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Parecer Administrativo Complementar nº 71/2018 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017. 

OBJETO: Análise do projeto faturamento através do volume medido/fornecido de água da 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

SOLICITANTE: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

INTERESSADOS: CASAN e os municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, 

Doutor Pedrinho, Guabiruba, Indaial, Rio Dos Cedros E Rodeio.  

 

1. DA IDENFICICAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição da 

República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007. 

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços de saneamento básico, assim 

compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

A AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do Médio Vale 

do Itajaí, é constituída enquanto consórcio público, atualmente pelos 14 (quatorze) municípios 

desta região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, 

Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, 

conforme demonstra-se na Figura 1 a seguir: 
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Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI (2016). 

 

Cabe informar que, dos municípios acima citados, 09 (nove) têm seus serviços 

prestados pela Concessionária CASAN, com suas leis autorizativas que ingressaram ao 

Consórcio Intermunicipal de Regulação (atualizadas inclusive para regulação do transporte 

público): Apiúna (LC nº 167 de 11/04/2017), Ascurra (LC n° 177 de 11/05/2017), Benedito 

Novo (LC n° 145 de 15/03/2017), Botuverá (LC n° 33 de 10/04/17), Doutor Pedrinho (LC nº 

136 de 13/04/17), Guabiruba (LC n° 1.576 de 23/02/2017), Indaial (Lei n° 5.397 de 

17/04/2017), Rio dos Cedros (LC n° 281 de 23/02/17) e Rodeio (LC n° 62 de 08/03/17); 

portanto sendo partes interessadas no presente Procedimento Administrativo.  

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação dos serviços de 

saneamento básico para a sociedade, além disso, é papel da Agência Reguladora editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo à aspectos de qualidade, 

requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, monitoramentos dos custos, 

além de outros destacados na Lei Federal nº 11.445/2007.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência a continuidade 

do processo ora instaurado do pleito da prestadora em sua versão nº. 3 do seu relatório entregue 

a esta Agência Reguladora.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA COMPANHIA 

 

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN (2017)1, é uma empresa 

de capital misto, criada em 1970, que tem como missão fornecer água tratada, além de coletar 

e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, qualidade de vida e desenvolvimento 

sustentável. 

A CASAN está estruturada, no Estado de Santa Catarina, em 04 (quatro) 

Superintendências, para atendimento em serviço de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. A distribuição do atendimento por superintendência pode ser observada no Quadro 1, 

que apresenta, por ligações e economias, sua abrangência no Estado. 

 

Quadro 1 - Abrangência dos serviços da CASAN por superintendência regional – 2016 

Superintendência Municípios 

Água Esgoto 

Ligações % Economias Ligações % Economias 

Metropolitana SRM 14 195.078 25,16 378.382 50.032 60,76 158.547 

Oeste -SRO 90 230.428 29,72 296.663 17.292 21,00 34.138 

Sul/Serra - SRS 37 158.468 20,44 207.279 13.129 15,94 33.013 

Norte/Vale - SRN 57 191.356 24,68 225.063 1.895 2,30 3.648 

Total CASAN 198 775.330 100 1.107.387 82.348 100 229.346 

Fonte: Adaptado de Nota Técnica CASAN (2017). 

 

Conforme demonstrado acima, apresenta um total de 775.330 (setecentos e setenta e 

cinco mil, trezentos e trinta) ligações de água com 1.107.387 (um milhão, cento e sete mil, 

trezentas e oitenta e sete) economias. No serviço de esgotamento sanitário os valores são bem 

mais tímidos, com 82.348 (oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito) ligações e 229.346 

(duzentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e seis) economias, atingindo 10,62% (dez 

virgula sessenta e dois por cento) em relação a cobertura das ligações de água. Já ao se comparar 

por encomias, o percentual sobe para 20,71% (vinte vírgula setenta e um por cento).  

 No Quadro 2 a seguir, apresenta-se a amplitude dos serviços prestados pela CASAN 

no Estado de Santa Catarina, demonstrado, na última coluna, uma análise comparativa entre os 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/companhia#0>. Acesso: 01 fev. 2018. 
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anos de 2014 e 2016, podendo desta forma observar que a entidade evoluiu, principalmente no 

que se refere às ligações e economias de esgotamento sanitário. 

