
 

 

 

DECISÃO Nº 028/2018 

 

 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 047/2017. 

 

OBJETO: Reajuste na tabela de tarifas para os serviços de água e esgoto prestados pelo SA-

MAE de Pomerode. 

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

INTERESSADO: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE e 

o Munícipio de Pomerode.  

 

1. RELATÓRIO 

 

Esta Agência, em 22 de novembro de 2017, recebeu o Ofício nº 099/2017, de 26 de 

outubro de 2017, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – SA-

MAE, com o pedido de reajuste tarifário, para apreciação da AGIR, estabelecendo assim nova 

tabela de tarifas para os serviços de água e esgoto prestados pelo SAMAE de Pomerode. Em 

seu pedido não indica o percentual pretendido, mas pede a aplicação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulado no período de Janeiro de 2017 à Dezembro 

de 2017. Diante de sua formal manifestação, por dever de ofício, esta Agência instaurou o 

Procedimento Administrativo nº 047/2017, com o intuito de instrumentalizar o pedido e assim 

atender o legal pleito daquele ente municipal. 

Como sempre ocorre, a Gerência de Estudos Econômico-Financeiros, em meticuloso 

trabalho de apuração das informações, inclusive deslocou-se para a sede da Autarquia na ci-

dade de Pomerode, para em conjunto com os servidores deste SAMAE, avaliar os cenários e 

as necessidades para o efetivo cumprimento de seu mister. 

Também se ateve, aquela equipe de técnicos, na análise das ações a serem realizadas 

entre os anos de 2015/2017 (Quadro 3), de acordo com o PMSB – Plano Municipal de Sane-

amento Básico, Decreto nº 2.945/2017, e, com base nos dados disponibilizados, entendeu que 

68,30% (sessenta e oito vírgula trinta por cento) das metas foram realizadas. Isso demonstra, 
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em parte, que algo ainda resta por realizar, e cita, para efeito ilustrativo, a ausência de inves-

timentos no parque de hidrômetros. 

Já o Quadro 4, daquele relatório, aponta uma situação ainda mais preocupante, tendo 

em vista que menos de 20% (vinte por cento) das metas foram alcançadas do que diz respeito 

às perdas de água. Houve sim, uma superação percentual acentuada nas campanhas educati-

vas, ressaltando-se, porém, que estas não foram avaliadas e nem apresentadas para a Agência, 

como, em tese, o deveria ter sido feito. 

Por outro lado, é possível enxergar, como demostrado no Quadro 5, um bom acrésci-

mo percentual no controle da qualidade da água, demonstrando neste ponto, uma salutar preo-

cupação para o bem da saúde pública local. 

O que chama a atenção, a princípio, é o baixíssimo percentual (Quadro 6) no atingi-

mento das metas do efetivo sistema de abastecimento, sugerindo, tal número, que urgente se 

faz uma revisão deste quadro, sob pena de haver uma grave distorção que poderá em futuro 

próximo, em tese, acarretar medidas pouco agradáveis, tanto para os gestores públicos, e co-

mo consequência, reveses econômico-financeiros aos usuários. Aqui apenas um exercício de 

cenários, que com alguns ajustes, deixarão de ser uma preocupação. 

Aponta ainda o Parecer Administrativo, para a análise de alguns aspectos físicos da 

Autarquia, deixando claro, desde já, que todos esses apontamentos, são feitos sempre no sen-

tido de melhorar sempre mais os serviços públicos, que no geral, no município de Pomerode, 

sempre foram e, ainda o são, diferenciados positivamente. 

O que chama a atenção em relação aos controles e indicadores físicos é o Gráfico nº 4, 

que apresenta uma curva descendente e que tal situação deverá ser objeto de uma análise, ou 

para a confirmação de tal curva ou verificar se existe alguma inconsistência naquelas infor-

mações. Em tese, tais resultados deveriam estar simétricos e em leve elevação.  Também o 

Gráfico nº 5, quando representa as perdas, indica que existe uma boa margem a ser trabalhada, 

para diminuir esse índice, através de algumas medidas de ordem prática e de gestão, que não 

implicariam no aumento das tarifas, mas na redução das despesas de produção da água. Me-

nos despesas, mais sobras para investimentos. 

E segue o Parecer Administrativo, apresentando gráficos e comentários, que SMJ, em 

muito poderão alavancar medidas para ações que irão, com certeza, facilitar e aumentar as 

disponibilidades financeiras. 
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Da mesma forma, a criteriosa análise financeira, demonstra que, excepcionado o ano 

de 2015, os resultados contábeis apontam para o positivo e demonstram um equilíbrio, mas 

que não pode ser olhado sem maiores cuidados. A análise contábil das receitas e das despesas, 

conforme os Quadros 12 e 13, possibilitam aos gestores, de modo prático e simplificado, veri-

ficar quais os pontos de destaque positivo e aqueles que necessitam de muita atenção. E para 

concluir essa parte deveras importante e interessante, o Parecer comenta os valores e os índi-

ces apurados, pousando o seu olhar sobre a conta investimentos e as cautelas e as ações que 

podem ser observadas e/ou aplicadas. 

