
 

 

DECISÃO Nº 038/2018 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 034/2017. 

OBJETO: Revisão da tabela de preços dos serviços públicos prestados pelo Serviços Autô-

nomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE. 

SOLICITANTE: SAMAE de Timbó. 

INTERESSADOS: SAMAE e o município de Timbó/SC. 

 

1 RELATÓRIO:  

 

Em data de 15 de agosto de 2017, foi aberto o Procedimento Administrativo nº 

034/2017, a pedido do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE, 

com o intuito de processar a revisão dos preços dos serviços prestados pela Autarquia, no cum-

primento de seus objetivos. Reforça o seu pedido, inclusive mencionando a manifestação ante-

rior da própria Agência (Decisão nº 017/2016), e já apontando que tal revisão, para uma melhor 

gestão, deveria ser concedida no mesmo período do próximo pleito de reajuste tarifário.  

Após uma série de informações, de parte a parte, foi expedido o Parecer Administrativo 

nº 059/2018, que em detalhes reporta toda a tramitação deste pedido, o seja, a revisão de preços 

de determinados serviços, como descrito no item 2, demonstrado através do quadro 3. Prosse-

gue o Parecer em sua análise, fazendo uma composição dos custos de troca de cavalete (quadro 

4), uma análise dos hidrômetros (comparativo quadro 5) e custos de uma ligação (quadro 6). 

Não bastasse, referido Parecer apresenta ainda (quadro 7) um comparativo de preços praticados 

na região. Assim, munido de todas as informações, apresenta as suas conclusões, no sentido de 

se fazer uma revisão nos preços de determinados serviços e o consolida através do quadro 8. 

O Parecer Jurídico nº 0105/2018, após as suas considerações preliminares, faz uma con-

sistente análise entre o que é uma revisão e o que é um reajuste, e cita ainda, a legislação apli-

cável, destacando os art. 49 e 50, da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, além de apontar 

ainda outros dispositivos legais aplicáveis ao caso em tela, em especial o art. 35 da Lei 
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11.445/2007. Reporta-se ainda em doutrinas e decisões de tribunais superiores, todas no mesmo 

sentido, ou seja, da viabilidade legal de se fazer a revisão dos preços de determinados serviços 

praticados pelo SAMAE de Timbó, conforme pleito da Autarquia. E termina, concluindo ser 

aplicável a revisão e assim o recomenda para o proferimento da presente Decisão. Esse o mí-

nimo e necessário relatório. 

 

2 DECISÃO: 

 

Analisados os dois Pareceres acima mencionados e que são parte integrante do presente 

Procedimento Administrativo nº 034/2017, no qual o Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Timbó – SAMAE, Autarquia que integra a administração municipal de Timbó, que 

por sua vez integra o Consórcio Público da AGIR, e, analisados os documentos que também 

integram esse procedimento, chega-se à conclusão que o pedido deve ser deferido. 

Inicialmente, antes se fazer o pronunciamento formal, cabe destacar que os novos preços 

aprovados, levam em conta, não só a atualização temporal (recuperação inflacionária), mas tem 

também como norte, a função corretiva e punitiva de uma ação/ato praticado em desacordo com 

as regras do contrato existente entre o usuário e a Autarquia SAMAE, como é o caso da ligação 

clandestina, que foi majorada em percentual elevado. Mas que fica na média dos valores prati-

cados por outras prestadoras de serviço, na região. Ao mesmo tempo, a imposição de valor tão 

expressivo, tem o objetivo principal de inibir tal ação, ou seja, a de fazer uma ligação clandes-

tina ao sistema. Tal valor, levando em conta um usuário doméstico, pode até parecer elevado 

demais, porém, tal ato, quando normalmente ocorre, é encontrado igualmente em outros setores 

(comércio, serviços e indústrias), onde esse valor têm menor representatividade.  

Entende a Agência Reguladora, que a fixação dos valores, como apontado no quadro 8, 

do Parecer Administrativo nº 059/2018, traz para o SAMAE, o seu devido ajuste aos preços de 

mercado, e que assim, vem ao encontro às diretrizes legais, ou seja, a prática de preços dos 

serviços e tarifa, de modo a preservar a manutenção e subsistência da Autarquia SAMAE. 

Assim, com fundamento nos artigos 38, incisos I e II, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, artigo 

39, artigos 49 e 50, da Lei nº 11.445/2007, c/ Decreto nº 7.217/10, artigo 40, inc. XI, art. 55, 
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inc. III, da Lei 8.666/93 c/c os artigos 1º, 2º e 3 º da Lei 10.192/01, essa Direção Geral aprova 

a revisão dos preços de determinados serviços prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto de Timbó – SAMAE, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro1 - Preços dos serviços com pedido de revisão. Resumo 

Serviços Complementares 

Preço Vigente 

(Dec. Nº 4499/17) 

4,57% 

Preço Revi-

sado 2018  
% 

Troca de cavalete  R$ 57,50 R$ 76,15 32,43 

Violação, Retirada ou Inversão de Hidrô-

metro R$ 116,99 R$ 183,91 57,20 

Ligação Convencional Diâmetro de 1/2" R$ 98,57 R$ 368,12 273,46 

Ligação Clandestina R$ 98,57 R$ 3.103,23 2.858,91 

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2018). 

 

Registra-se que para que essa Decisão surta todos os seus jurídicos e legais efeitos, deter-

mino: 

 

a) Que a decisão deverá ser levada ao conhecimento dos usuários, pela Autarquia, 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 e pelo SAMAE de 

Timbó, em observação ao disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, que 

estabelece: “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 

(trinta) dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso); 

b) Extraia-se cópia desta Decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

encaminhe-se para as partes (leia-se: SAMAE de Timbó, Executivo Municipal de 

Timbó, Conselho Municipal de Saneamento Básico e Câmara de Vereadores de Timbó) 

para conhecimento e providências legais cabíveis; 
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c) 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. 

 

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

ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Essa a Decisão. 

 

 

Blumenau (SC), em 28 de maio de 2018. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

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