 

Quadro 2 - Abrangência de atendimento da CASAN em Santa Catarina. 

Descrição/Ano 2014 2015 2016 

Evolução 

(2014/2016) 

(%) 

Municípios 200 199 198 -1,0 

SAA* 248 231 228 -8,06 

SES** 35 35 38 8,57 

Ligações água 750.656 765.764 775.330 3,29 

Economias água 1.059.274 1.088.563 1.107.387 4,54 

Ligações esgoto 71.022 75.435 82.348 15,95 

Economias esgoto 204.771 215.656 229.346 12,00 

Colaboradores 2.500 2.581 2.622 4,88 

População atendida 2.600.000 2.800.000 2.800.000 7,69 
Fonte: Adaptado de Nota Técnica CASAN (2017). 

* Sistema de Abastecimento de Água 

** Sistema de Esgotamento Sanitário 
 

Verifica-se que apesar de haver um crescimento da população atendida de 2,6 milhões 

em 2014 para 2,8 milhões em 2016, houve redução no número de municípios atendidos pela 

CASAN de 2014 para 2016, de 200 (duzentos) para 198 (cento e noventa e oito) municípios, 

sendo que os sistemas de abastecimento de água foram reduzidos de 248 (duzentos e quarenta 

e oito)  para 228 (duzentos e vinte e oito), os distritos atendidos mantiveram-se os mesmos 53 

(cinquenta e três) e, os sistemas de esgotamento sanitário passaram de 35 (trinta e cinco) em 

2014 para 38 (trinta e oito) em 2016.   

 

2.1 ESTRUTURA TARIFÁRIA ATUAL 

 

A estrutura tarifária atual da CASAN utiliza como critério de cobrança mínima uma 

faixa de consumo mínimo de 10m³ (dez metros cúbicos), ou seja, todos os usuários que 

consumirem abaixo desta metragem pagarão o consumo de 10 metros cúbicos. Para consumos 

superiores ao consumo mínimo são utilizados diferentes valores por metro cúbico excedente, 

discriminados por categorias e faixas de consumo, conforme o Quadro 4: 
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Quadro 4 – Estrutura tarifária atual da CASAN. 

CATEGORIA FAIXA CONSUMO 
TARIFA m³ 

EXCEDENTE 2016 

TARIFA m³ 

EXCEDENTE 2017 

RESIDENCIAL 

"A" (SOCIAL) 

1 até 10m³ R$ 7,91 / mês R$ 8,26 / mês 

2 11m³ a 25m³ R$ 2,2152 / m³ R$ 2,3124 / m³ 

3 26m³ a 50m³ R$ 10,6499 / m³ R$ 11,1174 / m³ 

4 acima de 50m³ R$ 12,9982 / m³ R$ 13,5688 / m³ 
 

RESIDENCIAL 

"B" 

1 até 10m³ R$ 42,19 / mês R$ 44,04 / mês 

2 11m³ a 25m³ R$ 7,7314 / m³ R$ 8,0708 / m³ 

3 26m³ a 50m³ R$ 10,8470 / m³ R$ 11,3232 / m³ 

4 acima de 50m³ R$ 12,9982 / m³ R$ 13,5688 / m³ 

5 Tarifa Sazonal R$ 16,2475 / m³ R$ 16,9608 / m³ 
 

COMERCIAL 

1 até 10m³ R$ 62,27 / mês R$ 65,00 / mês 

2 11m³ a 50m³ R$ 10,3330 / m³ R$ 10,7866 / m³ 

3 acima de 50m³ R$ 12,9982 / m³ R$ 13,5688 / m³ 
 

MICRO E 

PEQUENO 

COMÉRCIO 

1 até 10m³ R$ 43,99 / mês R$ 45,92 / mês 

2 acima de 10m³ R$ 10,3330 / m³ R$ 10,7866 / m³ 

 

