
 
 

 
 

 

DECISÃO Nº 001/2016 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2015 

Requerente: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau - SAMAE 

Objeto: Criação de tarifa social de abastecimento de água intitulada “Hospital Social”. 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 020/2015 

Requerente: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau - SAMAE 

Objeto: Análise da inclusão de categoria (classe) de consumidores denominados “Pública Municipal” na 

Tabela de Serviços do SAMAE. 

Requerido: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais 

do Médio Vale do Itajaí – AGIR. 

 

RELATÓRIO: 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau- SAMAE, por intermédio do Ofício nº 

315/2015/PRES, de 30 de junho de 2015 e também através do Ofício nº 435/2015/PRES, esse com data de 

22 de setembro de 2015, requer a Agência Reguladora, a instituição de duas novas classes/categorias de 

consumidores/usuários, a primeira denominada “HOSPITAL SOCIAL” e a segunda com a denominação de 

“PÚBLICA MUNICIPAL”.  

Em suas justificativas o SAMAE informa que a classe/categoria Hospital Social só poderá ser 

aplicada/utilizada pela rede hospitalar instalada em Blumenau e que presta seus serviços ao SUS, em no 

mínimo de 50% de seus atendimentos e ao mesmo tempo em sua proposta impõe uma série de 

condicionantes para o enquadramento e aproveitamento. Aquelas condições pressupõem, de modo acertado, 

que a utilização desta classe deverá ser fiscalizada anualmente para que se possa aplicar tal benefício, que 

grosso modo pode até ser visto como um benefício fiscal, em tese. 

Não resta nenhuma dúvida de que a instituição de tal classe vem diretamente em benefício não só dos 

hospitais com a sua atenção voltada ao público mais frágil da escala social, mas também contribui para que 

possa haver mais um instrumento de gestão financeira àquelas entidades. 

A Autarquia, em suas justificativas diz ainda que o impacto econômico/financeiro é pouco relevante e que a 

eventual queda na arrecadação está sendo compensada pelas ações implementadas, como a macromedição e 

a atualização e substituição de hidrômetros. Em primeira análise tais ações se prestam exatamente para 



 
 

 
 

tanto, evitar as perdas físicas e não físicas que irão aumentar a eficiência das operações e consequentemente 

aumento de faturamento, o que é por demais salutar. 

Ainda assim, haverá sim perda de receita, mas no caso em tela essa é perfeitamente suportável e dentro das 

regras da economicidade, vez que não irá refletir de modo impactante na tarifa aplicada aos usuários desta 

cidade. 

A tarifa denominada de Pública Municipal, por sua vez vai de encontro direto às finanças municipais, 

mesmo que por prazo determinado. A simples adoção de tal faixa de consumidores irá gerar impacto sobre o 

cálculo tarifário, uma vez que, mesmo aceitando que com as medidas de hidrometração haverá aumento de 

arrecadação, deve-se deixar registrado que os valores não arrecadados deixarão de estar à disposição da 

Autarquia para os investimentos em geral e por isso, entende-se que tal “despesa” não deverá ser vista como 

despesa tarifária e de modo algum poderá ser objeto de incorporação à tarifa normal. Essa perda de receita, 

dito assim grosso modo, não pode ser levada à conta do usuário de forma tão simples. 

Deverá a Autarquia, na instituição desta classe, exigir com que esses consumidores tracem metas e/ou 

objetivos no sentido de haver redução no consumo de água. Ou seja, elaborar mecanismos para aferição das 

metas do uso racional da água, em todos os setores administrativos municipais. Como a instituição de tal 

classe de contribuinte tem caráter temporário, a diminuição de receita com essa classe também não pode ser 

debitada da conta dos usuários, via tarifa. Esses valores, a cada pedido de revisão ou reajuste, devem ser 

demonstrados e serão por isso considerada como verbas não tarifárias, ou seja, não podem ser debitados em 

detrimento aos usuários via aumento de tarifa. Significa que o ônus econômico-financeiro deve ser 

suportado/coberto pelas receitas próprias do ente autárquico SAMAE e, mesmo assim, não pode servir de 

mote para o não cumprimento das metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), nem 

pode ser computado como custo tarifário, até porque é temporário. 

