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DECISÃO PARCIAL Nº 173/2020 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 134/2020. 

OBJETO: Análise do pedido de Revisão Tarifária Ordinária – RTO dos serviços públicos prestados pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE. 

SOLICITANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE. 

INTERESSADOS: Município de Timbó/SC e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – 

SAMAE. 

 

1 - BREVE E NECESSÁRIO RELATÓRIO: 

A Autarquia Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE, através de 

meio eletrônico, encaminhou o Ofício nº 039/2020, datado de 6 de julho do corrente ano, ocasião em 

que pediu a revisão da tarifa de água, além do seguinte: 

1. Alinhamento de data base para aplicação de reajuste e revisão em conformidade com a data base 

da Taxa de Coleta de Lixo; 

2. Revisão Tarifária Ordinária – RTO, com base no Plano Municipal de Saneamento o qual aponta 

defasagem de tarifa para atendimento dos investimentos; 

3. Inclusão de 2% da arrecadação de todos os serviços de saneamento básico para o Fundo Municipal 

de Saneamento Básico – FMSB, sendo, uma importante alternativa para iniciar os investimentos nos 

sistemas públicos de esgoto; 

4. Alteração da composição da tarifa, substituindo o volume de 10m3 pelo modelo de Tarifa Básica 

Operacional – TBO; 

5. Tarifa para os grandes consumidores. 

 

Recebida a correspondência, foi proferido um despacho preliminar por esta Diretoria Geral, 

condicionando o trabalho à observação de vários cenários que poderiam gerar impactos mais 

complexos diante do quadro atual da Autarquia em si, como também, por estar em meio a pandemia 

do COVID-19, que exige por parte do Regulador, um olhar diferenciado e cauteloso, uma vez que estão 

no centro da decisão, a segurança e a proteção da saúde da população, sem deixar de dirigir esse olhar 

para a continuidade necessária e indispensável da Autarquia. 

A essencialidade dos serviços de saneamento básico, se em tempos de normalidade 

sanitária e econômica já demanda cautela e tecnicidade, neste momento essa ponderação, esse olhar 

especial, deve sim, tentar se adequar ao que ocorre. 

O cenário de crise de saúde, do isolamento social, que também gerou forte impacto nas 

atividades econômicas em geral e, por força da especificidade, os serviços de saneamento básico não 
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deixaram de operar, de produzir e ou de executar aquilo para qual foram instituídos, mesmo que várias 

são e foram as tentativas e até as tomadas de decisões, que chegaram à colocar em risco a viabilidade 

econômica das instituições, mas que felizmente, não se concretizaram por razões das mais diversas. 

Mesmo havendo a consciência de que nesta hora deve haver a legítima proteção aos mais 

vulneráveis, essa proteção não pode ser de forma tão abrangente que possa colocar em risco a 

atividade maior que é a garantia do funcionamento pleno do saneamento básico. 

Assim, em meio ao turbilhão pandêmico, a equipe da AGIR, através de suas observações e 

estudos, entendeu, após contatos e troca de opiniões com a equipe técnica da Autarquia, elaborar o 

Parecer Administrativo nº 101/2020, que integra também essa Decisão, em especial naquelas análises 

técnicas que apresentam o norte para ações a serem tomadas, tanto quanto a gestão como na 

aplicação das novas normas em relação à tarifa.  

O Parecer, tanto sob o aspecto econômico-financeiro e a complementação jurídica, aponta 

assim para a simples análise que quase pode ser classificado de “reajuste atípico”, se assim pudesse 

ser definido. 

Assim, com fundamento no Parecer acima mencionado, optou-se neste momento, 

trabalhar com uma revisão parcial da tarifa, uma vez que a autarquia deixou de encaminhar o pedido 

anual (reajuste) dentro do prazo, e a adoção da Tarifa Básica Operacional – TBO, a apreciação de uma 

Revisão Tarifária Ordinária, dentre outras medidas, foge ao momento e por isso, sobre tal, haverá 

manifestação na Decisão à ser proferida. 

Passa-se, pois para a Decisão. 

 

2 – DECISÃO 

Inicialmente se faz necessário, ratificar formalmente o Parecer Administrativo nº 101/2020 

e o mesmo passa a fazer parte desta Decisão, uma vez que em seus apontamentos, seguem os 

fundamentos e as razões da Decisão que ora é proferida. 