INDUSTRIAL 
1 até 10m³ R$ 62,27 / mês R$ 65,00 / mês 

2 acima de 10m³ R$ 10,3330 / m³ R$ 10,7866 / m³ 
 

ESPECIAL > 

5000m³ 
1 

acima de 

5.000m³ 
CONTRATO ESPECIAL CONTRATO ESPECIAL 

 

PÚBLICA 
1 até 10m³ R$ 62,27 / mês R$ 65,00 / mês 

2 acima de 10m³ R$ 10,3330 / m³ R$ 10,7866 / m³ 
 

PÚBLICA 

ESPECIAL 

1 até 10m³ R$ 18,68 / mês R$ 19,50 / mês 

2 acima de 10m³ R$ 3,0999 / m³ R$ 3,2360 / m³ 

 

TARIFA DE ESGOTO: 100% DO VALOR DA TARIFA DE ÁGUA 

Fonte: Adaptado do sítio virtual da CASAN (2018).2 

 

 Na estrutura vigente, a partir dos 10m3 (dez metros cúbicos), os preços por volume do 

metro cúbico sobem numa tentativa de inibição de consumos elevados de água. Desta forma, 

como exposto no Quadro 4 acima, o valor do metro cúbico unitário para o primeiro consumo 

Residencial acima de 10m³ é de R$ 2,3124, ou seja, R$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos) 

por mês até a próxima faixa. A lógica aqui é inibir o consumo elevado e desperdício de água, 

portanto, quanto menor for o consumo, menor será o valor a ser pago, exceto quanto ao limite 

mínimo de 10m³ (dez metros cúbicos) que, neste caso, impõe ao cliente que volumes inferiores 

a estes fiquem como cota a ser paga independente do consumo medido. 

                                                           
2 Disponível em: <https://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/tarifas#0>. Acesso: 29 out. 2018. 
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3. PLEITO 

 

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) enviou à AGIR o Ofício 

nº 14/2017, de 06 de outubro de 2017, recebido no dia 10 de outubro de 2017, onde solicita 

autorização para realizar a alteração de sua estrutura tarifária e expõe os motivos de seu pedido. 

Junto ao Ofício, a CASAN encaminhou o relatório denominado “Projeto Volume Medido”, no 

qual detalha a proposta. 

A mudança sugere eliminar a faixa mínima de consumo, que atualmente é 10m³, e 

implementar um novo método de faturamento composto por dois fatores, um fixo, denominado 

Tarifa de Disponibilidade Operacional (TDO), que se baseia nos custos fixos necessários para 

a disponibilização dos serviços aos clientes, e outro variável, que seria o volume efetivamente 

medido. 

Do pleito acima gerou por parte da Agência Reguladora parecer nº. 56/2018 que foi 

remetido a prestadora no dia 03 de abril de 2018 e recebido em 19 de abril de 2018, neste, 

continha cinco questionamentos acerca do pleito.  

No dia 31 de julho de 2018 houve reunião entre AGIR e CASAN, em sua própria sede, 

apresentação de modelagem e projeções e no dai 1º de agosto do corrente ano a prestadora 

responde por e-mail informando alteração com novas definições para o projeto e que está 

realizando as adaptações necessárias. 

Já no dia 18 de setembro de 2018 expede ofício  CT/D – 1225 referente a 

manifestação ao ofício 100/2018 – Procedimento Administrativo 39/2017 – Análise do projeto 

de faturamento através do volume medido/fornecido de água da CASAN emitido pela AGIR.  

O presente ofício foi recebido pela Agência no dia 25 de setembro de 2018 e em seu 

teor alude inclusive sobre a Resolução nº. 105 de 05 de junho de 2018, emitido pela Agência 

Reguladora do Estado de Santa Catarina – ARESC que estabeleceu a metodologia de cálculo 

da Tarifa Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura – TFDI, a ser cobrada pela prestadora em 

substituição da metodologia de cobrança por consumo mínimo de volume. Além disso, 

apresentou Resolução da ARESC nº. 111 de 19 de julho de 2018, que homologa os resultados 

finais da 1ª. Revisão Tarifária das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário prestados pela CASAN aos municípios conveniados da ARESC. 
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Neste sentido, a CASAN apresenta a versão final do Projeto Volume Medido, solicitando a 

concordância por parte da AGIR. 

