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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 020/2013. 

 

OBJETO: Reajuste para a tabela de preços da tarifa e de serviços prestados pelo SAMAE de 

Timbó. 

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

INTERESSADOS: Município e SAMAE de Timbó. 

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

 

A Autarquia Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – 

SAMAE, após provocação da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização 

de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, encaminhou ofício 

informando que o último reajuste da tabela de preços da tarifa e de serviços prestados pela 

Autarquia daquela municipalidade fora aplicado em outubro de 2010 e, que outros não foram 

aplicados até a presente data. 

 

Após várias idas e vindas em decorrências de ações e questionamentos da 

AGIR e diante a demora para apresentação de informações, a análise do pedido de reajuste foi 

se alongando, determinado inclusive descolamentos e reuniões com a equipe técnica da AGIR 

junto ao SAMAE de Timbó, como bem documentado e relatado neste Procedimento. 

 

Há necessidade de destacar que a AGIR restringiu a sua análise tão somente 

entre os meses de setembro/2012 até janeiro/2014 diante da expressa afirmação da Autarquia 

que no período anterior havia equilíbrio econômico tarifário e que foram executados os 

investimentos necessários à eficaz e eficiente produção e prestação de seus serviços. Feita 

essa leitura, extrai-se que aquele período não deve ser objeto de contemplação para fins de 

reajuste da tarifa. 
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Diante dessa situação de fato e de direito, o SAMAE de Timbó encaminhou 

o Ofício nº 47/2013 onde pleiteia o reajuste de 7,58% (sete vírgula cinquenta e oito por 

cento), percentual esse que engloba os meses de setembro/2012 até novembro/2013, tendo 

como índice o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - INPC acumulado, para a 

tarifa de água e serviços públicos sob a responsabilidade daquela entidade. 

 

Concluídos os estudos técnicos, ficou configurado que a conta água do 

SAMAE de Timbó, no decorrer do último ano apresentou valores deficitários que podem 

contribuir, em assim persistindo, em trazer sérios e graves prejuízos a entidade e por via de 

consequência prejudicar os serviços e onerar injustamente os usuários posteriormente. 

 

Vistos os documentos disponibilizados pelo SAMAE de Timbó que 

instruem o Procedimento Administrativo nº 020/2013 e analisados o Parecer Administrativo e 

o Parecer Jurídico, ambos elaborados por pessoas competentes desta Agência de Regulação, 

não há como discordar dos posicionamentos adotados e nem como não acatar as 

recomendações para essa decisão.  

 

O Parecer Administrativo nº 002/2014 já citado e que instrui esse 

Procedimento, com muita precisão e tecnicidade fez a análise da situação, expondo-a 

inclusive, ilustrando as conclusões com vários quadros. Igualmente, o Parecer Jurídico nº 

004/2014 que também é parte integrante, por sua vez aponta a estrita legalidade e 

oportunidade no sentido de que o pleito seja deferido e adequado ao tempo, para ajuste futuro 

do eventual novo reajuste. 

 

As tarifas de serviços públicos deste setor, além da obrigatoriedade em 

observar o interstício de 12 (doze) meses, devem também ser fixadas de forma que seja 

preservado o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade da tarifa, dentre outros. Por 

outro lado, também por força legal, não se pode deixar de observar o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que em última instância é o marco legal que deve ser observado uma vez 

que este é o instrumento fundamental para a definição das estratégias e para a formulação de 

políticas públicas que tem como objetivo final a universalização destes serviços. 
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Da Decisão: 

 

Reconhecidos e aprovados o Parecer Administrativo nº 00/2014 e o Parecer 

Jurídico nº 004/2014 que instruem o presente Procedimento, estes por suas razões, 

fundamentos e conclusões servem inteiramente de suporte sem qualquer restrição, SMJ., para 

que seja proferida a decisão nesta instância administrativa.  

 

Isto posto 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 o REAJUSTE, pleiteado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

de Timbó - 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 Setembro/2012 até 

Janeiro/2014, incidindo o índice de 9,04% (nove vírgula quatro por cento) para a tarifa de 

água e serviços da Autarquia e alinhando a data base da Autarquia para os próximos pleitos. 

 

O índice aplicado atenta ao demonstrado no Quadro 1 do Parecer Administrativo 

nº 002/2014 e que leva em conta os índices oficiais praticados no mercado brasileiro. 

 

Em razão do deferimento, 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 aplicado às tarifas de água e serviços prestados 

pelo SAMAE de Timbó/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 11.445/2007
1
, para o início da cobrança do novo regime tarifário ora 

autorizado.  

                                                 
1
 Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados 

observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, 

regulamentares e contratuais. 
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ii – Fica também determinado que o SAMAE de Timbó encaminhe a esta 

Agência, cópia do ato administrativo exarado com as 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 Timbó apresente em nova oportunidade os 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 Timbó, obedeça rigorosamente aos investimentos 

elencados em seu plano de investimentos para proporcionar um próximo reajuste eficiente, e 

colaborem para a manutenção, sustentabilidade e regularidade dos serviços; 

v – Que o SAMAE apresente os motivos pelo aumento dos gastos 

administrativos “Prog. 2300/2500 ADM ÁGUA” no ano de 2013 conforme Quadro 2, do 

Parecer Administrativo nº 002/2014, no mesmo prazo previsto no item ii acima.  

 

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

ENCAMINHA-SE À PARTE (SAMAE de Timbó), para o EXECUTIVO MUNICIPAL e 

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 ii e v acima. 

 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 05 de março de 2014. 

 

 

 

  

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 