1. Alinhamento de data base para aplicação de Reajuste e Revisão em conformidade com 

a data base da Taxa de Coleta de Lixo; 

 

Dentre as solicitações vindas da Autarquia, diante da atual situação do pedido e as suas 

justificativas operacionais, entende-se como viável o alinhamento das datas bases da tarifa, e com isso 

estas passariam a incidir a partir de 1º de janeiro de 2021, e a sua cobrança ocorrerá no mesmo tempo 

das demais cobranças das demais taxas do saneamento básico do município de Timbó, havendo deste 

modo a unificação destas datas, que resultam também em economias de ordem administrativa e 

econômica. 
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Esta também será a data base que irá, no próximo ciclo, ser determinante para o 

encaminhamento do pedido anual, tudo conforme previsto nas Normativas em vigor e que estão 

regulando esse tema, alertando que a falta de encaminhamento do pedido e da documentação, dará 

ensejo a abertura da revisão/reajuste ex-officio pela Agência Reguladora. 

Essa alteração, por outro lado, abre um lapso temporal de 2 (dois) meses, ou seja, 

novembro e dezembro deste ano, não contemplados nesta revisão e que deverão ser computados e 

adicionados no próximo ciclo tarifário. 

 

2. Revisão Tarifária Ordinária – RTO, com base no Plano Municipal de Saneamento Básico 

o qual aponta defasagem de tarifa para atendimento dos investimentos; 

 

O pedido de RTO – Revisão Tarifária Ordinária, em razão de sua complexidade técnica e 

ainda levando em consideração o momento da pandemia, como já mencionado no despacho de 

admissão, fica postergado para o ano de 2021, e com a precisão de aplicação para o ano de 2022, uma 

vez que essa mudança de parâmetro tarifário, de ordem extremante técnica, vai depender de consultas 

e ou audiências públicas, vez que irá haver toda uma alteração nas bases econômicas que irão, em 

tese, alterar a tarifa. 

Sem deixar de atentar, que ao longo do próximo ano, ajustes denominados de “calibração”, 

devem ser simulados para evitar o mínimo possível de alguma discrepância. 

O atual Plano Municipal de Saneamento Básico, sem meias palavras, aponta para uma 

defasagem tarifária de 26,89%, em valores já defasados, salvo algum estudo técnico que possa dar 

outra direção ao estabelecido.   

Por essa razão, o pedido da RTO será processado, em continuação a este, a partir de janeiro 

de 2021, aproveitando-se todo material que já foi produzido. 

 

3. Inclusão de 2% da arrecadação de todos os serviços de saneamento básico para o 

Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB, sendo, uma importante alternativa para 

iniciar os investimentos nos sistemas públicos de esgoto; 

 

O pedido apresentado pelo SAMAE/Timbó, revela a preocupação da área técnica quanto a 

real defasagem do valor da Tarifa da Água, quando se olha como um todo no setor de água e esgoto 

sanitário. 

Infelizmente, como já vem sendo apontado pela área técnica da AGIR, em pareceres 

anteriores e, principalmente em reuniões e debates entre os técnicos, na área do esgotamento 

sanitário, os índices positivos são inexistentes. 

Com isso, não se está afirmando, de modo algum, que esforços não vêm sendo dispendidos, 

pelo que se tem conhecimento por informações em busca de soluções para essa grave deficiência 

sanitária. 

A autorização desse percentual (2%) não é um pedido exagerado ou sem propósito, pelo 

contrário, pode ser até visto como uma gradual tentativa de recuperar a defasagem da tarifa, como 

está apontado o PMBS.  
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Porém, o pedido como apresentado carece de melhor contextualização e até de 

dimensionamento legal, senão vejamos: 

a) O percentual, como diz o texto, incidirá sobre todos os serviços de Saneamento Básico: 

Quais são os serviços de saneamento básico definidos pela legislação? 

Diz a Lei nº 14.026/2020: 

[...] 

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:       

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações 
operacionais de:      

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização 
e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao 
abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
seus instrumentos de medição;            

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e 
manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao 
transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde 
as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reuso ou seu 
lançamento de forma adequada no meio ambiente;            

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 
varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e           

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela 
infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e 
a fiscalização preventiva das redes;      

[...]   

      

Assim, caso aprovado o pedido, esse percentual iria incidir sobre todos os serviços acima, 

e que sejam objeto de arrecadação, ressaltando que a Agência Reguladora só detém a delegação para 

deliberar sobre o que for tarifa, por isso até sem legalidade uma decisão neste sentido, em razão da 

limitação das competências. 

Por outro lado, fazendo uma leitura da legislação municipal, em especial a Lei nº 

2.398/2008, ali está prevista a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico, em seu artigo 46 
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(citado no item 14.3 do Parecer nº 101/2020) e o artigo 51 do mesmo diploma legal, em seu § 1º, 

aponta quais as receitas que compõe esse fundo e diz: 

 

Art. 51. 

