
 

1 

 
 

 

DECISÃO Nº 012/2017 

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 012/2016 

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

MAE de Pomerode. 

SOLICITANTE: SAMAE de Pomerode. 

INTERESSADO: SAMAE e o Munícipio de Pomerode.  

 

Relatório: 

 

Já em meados do mês de agosto de 2016, o Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Pomerode – SAMAE, por intermédio de sua autoridade competente, fez chegar a 

Agência de Regulação, o seu pedido de reajuste tarifário para os serviços de água e esgoto 

daquele município. Contudo não solicitou o percentual a ser considerado para tal, como seria 

normal em tal situação. 

Aberto, por obrigação formal, foi o Procedimento Administrativo nº 012/2016 e troca 

de correspondências eletrônicas e formais passaram a se suceder, mas que, diante de alguns 

fatos ocorridos, muitas informações não tinham conteúdos suficientes para a apreciação do 

pedido, vez que a equipe técnica da AGIR, sempre trata tais pedidos com muita tecnicidade 

para que os princípios legais e as normas regulatórias sejam cumpridas em sua total extensão. 

Assim agindo, o princípio da economicidade, modicidade, tecnicidade, dentre outras, são ob-

servados à exaustão. 

Seguiram-se ainda reuniões entre os técnicos de ambas as partes, sempre na busca da 

melhor solução que, além de tudo, deve apresentar de forma transparente, a viabilidade eco-

nômica da Autarquia frente ao seu Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. 

Listam-se ainda nos Pareceres Administrativo e Jurídico, os dispositivos legais que 

dão o amparo jurídico ao Procedimento ora adotado e que, ao final resultará em um aumento 

dessa tarifa, a qual pode observar ou não a reposição inflacionária, ou ainda, resultar em um 
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aumento apurado com base nos estudos realizados. Não se fala contudo, aqui de revisão. Isso 

seria outra análise, outra fundamentação. Trata-se, aqui, tão somente do reajuste anual. 

O último reajuste concedido, ocorreu em janeiro de 2016, quando o índice autorizado 

foi aplicado nas tarifas que venceram em abril daquele ano, tudo conforme Portaria nº POM-

002/2016, de 11 de janeiro de 2016. Naquela ocasião o Parecer Administrativo e a Decisão 

Final da Agência já alertavam que novo reajuste só poderia ser autorizado a partir de março 

de 2017, uma vez que a Lei nº 11.445/2007, que completou dez anos neste mês, exige interstí-

cio de doze (12) meses entre os reajustes tarifários. Por isso, o pedido formulado em agosto de 

2016 estava fora desse lapso temporal. 

A equipe técnica que compõe a AGIR, iniciou suas análises com uma visão sobre a 

contabilidade (receita e despesa), para que um olhar no tempo fosse objeto de interpretações, 

como se extrai do Quadro 1 – Receita e Despesa do SAMAE de Pomerode 2013 até 2016. Faz 

também uma análise da conta água e esgoto (Quadro 2). Outros quadros contábeis são repre-

sentados no Parecer Administrativo e que, em apertada conclusão, fica demonstrada uma pre-

ocupação com a necessária adequação da gestão do SAMAE,  no sentido de que o PMSB do 

município de Pomerode venha a ser cumprido para o atingimento de suas metas. Ao final, 

entende ser necessário de que seja aplicado um reajuste, na ordem de 7,31% (sete virgula 

trinta e um porcento), tendo como base o índice acumulado de treze (13) meses, do IPCA, e 

que abraça os meses de dezembro/2015 até dezembro/2016. 

Por outro lado, a Parecer Jurídico, elaborado com o mesmo zelo e responsabilidade 

do Parecer Administrativo, leva ao seu texto final, todos os elementos legais, mais as conside-

rações doutrinárias e jurisprudências, de modo que a Decisão ora proferida, tem a seu dispor, 

todos as ferramentas indispensáveis para a mais correta e justa decisão, de modo a resguardar 

a capacidade pagadora do usuário e a justa remuneração ao prestador dos serviços de água e 

esgoto do município de Pomerode, e, ao mesmo tempo possibilitar, observada uma gestão 

eficaz e eficiente, a viabilidade da autarquia no atendimento de seus objetivos e finalidades. 

Feitas as indispensáveis e necessárias observações, tomo ambos os Pareceres como sendo 

parte do relatório desta Direção Geral e também como razões de decidir. 

 

Decisão: 
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Seguem pertinentes considerações: 

1)  Esse Procedimento Administrativo que tem por objeto autorizar o reajuste dos preços 

dos serviços de água é esgoto do Município de Pomerode, como formulado pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE, apresenta-se 

com todos os documentos e estudos necessários para a o seu deferimento. Por isso, e 

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

todos da Lei nº 11.445/2007,  mais o artigo 74 da LOM, inciso I, letra i) c/c artigo 10, 

da Lei nº 116/1966, e demais atos legais aplicáveis e já citados nos Pareceres, 

DEFERE E AUTORIZA o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Pomerode – SAMAE, aplicar o REAJUSTE de 7,31%, (sete vírgula trinta e um por 

cento ) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

acumulado dos últimos 13 (treze) meses, ou seja, de dezembro/2015 até 

dezembro/2016, conforme o demonstrado no quadro 4 do Parecer Administrativo; 

2) Determinar ao município de Pomerode, observados os artigos 10, da Lei nº 166/1966 

c/c artigo 73, inciso I, letra “i”, a edição do ato administrativo competente, ou seja, por 

Decreto 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; 

3) 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); 
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4) Como obrigação acessória, fica o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Pomerode – SAMAE, alertado, que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, 

encaminhe a esta Agência as documentações solicitadas pela Diretoria Administrativa 

elencadas no Parecer desta, sendo, que em não havendo, cumprimento das 

informações e prazos solicitados e/ou fixados pela Agência Reguladora, tal omissão 

implicará a instauração de Procedimento Punitivo, observadas normas vigentes e o 

amplo direito à defesa; 

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

Decisão e os respectivos pareceres como de praxe, às partes interessadas; 

6) 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, pe-

la publicação no órgão oficial do município de Pomerode/SC, além de também ser pu-

blicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br; 

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as 

publicações. 

 

Blumenau (SC), em 25 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 

 

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