Deve, por outro lado, ser destacada, a pertinente observação em relação aos investi-

mentos não efetuados no que diz respeito ao esgotamento sanitário, ou seja, que este não apre-

sentou investimentos. Isso efetivamente traz uma preocupação que necessita de ações urgen-

tes para a sua efetivação. Mas, por outro lado, já conta a comunidade com alguma infraestru-

tura neste sentido. 

Feitas essas considerações, o Parecer Administrativo, em suas conclusões, entende que 

deve ser concedido um reajuste tarifário, composto pelo IPCA acumulado, de 2,95% (dois 

vírgula noventa e cinco e por cento), mais um acréscimo de 0,75% (zero vírgula setenta e 

cinco por cento), a título de reforço para os investimentos mínimos programados para o cor-

rente ano, totalizando o reajuste no percentual de 3,70% (três vírgula setenta por cento). E 

segue o Parecer, justificando esse acréscimo no sentido de entender que assim agindo, o per-

centual irá contribuir com a melhoria do sistema, em curto prazo e com isso, promover melho-

rias no atendimento aos usuários. Conclui, apontando recomendações em atendimento aos 

preceitos da Lei Federal nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010.  

Já o Parecer Jurídico nº 087/2018, vai mais uma vez com extrema legitimidade, apoia-

do pelas normas legais aplicáveis, no mesmo sentido, ou seja, entendendo que o reajuste é 

aplicável e que assim procedendo, a Agência está de modo inequívoco, no âmbito de suas 

competências legais, oportunizando a modicidade tarifária, de modo a permitir que o serviço 

público, através da Autarquia SAMAE de Pomerode, possa, sem receio, cumprir com a sua 

missão maior, que é fornecer água para o consumo humano, de forma contínua e com quali-

dade, sem comprometer a sua independência econômico-financeira.  
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Concluído assim o relatório, parte-se para a Decisão do mérito, que, por conta da aná-

lise administrativa, técnica, econômico-financeira e jurídica, que são parte integrante deste 

Procedimento, sem maiores complicadores e/ou entendimentos. 

 

2. DECISÃO  

 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE, pelos 

meios normais e corretos, em tampo hábil, requereu o reajuste anual das tarifas e dos serviços 

de saneamento básico, água e esgoto. Em bom trabalho realizado pelas equipes da Agência de 

Regulação, foram analisados vários aspectos e situações, tanto na área administrativa, econô-

mica, financeira, física, contábil e jurídica, que, sem qualquer medo de equívocos ou erros, 

geram certeza para lançar a Decisão para o pedido formulado.  

Os Quadros e os Gráficos colocados, de modo objetivo e claro, podem até trazer aos 

usuário, informações claras e compreensíveis, refletindo assim, uma das obrigações legais dos 

gestores públicos, que é a transparência e clareza naquilo que faz. Não o deveria ser somente 

por uma disposição legal, mas como uma respeitosa obrigação moral para com os administra-

dos. Por outro lado, com os contatos mais próximos com a equipe técnica do SA-

MAE/Pomerode, já é possível notar várias mudanças que vem ao encontro aos apontamentos 

e recomendações da Agência, o que demonstra estar havendo ações e medidas com foco na 

melhoria em prol dos usuários. Feitas essas observações, desde logo, ratificam-se os Pareceres 

exarados para as análises técnicas e legais e que fazem parte do Procedimento.  

O reajuste pretendido pelo SAMAE de Pomerode vem amparado no artigo 37, da Lei 

Federal nº 11.445/2007 que dispõe: “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”. 

Esse prazo, de 12 (doze meses), como demonstram os documentos, foi plenamente ob-

servado e por isso, também aplicável os artigos 49 e 50, do Decreto nº 7.217 de 21 de junho 

de 2010 – que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências – nos seguintes termos in verbis:  
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Art. 49. As tarifas e outros preços públicos serão fixados de forma clara e 

objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com ante-

cedência mínima de trinta dias com relação à sua aplicação. 

Art. 50. Os reajustes de tarifas e de outros preços públicos de serviços públi-

cos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo 

de doze meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratu-

ais. 