[...] 

§ 1.º 

[...] 

VI - receitas dos serviços de saneamento básico, exceto aquelas auferidas por 

autarquia municipal ou consórcio público, ou da remuneração de concessões, 

permissões ou delegações efetivadas pelo titular; 

Sobre isso, com a devida vênia, transcrevo o que foi dito pela Assessoria Jurídica: 

“14.5. Da simples leitura que se faz dos artigos supra citados –  no caso: da Lei nº 

2.398/08 -, exsurge como clarividente que o referido Fundo Municipal de Saneamento 

Básico, possui várias fontes de receita (art. 51, §1º, e seus incisos), sendo o inciso VI, 

prevê a hipótese de receitas advindas dos serviços de saneamento básico, exceto 

aquelas auferidas por autarquia municipal ou consórcio público, ou da remuneração 

de concessões, permissões ou delegações efetivadas pelo titular; o que significa dizer 

que dentre as vedações consta aquelas auferidas por autarquia municipal, ou seja, o 

próprio Samae de Timbó.” 

 

Em apertada síntese, conclui-se que mesmo que esse percentual de 2% (dois por cento) 

venha a ser aplicado, é vedado ao SAMAE/Timbó repassá-lo ao Fundo, mesmo que em seu pedido 

conste que os valores arrecadados seriam para a aplicação no esgoto sanitário, e por isso, o pedido 

nestes termos é indeferido. 

Porém, diante da situação (falta de investimentos na área de esgotamento sanitário), e 

respeitada a discricionaridade da Agência Reguladora, resta a possibilidade sim, de que seja concedido 

esse percentual, mas que só poderá incidir sobre a tarifa de água e a valor arrecadado ser inteiramente 

aplicado no esgotamento sanitário, diretamente pelo SAMAE. 

Contudo, uma vez mais, frente ao atual estado das coisas, conceder esse aumento, acima 

do reajuste inflacionário, seria no mínimo temerário, imprudente e até, por que não dizer, leviano: 

seria como dar “um cheque em branco”, fato este que a Agência Reguladora não pode convalidar. 

Em razão desta situação, e por se tratar de assunto de GESTÃO do SAMAE, aonde não cabe 

a atuação regulatória, apresentam-se como opção alternativa, duas possibilidades, sendo a primeira: 

a) A aplicação do percentual de 2% (dois por cento), adicionado ao percentual apurado 

pela revisão ora autorizada, sendo que este percentual já seria abatido do déficit 

tarifário apontado pelo Plano Municipal de Saneamento Básico; 

b) Contudo, o percentual somente seria incorporado a partir do momento em que as 

autoridades públicas vierem a declarar superada a pandemia do COVID-19; 
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A segunda possibilidade a ser considerada pela Gestão do SAMAE/Timbó: 

a) A aplicação do percentual de 2% (dois por cento) sobre a tarifa da água já corrigida pelo 

atual reajuste, desde que fosse formalizado à AGIR, um programa/projeto para 

aplicação dos valores arrecadados, com a apresentação de cronograma físico-financeiro, 

com prazo de execução até o final do próximo ciclo tarifário. 

b) A aplicação deste percentual seria pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da aprovação 

do cronograma físico-financeiro pela equipe técnica da AGIR; 

c) A aplicação desta verba deverá, por outro lado, ser aplicada nas ações de implantação 

dos serviços de esgotamento sanitário, naquelas previstas pelo Plano Municipal de 

Saneamento Básico, excetuando-se, estudos e ou projetos, uma vez que estes já 

possuem precisão legal no mencionado plano; 

d) Por outro lado, esse percentual, se aplicado desta forma, não irá ser computado como 

antecipação da defasagem tarifária apontada pelo Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

 

Como já mencionado anteriormente, trata-se de ação de gestão e esta é de competência 

da administração da autarquia e a opção para a implantação, fica devidamente autorizada, respeitadas 

as condicionantes acima. 

 

4. Alteração da composição da tarifa, substituindo o volume de 10m3 pelo modelo de 

Tarifa Básica Operacional – TBO; 

 

A adoção da Tarifa Básica Operacional – TBO, é uma tendência salutar e que vem sendo 

adotada pela maioria das empresas de água e esgoto. Para trazer mais tecnicidade, me permito 

transcrever o que foi digo no Parecer nº 101/2020: 

 

[...] 