 

3.1 ESTRUTURA DE TARIFAÇÃO PROPOSTA 

 

Quanto ao modelo da estrutura tarifária proposta, fica mantido as duas componentes 

(parte fixa e variável) modificando a nomenclatura e sua base de cálculo para a parte fixa, sendo 

chamada de “Tarifa Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura – TFDI” que visa remunerar a 

infraestrutura já disponibilizada por cada empresa, considerando então a sua base de ativos 

regulatória. A segunda parte variável se mantém a cobrança pelo volume medido conforme 

proposta original, mas modificando alguns critério e simulações que serão discutidas ao longo 

deste parecer. 

Para os serviços de esgotamento sanitários, estes permanecerão em seu formato atual de 

100% (cem por cento) sobre o valor cobrado pelos serviços de água tratada. 

A partir dessas definições acima, a CASAN apresentou o histograma com média de 

consumo para todas as economias no ano de 2016, este mecanismo visa identificar o 

comportamento do consumo de seus clientes quanto ao volume consumido em determinado 

período.  

 

Figura 1 – Histograma volume medido CASAN 2016. 

 
Fonte: Projeto volume micromedido CASAN 20173. 

                                                           
3 Ofício 014/2017 de 06 de outubro de 2017. 
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Conforme demonstrou o Figura 1 acima, a quantidade de clientes com zero metros 

cúbicos ficou em 5,01% (cinco vírgula zero um por cento) do total de clientes, já com dez 

metros cúbicos ficaram com 9,94% (nove vírgula noventa e quatro por cento) dos clientes. Em 

se acumulando os clientes da CASAN em até 10m3, tem-se 64,79% (sessenta e quatro vírgula 

setenta e nove por cento) que ficam nesta faixa de consumo e a quantidade de clientes vai caindo 

a partir dos onze metros cúbico. 

A proposta se desenvolveu a partir da Resolução 105/2018 da ARESC que “Estabelece 

a metodologia de cálculo da Tarifa Fixa de Disponibilidade da Infraestrutura – TFDI a ser 

cobrada pelas prestadoras de serviço aos conveniados com a agência”, em substituição da 

metodologia por consumo mínimo de volume. Desta forma a CASAN ajusta sua metodologia 

em sua segunda versão com manifestações de ambas as partes culminando com a terceira versão 

ora apresentada. 

A metodologia calcula o valor da Tarifa Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura dos 

serviços de água e esgoto sanitário – TFDI, com a utilização de peso representado pela soma 

dos valores correspondentes à Remuneração Adequada dos Ativos Regulatórios (RA = 

Remuneração dos Investimentos + Quota de Reintegração Regulatória + Remuneração Ativos 

de Reserva ou Almoxarifado e da Parcela A (PA = Taxa regulatória + Energia Elétrica + 

Produtos Químicos) no valor total da Receita Requerida, esta parcela obtida em percentual  

deverá ser aplicada sobre o valor total da Receita Requerida adicionado dos encargos de PIS e 

COFINS, resultando no valor que deverá ser distribuído aos clientes como cobrança fixa 

conforme demonstrado abaixo.  
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Figura 2 – Memória de cálculo tarifa disponibilidade CASAN 2016. 

 
Fonte: Projeto volume micromedido CASAN 20174. 

A memória de cálculo apresentada no Figura 2 acima, busca estabelecer em percentual 

a TFDI que aplicada atingiu o patamar de 40,04418% (quarenta vírgula zero quatro por cento) 

em relação a Receita Requerida Total no estudo alcançou R$ 1.046.323.064,00 (Um bilhão, 

quarenta e seis milhões, trezentos e vinte e três mil, sessenta e quatro reais), já incluso os 

encargos da receita de PIS/CONFINS.  