Visto sob o aspecto técnico, pode-se dizer até que tais novas classes de consumidores constituem-se em uma 

revisão tarifária. Na qualidade de Agência de Regulação, uma de suas atribuições é dar ou proporcionar a 

estabilidade do setor sob a sua regulação, in casu, o serviço de abastecimento de água do município de 

Blumenau. Essas duas classes tarifárias propostas pelo SAMAE, sob qualquer análise, representa uma 

redução na arrecadação da Autarquia e que, por força da legislação vigente não pode ser deficitária ou gerar 

uma onerosidade excessiva aos usuários, tudo em obediência ao previsto nos artigos 29 e 38 da Lei nº 

11445/2007. O valor tarifário vigente, de acordo com os estudos já efetuados pela Agência, ao longo destes 

anos quando dos reajustes anuais ordinários, apontam para uma certa estabilidade econômico-financeira, que 

atende, a princípio a alocação de recursos para garantia de investimentos e, SMJ. até a presente data, os 

consumidores, salvo casos pontuais, não têm demonstrado insatisfação com o valor tarifário praticado. 



 
 

 
 

 Por outro lado, a criação destas duas novas classes, em uma análise mais minuciosa e mais, sob o 

aspecto do carácter social, também pode ser vislumbrada como um benefício direto aos usuários do sistema 

como um todo, quando aceita-se de que parte da população (a menos favorecida) deve ser socorrida através 

de medidas que até podem ser vistas como uma espécie de subsídio cruzado ou indireto. 

 A instituição da classe “Pública Municipal”, tem, como dito em seu requerimento, o aspecto 

temporário e visa tão somente uma solução para que se possa fazer frente à grave crise econômico-financeira 

a que se acha exposta a nação brasileira, atualmente. 

 Já a classe de tarifa social hospitalar, que recebe o código F, dividida em quatro (04) faixas de 

consumo, vem de encontro à fragilizada situação da saúde pública e terá um caráter permanente, que em 

análise final irá beneficiar aquelas instituições voltadas em suas atividades, para a rede pública conhecida 

como SUS. 

 Em ambas as situações, deve ser ressaltado e destacado que as novas classes ora propostas, não irão 

receber tão somente benefícios com a redução dos valores finais de suas contas, mas também, paralelamente 

serão submetidas às condições de apresentar um programa de uso racional da água e através desse programa, 

diminuir o consumo e consequentemente, baixar o valor mensal das despesas com o item “água”. 

 Informa a Autarquia SAMAE que, com a instituição da tarifa social hospitalar, haverá uma redução 

de receitas na ordem de duzentos e dez mil reais (R$ 210.000,00) anuais, mas que tal redução deve ser 

compensada com as políticas de redução de perdas e ainda a modernização do parque de hidrômetros. Já 

com a instituição temporária da categoria pública municipal, haverá uma redução/perda de 

aproximadamente um milhão de reais (R$ 1.000.000,00) ano.  

 Que, da mesma forma, a receita será compensada com as medidas acima, ou seja, redução das perdas 

e atualização da hidrometração. 

 Diante de tudo que acima foi exposto, essa Agência Reguladora, através de sua Diretoria Geral, 

entende e opina pela aceitação e reconhecimento dessas duas (02) novas categorias de consumidores, que, 

no entanto, ficam subordinadas às seguintes condições: 

i) Instituição pela Autarquia, a partir da vigência destas novas classes, de programas efetivos, para 

que no decorrer dos próximos dois (02) anos, seja atingida a meta entre 3% e 5% (três e cinco por 

cento) na redução direta das perdas de água, tanto as reais como as aparentes, por parte do SAMAE; 

ii) Instituição de um programa e políticas de uso racional/consciente do bem água, por parte das 

instituições municipais beneficiadas pela classe “Pública Municipal”, bem como, os enquadrados nas 

categoria social “Hospitalar Social”. 



 
 

 
 

iii) Anualmente a Autarquia deverá prestar contas à Agência, das políticas instituídas, com a 

apresentação dos resultados, inclusive financeiros; 

iv) Todos os valores negativos decorrentes da implantação destas duas (02) novas categorias, serão 

considerados para fins regulatórios, como “DESPESAS NÃO TARIFÁRIAS”, ou seja, jamais 

poderão ser objeto de incorporação e/ou aumento tarifário; 

v) Caberá ao SAMAE demonstrar a cada ano, juntamente com o pedido de revisão e ou reajuste da 

tarifa de água, relatório financeiro das receitas destas duas  (02) novas classes tarifárias, bem como o 

histórico de consumo das entidades abrangidas para o efetivo acompanhamento do consumo racional 

de água; 

vi) Da mesma forma e na mesma época, que seja apresentado o demonstrativo financeiro das dívidas, 

inscritas ou não, resultantes destas novas classes, se houver. 

 

Isso posto, fica AUTORIZADA a criação das duas (02) novas categorias tarifárias, denominadas 

respectivamente de “HOSPITALAR SOCIAL” e “PÚBLICA MUNICIPAL”, condicionada a publicação e 

comunicação por parte da Autarquia SAMAE 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).  

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 18 de janeiro de 2016. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

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