12. DA TARIFA BÁSICA EM DUAS PARTES 

A fim de atender ao pleito da prestadora de modificar a metodologia de cobrança para 

uma tarifa de duas partes ou Tarifa Básica Operacional – TBO, que consiste em 

abandonar a tarifa mínima de consumo de 10 m3 e estabelecer dois preços que 

somados fornecem o valor a ser pago pelo usuário de uma determinada categoria. 

Assim uma parte da tarifa é fixa e determinada a partir de um percentual aproximado 

de 30% dos custos fixos totais a serem pagos por todos as categorias econômicas de 

usuários independentes do consumo. A segunda parte faz relação com o consumo, com 

os valores progressivos para cada tipo de categoria econômica de usuário. 

Assim um consumidor residencial em que teve sua casa fechada por um determinado 

mês em que seu consumo apresentou zero metros cúbicos pagaria somente a parcela 

fixa da tarifa. O contrário se tivesse 5 metros de cúbicos de consumo pagaria além da 

tarifa básica fixa mais o valor do consumo do mês. 
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Cabe destacar que a metodologia visa primar pelo menor consumo, ou seja, o poluidor 

pagador, ou quem consome mais paga mais, haja vista a escassez hídrica, o recurso 

hídrico quase que escasso em muitos lugares, o incentivo a economia do consumo de 

água. 

[...] 

 

Este pedido já tem seus estudos em estágio bem avançado, em razão da troca de 

informações entre as equipes técnicas do SAMAE/Timbó e a AGIR, e como o assunto irá exigir a 

mudança na fórmula de cálculo/composição da tarifa de água, podendo inclusive, até ser ampliada 

para aplicação na futura tarifa de esgoto. 

Da mesma forma como já mencionado sobre o pedido de Revisão Tarifária Ordinária, 

também a TBO será objeto na continuação deste procedimento, que será formalmente iniciado no mês 

de janeiro de 2021. 

 

E por fim: 

 

5. Tarifa para os grandes consumidores; 

 

A instituição de uma nova categoria de consumidores, novamente aponta para mais uma 

complexidade, isso porque a implantação de uma nova categoria irá exigir estudos de ordem 

econômico-financeira, uma vez que poderá causar impactos nas outras classes de 

consumidores/usuários. 

Na outra ponta, não se pode deixar de apontar para a atual situação da oferta de água, a 

capacidade de produção e a reservação, possui parâmetros mínimos para ser atendidos. 

O Parecer Administrativo nº 101/2020, a partir do item 7, ao analisar a OFERTA e que 

merece uma boa análise, após destacar vários aspectos, através dos quadros ali lançados, chega à 

seguinte conclusão: 

 

“Portanto, no caso em tela, a situação de crise no abastecimento é eminente e devem 

ser tomadas medidas rápidas para atenuar os efeitos e ato contínuo uma solução de 

médio e curto prazo, sob a instalação de crise no fornecimento de água nos momentos 

de pico de consumo, geralmente associado a dias quentes.” 

 

Ou seja, a atual produção de água para o atendimento dos atuais usuários do 

SAMAE/Timbó já apresenta gargalos e limitações e a implantação de uma nova categoria de 

consumidores, se por um lado poderá trazer um acréscimo nas receitas, na outra ponta irá demandar 

mais consumo, que poderá criar situações de desabastecimento, uma vez que o atendimento de tais 

consumidores exige cumprimento de contrato. 

O gráfico abaixo e transposto é muito elucidativo:  
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Gráfico 3 – Análise da produção, consumo e reservação de água tratada  

 
Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 

Por isso, também esse pedido da criação de uma nova categoria de consumidores deve ser 

também objeto de estudos e análises na continuidade deste Procedimento. 

 

 

3 – DEFERIMENTO DO PERCENTUAL PARA A TARIFA E SERVIÇOS 
 

Colocados todos os pontos, decide-se AUTORIZAR a aplicação do índice 5,16% (cinco 
vírgula dezesseis por cento) para o valor da tarifa de água do SAMAE de Timbó, e também para os 
serviços praticados pela Autarquia, levando em consideração, como data de partida o mês de 
maio/2019 e como data final o mês de outubro/2020, ou seja, 18 (dezoito) meses desde o último 
reajuste, levando em consideração o quadro abaixo, também projetado no Parecer: 

Quadro 30 – Evolução do INPC maio/2019 até outubro/2020. 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 
 

