
 
 

 
 

DECISÃO FINAL 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015 

OBJETO: Reajuste tarifário na tabela de tarifas para os serviços prestados pelo SAMAE de Pomerode. 

SOLICITANTE: SAMAE de Pomerode. 

INTERESSADO: SAMAE e o Munícipio de Pomerode.  

 

Relatório: 

Adota como razões de decidir, o Parecer Administrativo nº 007/2015, e com isso, suprimindo 

eventual repetição de fatos e ações e assim também o faço em relação ao Parecer Jurídico nº 021/2015, 

ambos ratificados por suas próprias razões, tanto de fundo econômico/financeiro como todo o embasamento 

legal aplicável para a apreciação deste reajuste tarifário. 

A abordagem exposta através do Parecer Administrativo acima comentado, deteve-se com muita 

propriedade em vários aspectos relevantes e que levam a conclusão do pedido formulado, sem qualquer 

dúvida. Desde a análise dos gastos com energia elétrica, comparação e evolução das receitas, produção hora, 

perdas e inadimplência, retratam por si só a real situação e gestão do SAMAE de Pomerode. Mereceu 

destaque o comprometimento da arrecadação da tarifa de água com as despesas com os resíduos sólidos 

urbanos (RSU). 

O fluxo de caixa por outro lado está apontando para um baixo investimento no item água, fato que 

preocupa, mas que também tem como resultado a inversão de valores para os serviços da coleta, transbordo 

e destinação final dos RSU, que ficou sob a responsabilidade do SAMAE.  

Os números apurados, por outro lado demonstram a necessidade de separar as despesas de modo 

que todos os serviços sejam economicamente viáveis (água, RSU e esgoto) e com tarifação módica. 

Percebe-se também de modo muito claro que persiste ainda a falta de uma ação efetiva no setor esgoto, 

situação que deverá ser observada com muito rigor no próximo exercício. 

 

Decisão: 

Em razão dos elementos que instruem o presente procedimento administrativo, decido pelo 

provimento parcial do pedido de reajuste formulado pelo SAMAE de Pomerode, para reconhecer o direito 

de aplicar à tarifa de água, o percentual 12,14% (doze vírgula quatorze por cento), pela aplicação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado de setembro de 2014 até novembro de 

2015, como expresso no quadro abaixo:  



 
 

 
 

 

Quadro 1 – IPCA Acumulado Setembro/2014 até Novembro/2015. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – 

IPCA 

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

nov/15 1,01 1,121416 12,1416 

out/15 0,82 1,110203 11,0203 

Set/15 0,54 1,101173 10,1173 

ago/15 0,22 1,095259 9,5259 

jul/15 0,62 1,092854 9,2854 

jun/15 0,79 1,086120 8,6120 

maio/15 0,74 1,077607 7,7607 

abr/15 0,71 1,069691 6,9691 

mar/15 1,32 1,062150 6,2150 

fev/15 1,22 1,048312 3,6741 

jan/15 1,24 1,035677 3,5677 

dez/14 0,78 1,022992 2,2992 

nov/14 0,51 1,015075 1,5075 

out/14 0,42 1,009924 0,9924 

set/14 0,57 1,005700 0,5700 
Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: <http://www.debit.com.br/consulta30.php?&indice=ipca>. Acesso em: 09 dez. 

2015 

 

Como bem fundamentado no Parecer Administrativo nº 007/2015, INDEFERE-SE, nessa 

oportunidade, a aplicação de eventual diferença de custos em relação aos aumentos da energia elétrica, uma 

vez que tal situação se apresenta, em tese, como uma revisão extraordinária, merecendo por isso toda uma 

metodologia diversa daquela aplicada no caso em tela, onde considerou-se tão somente o reajuste do INPC.  

Isso posto, DEFERE-SE E RECONHECE-SE PARCIALMENTE o pedido de reajuste, diante da 

legalidade, da razoabilidade e modicidade de serem praticáveis aos usuários, fazendo-o nos seguintes 

termos: 

1 – Defere-se a aplicação do percentual de 12,14% (doze vírgula quatorze por cento), pela 

aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado de setembro de 2014 a 

novembro de 2015 (15 meses), à titulo de reajuste tarifário aos serviços prestados pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE; 



 
 

 
 

2 – Referido reajuste, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2016, para sua validade, fica, 

concomitantemente condicionado às seguintes condições: 

a) Emissão de ato normativo formalizador correspondente, em tempo hábil, para cumprimento de seus 

efeitos legais, nos termos da legislação municipal pertinente, inclusive com a publicação e 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 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); 

b) Que que seja encaminhado a esta Agência cópia da nova tabela tarifária, assim como das publicações 

realizadas pela Autarquia Municipal (incluindo a nova tabela), no prazo de 30 (trinta) dias após esses atos. 

 

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

respectivos 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, além de também ser publicado no site da 

AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

Essa a decisão. 

Blumenau (SC), em 22 de dezembro de 2015. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

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

