346127-36 PAC 2 SES SES Florianópolis 
- Continente: 

Bairros Abraão, 
Capoeiras, Vila 

Aparecida e Monte 
Cristo 

12.298.596,02 647.294,53 12.945.890,55

Biguaçu 0350186-37 PAC 2 SES SES de 
Biguaçu/SC 

37.337.053,71 1.965.108,09 39.302.161,80

Concórdia 0350188-56 PAC 2 SES SES em 
Concórdia/SC 

23.929.436,00 1.259.444,00 25.188.880,00

Rio do Sul 0350190-98 PAC 2 SES SES em Rio do 
Sul/SC 

70.824.613,69 3.727.611,25 74.552.224,94

Florianópolis 0357114-18 PAC1 SES SES Ribeirão da 
Ilha 

7.035.436,06 781.715,12 7.817.151,18 

Florianópolis 0357117-41 PAC1 SAA SAA 
Florianópolis - 

Adutora DN1200

9.934.997,40 2.382.220,90 12.317.218,30

Florianópolis 0357118-56 PAC1 SES SES Costa 
Norte: 

Lagoinha/Praia 
Brava 

8.582.750,65 953.638,96 9.536.389,61 

Florianópolis 0357120-98 PAC1 SES SES Santo 
Antonio/Samba-

qui/Cacupé 

25.881.932,04 2.875.770,23 28.757.702,27

São José 0357121-01 PAC1 SES SES São José - 
Bairros: Praia 

Comprida, 
Centro Histórico, 
Ponta de Baixo

4.145.455,28 1.986.671,36 6.132.126,64 

São José 0357123-29 PAC1 SAA Melhorias SAA 
São José - 

reservatórios 

6.102.611,86 1.076.931,51 7.179.543,37 
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São José 0357124-33 PAC1 SES SES São José - 
Bacias D/F 

4.833.181,94 1.384.196,27 6.217.378,21 

TOTAL (R$)     375.507.507,00 29.212.152,13 404.719.659,13
ESTRUTURA DA OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO: Valor Total do Investimento: 
R$ 404.719.659,13; Valor do Financiamento (Capital): R$ 375.507.507,00; Valor da 
Contrapartida CASAN: R$ 29.212.152,13; Encargos: Juros de 6% a.a. + 2% a.a. de 
taxa de administração + atualização monetária, relativa à variação da UPR - Unidade 
Padrão de Referencia – FGTS = 1,26% a.a. (Base Ago/2011); Prazo para 
Amortização: 240 meses (20 anos); Período de Carência: 24 meses (2 anos); Prazo 
Total da Operação: 264 meses (22 anos); Garantias contra o risco exigidas para a 
Operação: Constituição de Aval/Garantia pelo Governo do Estado de Santa 
Catarina, por meio de vinculação de receitas do FPE do Estado a ser consignada 
como condição de eficácia contratual (Projeto de Lei Estadual – PL nº 0041.0/2012); 
e Vinculação de receita tarifária em 1,3 vezes a PMT (Serviço da Dívida previsto 
após a carência cerca de R$ 5 milhões). Covenants exigidos para a Operação: 
Manutenção do CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO de recebíveis com a CAIXA, no 
mínimo pelo prazo da operação (22 anos); Manutenção do Estado de Santa Catarina 
como Controlador da CASAN, no mínimo pelo período do contrato (já estabelecido 
na Lei Estadual nº 15.596, de 14/10/2011); e Reciprocidade negocial exigidas: 
Manutenção na CAIXA da CONTA CENTRALIZADORA dos recursos arrecadados 
pela CASAN na cobrança dos recebíveis, sem ônus para a mesma, até dezembro de 
2019; e Preferência pela CAIXA na negociação da prestação de serviços de 
pagamento de salários dos empregados da CASAN, a partir do vencimento do 
contrato vigente com outra instituição financeira. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção 
desta ata que foi lida e aprovada pelos Senhores Conselheiros Dalírio José Beber 
(Presidente), Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, Nelson Gomes Mattos, Saulo 
Sperotto, Enio Andrade Branco, Adeliana Dal Pont e Nery Antonio Nader, e vai 
assinada pelos Senhores Presidente do Conselho e pelo Secretário, com a 
recomendação de registro na JUCESC. Certifico que a presente ata é cópia fiel à 
transcrita no Livro de Atas do Conselho nº 13, às fls. 004 a 008. 
 
 
 
 

DALÍRIO JOSÉ BEBER 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 
 
 
 

RUBENS CRUZ DE AGUIAR 
Chefe de Gabinete e Secretário 

 
 
 