Nº Mês/ano Índice do mês (em %) Índice Percentual Acumulado 

1 maio/19 0,15 1,001500 0,150000 

2 jun/19 0,01 1,001600 0,160015 

3 jul/19 0,1 1,002602 0,260175 

4 ago/19 0,12 1,003805 0,380487 

5 set/19 -0,05 1,003303 0,330297 

6 out/19 0,04 1,003704 0,370429 

7 nov/19 0,54 1,009124 0,912429 

8 dez/19 1,22 1,021436 2,143561 

9 jan/20 0,19 1,023376 2,337634 

10 fev/20 0,17 1,025116 2,511608 

11 mar/20 0,18 1,026961 2,696129 

12 abr/20 -0,23 1,024599 2,459928 

13 Maio/20 -0,25 1,022038 2,203778 

14 Jun/20 0,3 1,025104 2,510389 

15 Jul/20 0,44 1,029614 2,961435 

16 Ago/20 0,36 1,033321 3,332096 
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ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 

 

Nº Mês/ano Índice do mês (em %) Índice Percentual Acumulado 

17 Set/20 0,87 1,042311 4,231085 

18 Out/20 0,89 1,051587 5,158742 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de índices de preços, Sistema Nacional de Índices de preços ao 

consumidor. Acesso em: 06 nov. 2020. 

Referido índice restou apurado, com suporte da aplicação dos mecanismos implantados 
pelas Resoluções Normativas da AGIR, em especial a Resolução Normativa nº 009/2019 - Consolidada, 
que estabelece as condições, procedimentos, metodologia de revisão tarifária e dos preços públicos, 
cujo texto integral pode ser acessado em https://agir.sc.gov.br/legislacao/categoria/10/resolucoes-
normativas?title=Legisla%C3%A7%C3%A3o e o INPC foi adotado em função de ter sido este utilizado 
em todos os reajustes anteriores, tudo como das tabelas e quadros que integram essa Decisão. 

Este índice, em tese, terá a sua aplicação incidente à partir de 1º de janeiro de 2021, mas 
para que haja atendimento ao pedido do SAMAE/Timbó, que esta nova tarifa tenha a sua data base 
unificada com o reajuste dos demais valores (taxas) dos serviços do saneamento básico, cabe à 
administração da Autarquia implantá-la para tal data. 

Essa ação, por outro lado, irá provocar na prática, as seguintes consequências: 
 
a) A data base para o reajuste do próximo ciclo tarifária irá mudar; 
b) Essa mudança irá forçar que no próximo reajuste, ao invés de 12 (doze) meses a ser 

atualizado, irá comtemplar todos os meses, a partir de novembro/2020, até a naquele 
mês em que se der a efetiva cobrança da tarifa ora ajustada; 

c) Este adiamento, mais uma vez irá provocar uma defasagem na tarifa, reduzindo em 
primeiro plano a arrecadação e aumentando, em tese, o índice da diferença já apurada 
pelo PMSB. 

d) Como consequência técnica, essas diferenças serão incorporadas no cálculo do próximo 
ciclo tarifário e/ou quando da Revisão Tarifária Ordinária; 
 
 

4 – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 
 

1) Que o SAMAE de Timbó obedeça rigorosamente aos investimentos elencados em seu Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com evidências de seu fiel cumprimento para proporcionar um 

próximo reajuste/revisão eficiente, e colaborem para a manutenção, sustentabilidade e regularidade dos 

serviços. Em sendo necessário, promover a alteração de alguma meta do PMSB, mediante justificativa a ser 

analisada pela Agência, recordando que por força da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que prevê a 

universalização do saneamento básico até o ano de 2033, existe a necessidade de atualização, neste sentido, do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

https://agir.sc.gov.br/legislacao/categoria/10/resolucoes-normativas?title=Legisla%C3%A7%C3%A3o
https://agir.sc.gov.br/legislacao/categoria/10/resolucoes-normativas?title=Legisla%C3%A7%C3%A3o
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2) 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 Timbó/SC e pelo SAMAE/, 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”. 

 

Todas as exigências complementares e ou acessórias 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. 

 

Extraia-se cópia desta Decisão e do Parecer Administrativo nº 101/2020, bem como dos demais 

documentos pertinentes e, encaminhe-se para as partes (leia-se: Diretor Presidente do SAMAE de Timbó, 

Prefeito do Município de Timbó, Presidência da Câmara de Vereadores e para a Presidência da Comissão 

Municipal de Saneamento Básico) 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. 

Junte-se ao presente Procedimento, cópias e ou os endereços eletrônicos das publicações legais. 

Abre-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para qualquer manifestação das partes interessadas. 

Independentemente do prazo, o presente procedimento segue seu curso, para o atendimento dos 

demais pleitos que tem seu seguimento junto aos setores técnicos da Agência Reguladora. 

 

Essa a Decisão. 

 

 

Blumenau, em 28 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral em Home Office 

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