O valor médio mensal fica em R$ 87.193.588,71 (oitenta e sete milhões, cento e noventa 

e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) aplicando o percentual de 

TFDI, acima citado, atinge o valor fica em R$ 34.915.958,33 (trinta e quatro milhões, 

novecentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) que 

dividido pelo número de economias totais em 2016 de água e esgoto (1.107.387) chaga-se ao 

valor individual de Tarifa Disponibilidade de Infraestrutura – TFDI de R$ 26,12 (vinte e seis 

reais e doze centavos). Este valor seria o aplicado sobre toda economia quer seja residencial, 

comercial, industrial independente da categoria e consumo gerado. 

A partir deste valor mínimo de TFDI são geradas as simulações aos consumos medidos 

por categoria:  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ofício 014/2017 de 06 de outubro de 2017. 
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Figura 3 – Tabela tarifária proposta pela CASAN 2016. 

 
Fonte: Projeto volume micromedido CASAN 20175. 

 

Portanto a Figura 3 acima, demonstra que o valor mínimo de TFDI é o mesmo para as 

categorias: Residencial, Comercial, Micro Peq. Comércio, Industrial e Público, a exceção para 

as categorias: Social e Público Especial, com os valores de R$ 4,90 e R$ 7,84 respectivamente. 

Na proposta ilustra os tratamentos diferenciados para ambos as categorias, sendo a primeira 

uma visão de subsidiar, haja vista, sua capacidade de pagamento ser menor e por ter impacto 

sobre o salário mínimo ser maior se mantida a tarifa original de R$ 26,12. Para o caso da 

categoria Público Especial por se tratarem de hospitais e filantropia cujo seu foco não é 

obtenção do lucro. 

Na sequência apresenta-se o histograma de volume medido por economias ou unidades 

autônomas, separadas por categorias (residencial, comercial, industrial e etc.) em relação ao 

consumo metro a metro no ano de 2016. 

 

 

 

 

                                                           
5 Ofício 014/2017 de 06 de outubro de 2017. 
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Figura 4 – Histograma de volume medido por unidades autônomas (economias) - 2016 

Fonte: Projeto volume micromedido CASAN 20176. 

 

No histograma, Figura 4 acima, é observado a quantidade acumulada de economias por 

casa metro cúbico consumido, mas de até dez metros cúbicos apresenta o seguinte percentual 

nas categorias: residencial com 64,27% (sessenta e quatro vírgula vinte e sete por cento), Social 

63,11% (sessenta e três vírgula onze por cento), comercial 72,56 (setenta e dois vírgula 

cinquenta e seis por cento), micro e pequeno comercio 100% (cem por cento), industrial 52,16% 

(cinquenta e dois vírgula dezesseis por cento), público 56,80 (cinquenta e seis vírgula oitenta 

por cento), público especial 32,62% (trinta e dois vírgula sessenta e dois por cento). No caso 

do residencial 64,27% dos consumidores por economia ficam na faixa de até dez metro cúbicos 

de água tratada consumida, portanto a maioria destes se encontram neste patamar.  

Na Figura 5 abaixo, são apresentados os preços de 2016 vigente em relação ao novo 

preço por consumo medido e, por conseguinte o percentual de impacto no novo valor das 

economias, respeitado a estrutura de preços progressivos da tabela vigente, bem como a 

categoria de consumidores. 

 

 

  

                                                           
6 Ofício 014/2017 de 06 de outubro de 2017. 
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Figura 5 – Variação de valores categoria e faixa de volume – 2016. 

 
Fonte: Projeto volume micromedido CASAN 20177.

                                                           
7 Ofício 014/2017 de 06 de outubro de 2017. 
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Nota-se que nos consumos “zero” ou sem valor medido a categoria comercial, 

industrial, público e público especial apresentaram as menores redução com 56% (cinquenta e 

seis por cento) em relação aos preços da época. Outra observação é que atingem o mesmo valor 

a partir da faixa de consumo 8 (oito), e consequentemente os maiores beneficiados, enquanto 

os outros a partir de 7 (sete) metros cúbicos de consumo de agua tratada por mês. A redução de 

56% (cinquenta e seis por cento) em relação aos preços da época e sentida porque os preços de 

TFDI serão os mesmos para todas as categorias, por isso receberão os maiores descontos. Esse 

tratamento aplicado, demonstra que tiveram os maiores incentivos para redução do consumo de 

água tratada.