 

Postos esses pontos de ordem legal, não há como não atender o pleito ao reajuste das 

tarifas dos serviços de água e esgoto do SAMAE/Pomerode e, aplicar o IPCA acumulado de 

janeiro de 2017 à dezembro de 2017, conforme o Quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – IPCA Acumulado Janeiro/2017 até Dezembro/2017. 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

Mês/ano Índice do mês (em %) Índice Percentual 

dez/17 0,44 1,029473 2,9473 

nov/17 0,28 1,024964 2,4964 

out/17 0,42 1,022102 2,2102 

set/17 0,16 1,017827 1,7827 

ago/17 0,19 1,016201 1,6201 

jul/17 0,24 1,014274 1,4274 

Jun/17 -0,23 1,011845 1,1845 

maio/17 0,31 1,014178 1,4178 

Abr/17 0,14 1,011044 1,1044 

mar/17 0,25 1,009630 0,9630 

fev/17 0,33 1,007113 0,7113 

jan/17 0,38 1,003800 0,38000 
Fonte: Adaptado IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional 

de índices de Preços ao Consumidor.  Acesso em: 11 jan. 2018. 

 

Por isso, e amparado no artigo 22 inciso IV, artigo 29 inciso II, artigo 37 e, artigo 39, 

todos da Lei nº 11.445/2007, mais o artigo 74 da Lei Orgânica do Município – LOM, inciso I, 

letra i, c/c artigo 10, da Lei nº 116/1966, e demais atos legais aplicáveis e já citados nos Pare-

ceres, DEFERE E AUTORIZA o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pome-

rode – SAMAE, aplicar o REAJUSTE aplicando-se o índice de 2,95% (dois vírgula noven-

ta e cinco por cento) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
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acumulado dos últimos 12 (doze) meses, ou seja, de janeiro/2017 até dezembro/2017, con-

forme o demonstrado no Quadro 1 desta Decisão. 

De outra banda, entende essa Agência Reguladora, diante da inequívoca intenção da 

Autarquia SAMAE/Pomerode em destinar uma parcela de sua receita em melhorias, e tam-

bém diante dos investimentos já feitos no decorrer de 2017, que é necessário e legal, conceder 

um percentual de mais 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento), adicionado ao índice 

do ICPA, totalizando o reajuste no total de 3,70% (três vírgula setenta por cento), aplicável 

sobre a fatura do mês de março de 2018, com vencimento em abril do mesmo ano, isso em 

função da necessidade de se preservar o prazo de 12 (doze) meses, entre um reajuste e outro, 

conforme a legislação em vigor e citada no Parecer Jurídico que integra esse Procedimento. 

A validade deste percentual de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento), no en-

tanto, fica condicionado às medidas abaixo elencadas, e, caso não cumpridas em seu tempo e 

modo, o mesmo será descontado no próximo reajuste, e ao mesmo tempo, proceder-se-á a 

abertura de Procedimento Punitivo. 

 

2.1 CONDICIONANTES: 

 

a) Trimestralmente, após a aplicação deste reajuste, remeter para a AGIR, a docu-

mentação legal e necessária para que possa ser aferido o cronograma e os investi-

mentos, e demais ações recomendadas; 

b) Apresentar cronograma físico-financeiro para a substituição dos hidrômetros obso-

letos (Quadros 9 e 10 do Parecer Administrativo) e fora do padrão, no prazo de 90 

(noventa dias) a partir desta Decisão; 

c) Apresentar um programa, a ser implantado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

para o uso racional e eficiente de energia elétrica (Quadros 7 e 8, Gráficos 6,7 e 8 

do Parecer Administrativo); 

d) Justificar a variação constatada entre os volumes de água micromedido e faturado 

(Gráfico 4), conforme análise do Parecer Administrativo, no prazo de 90 (noventa 

dias), a partir desta Decisão. 
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E, para que a presente Decisão tenha o seu efetivo cumprimento e validade legal, deve 

à administração municipal providenciar: 

I – A edição de ato administrativo competente, nos termos da Lei nº 166/1966, c/c 

artigo 73, inciso I, letra “i”, via decreto emanado do Senhor Prefeito Municipal, uma vez que 

com a adesão ao Protocolo de Intenções, transformado em Lei Municipal, restou revogada a 

autorização e a competência do Diretor do SAMAE para tais atos (reajuste tarifário), sem 

deixar de observar que a Lei nº 11.445/2007, delega tal competência à Agência Reguladora 

instituída pelo município; 

II - Atente-se também o município, dada a sua competência para a edição do ato 

administrativo legal, bem como o SAMAE de Pomerode, a necessidade de se dar 

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 Pomerode/SC e pela Autarquia, 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) dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso); 

Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento desta 

Decisão, juntamente com os Pareceres, como de praxe, às partes interessadas. 

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 e, pela pu-

blicação no órgão oficial do município de Pomerode/SC, 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. 

 

Blumenau (SC), em 29 de janeiro de 2018. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

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