 

4. BASE LEGAL 

 

Considerando o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao presente parecer 

a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de regulação o poder de 

definir as tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante seus usuários, nos termos do 

artigo 22 da mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação 

social dos ganhos de produtividade.  

 

Tal artigo é combinado ainda, para melhor base, com o artigo 23, Inciso I da mesma 

lei, onde: 

Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, 

econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os 

seguintes aspectos: 

[...] 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos 

de sua fixação, reajuste e revisão; 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

[...] 

IX - subsídios tarifários e não tarifários;  

[...] 
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Portanto a Lei Federal determina que a Agência Reguladora cumpra com sua obrigação 

de editar normas para cobrança dos serviços, no caso em tela, a tarifa de água e esgoto sanitário, 

que oportunamente a CASAN apresenta para apreciação. 

Na presente proposta o olhar por parte da Agência Reguladora é de manter a 

sustentabilidade econômico-financeira da prestadora, conforme a exposição do artigo 29, Inciso 

I da mesma Lei nº 11.445/07, que alude: 

Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços: 

[...] 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 

forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 

cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

[...] 

Por conseguinte, sem perder de vista a modicidade tarifária, o artigo 30 da lei em apreço 

discorre: 

Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e 

cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em 

consideração os seguintes fatores: 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de 

utilização ou de consumo; 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à 

garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o 

adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio 

ambiente; 

[...] 

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

[...] 

 

Finalizamos o entendimento como de competência de uma Agência Reguladora, por 

força legal, determinar a forma de cobrança das tarifas públicas nos serviços de abastecimento 

de água e esgoto sanitário. Feito a exposição legal, no que concerne às competências da Agência 

Reguladora, passamos ao objeto de estudo, com e análise da proposta emitida por parte da 

Concessionária. 

 

5. ANÁLISE 
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No Ofício CT/D - 1433, de 30 de outubro de 2018 solicita apreciação e aprovação além 

da TFDI o pleito da 1ª. Revisão tarifária da CASAN fundamentado no método proposto pela 

Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC.  

A seguir faremos arrazoamentos concernente ao apresentado pela prestadora e quanto 

a atualização da TFDI, que no caso em tela, tem aplicação de dois reajustes e de uma revisão 

totalizando um acréscimo de 13,07% (treze vírgula zero sete por cento) que incide sobre o valor 

de R$ 26,12 (vinte e seis reais e doze centavos). O Quadro 5 abaixo demonstra o produto dos 

percentuais aplicados.  

 

Quadro 5 – Estrutura tarifária atual da CASAN. 

Resolução Reajuste1 Reajuste2 

ARESC nº 84/2017 6,08% 6,08% 

ARESC nº 111/2018 4,39% 4,39% 

ARESC nº 111/2018 – IRT 2,11% 5,09% 

TOTAL (6,08 * 4,39 * 2,11) 13,07% 16,37% 

Fonte: Projeto volume micromedido CASAN 20178. 

1- Proposto pela ARESC. 

2- Proposto pela CASAN OFÍCIO CTD - 1433 

 

Assim o reajuste apresentado pela CASAN na Resolução da ARESC nº 84/2017 é 

convalidado pelo reajuste aplicado no Processo Administrativo 30/2017 em 6,08% (seis vírgula 

zero oito por cento) pela AGIR, o reajuste da ARESC Nº 111/2018 é convalidado pelo 

Procedimento Administrativo 73/2018 em 4,39% (quatro vírgula trinta e nove por cento) pela 

AGIR, ficando a exceção para o último percentual de 2,11% o qual não possui convalidação 

por parte da AGIR. Já a CASAN apresenta em seu último ofício percentual de 5,09% em 

discordância ao apresentado pela ARESC e apresenta sua fundamentação para tal, que por hora 

não recebe avaliação por parte da AGIR em ambos os casos de revisão.   

O valor final em se aplicando a primeira regra de (13,07%) atinge o valor de TFDI em 

reais de R$ 29,53 (vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), o valor fica próximo ao 

primeiro estudo de R$ 28,92 (vinte e oito reais e noventa e dois centavos) em 40% (quarenta 

por cento) da tarifa de disponibilidade. 

As razões pelo aceite da tarifa por disponibilidade TDO está em ser uma metodologia 

já aplicada e aceita conforme relatado em parecer anterior. Para o caso da TFDI – Tarifa Fixa 
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por Disponibilidade de Infraestrutura conter base de valores que não são compatíveis com a 

infraestrutura (energia + produtos químicos), e estes, são impactados diretamente pelo efeito 

consumo de água, em não havendo consumo a tendência seria reduzir tais gastos. 

 

Desta forma: 

 

Considerando que todo o processo de Revisão ordinária elaborado pela Agência 

Reguladora ARESC não teve a participação e discussão por parte desta Agência de Regulação. 

Considerando que a formação da “parcela A” para a TFDI que em sua composição 

apresenta custos variáveis e a modelagem proposta o que pode trazer desequilíbrios não 

ponderados nesta metodologia nas futuras avaliações, a exemplo, uma variação acentuada em 

um dos insumos da Parcela A, pode acarretar uma tarifa fixa para disponibilidade muito 

elevada, comprometendo assim o modelo proposto. 

Considerando que há uma divergência entre o Índice de Revisão Tarifária – IRT 

apresentado pela CASAN, de 5,09% (cinco vírgula zero nove por cento) em detrimento aos 

2,11% (dois vírgula onze por cento) apresentados pela ARESC. A diferença dentre outros 

ocorre em virtude do não reconhecimento dos Gastos com Programa Públicos (voltados para 

ações de desenvolvimento do saneamento, além de reparos de vias públicas). 

Considerando que o valor base de Remuneração – VBR foi estimado em R$ 

3.033.493010,00 (três bilhões, trinta e três milhões, quatrocentos e noventa e três mil de dez 

reais) e a certificação deste valor está aguardando o levantamento efetivo de valor por parte da 

prestadora. 

Considerando que a última metodologia proposta difere da metodologia inicial 

apresentada e das referências consideras. 

 

6. RECOMENDAÇÕES 

 

Mediante o exposto, a Gerência de Estudos Econômico-Financeiro da AGIR 

recomenda-se: 

1) Que a metodologia seja aprovada pelo formato TDO proposta de 40% (quarenta por 

cento) do custo fixo da prestadora, mais especificamente equivalente ao quadro 7 do 
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projeto volume medido versão 1. Com base na exposição de motivos 014/2017. Assim 

aproveitando o curto tempo para aplicação desta metodologia minimizando os impactos 

de contencioso judicial pela prestadora. Na oportunidade a prestadora poderá considerar 

na estrutura de disponibilizada de 40% do custo total a tarifa básica operacional igual 

para todos as categorias de consumo exceto categoria social;  

2) Que a prestadora possa auferir Receita tarifária com incremento de até 3,00% (três por 

cento) em relação a estrutura tarifária atual, considerando, este, a título de margem de 

segurança tarifário.  

3) Que a AGIR possa discutir a Revisão Tarifária, modelo proposto pela ARESC em 

momento oportuno e ajustá-lo em revisão extraordinária. 

4) Proceder o acordo de cooperação técnica com a ARESC no sentido de ser reconhecido 

o modelo e por sua vez implantado o método de revisão com os devidos ajustes no que 

couber ao regulados pela AGIR.  

5) Aplicar a alteração da estrutura tarifária separadamente da Revisão tarifária, de forma 

que o modelo de revisão tarifária seja amplamente debatido e que seja o percentual de 

revisão tarifária aplicado juntamente ao reajuste tarifário do ano de 2019. 

6) Recomendar ao Diretor Geral da AGIR que paute seu encaminhamento à necessidade 

de comunicação pela CASAN para aplicação de audiência pública. 

 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 14 de novembro de 2018. 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Gerente de estudos Econômico-financeiro 

AGIR 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 3512 

 


