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DECISÃO Nº 052/2019 

 

 

Procedimento Administrativo nº 099/2019. 

OBJETO: Apreciação do pedido de reajuste da tabela de tarifas dos serviços públicos prestados pelo 

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

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

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

Município de Pomerode/SC.  

 

1. RELATÓRIO 

 

 O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE Pomerode – através do Ofício nº 

003/2019, de 16 de janeiro do corrente ano, encaminhou, diga-se por oportuno, um pouco fora de 

prazo, o seu pedido anual de reajuste para o preço dos serviços de água e esgotamento sanitário 

daquele município. Como já de costume, não indica qual o percentual a ser aplicado, mas entende que 

deva ser utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, levando como período 

base os meses de janeiro 2018 até o mês de dezembro do mesmo ano, perfazendo o interregno legal 

mínimo de 12 (doze) meses.  

 No mesmo pedido, solicita um acréscimo acima do índice apurado, justificando, genericamente, 

ser o pedido nestes termos, necessário para que sejam assegurados os serviços de manutenção e de 

investimentos para o perfeito atendimento aos munícipes.  A Agência de posse deste pedido, determina 

a abertura de Procedimento Administrativo específico, que tomou o número 099/2019, e seguiu seus 

trâmites, com a prolação do Parecer Administrativo nº 075/2019 e do Parecer Jurídico nº 0147/2019, 

ambos se manifestando pela procedência do pleito, com restrições. O Parecer Administrativo, por 

tratar-se de reajuste, não ingressou nesta oportunidade, em análise mais aprofundada, uma vez que o 

ponto mais destacado, de acordo com o entendimento, deveria ater-se ao não cumprimento das 

condicionantes impostas na Decisão nº 028/2018, e por isso, deduzir o percentual concedido à época, 

de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento), acima do IPCA. 
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 No mais, o Parecer Administrativo mencionado, trata da análise do IPCA (quadro 3), da 

legalidade do reajuste, apontando o texto legal aplicável, e ainda faz comentários diversos sobre a 

agência, sua competência e também apresenta em breve análise, que é o SAMAE Pomerode.  

 Já o Parecer Jurídico faz um breve resumo dos fatos, analisa e contextualiza as diferenças entre a 

revisão e um reajuste, adentra em análise do parecer administrativo, e com o mesmo concorda e por 

isso também se manifesta no sentindo de ser aplicado o IPCA e a dedução do percentual concedido no 

reajuste passado. Este o breve e necessário relatório. 

 

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, e as gerências da AGIR, no mister de suas atribuições, apresentam relatórios que 

servem para bem fundamentar o pedido formulado.  

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 observado 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:  

 

“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 antecedência mínima de trinta dias com 

relação à sua aplicação. 

 

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

básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de doze meses, de acordo com as 

normas legais, regulamentares e contratuais.” 

 

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 2018 a 

dezembro de 2018, conforme o Quadro abaixo: 
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Quadro 1 – IPCA acumulado janeiro/2018 até dezembro/2018. 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

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

jan/18 029 1,002900 0,2900 

Fev/18 0,32 1,006109 0,6109 

Mar/18 0,09 1,007015 0,7015 

Abr/18 0,22 1,009230 0,9230 

Maio/18 0,4 1,013267 1,3267 

Jun/18 1,26 1,026034 2,6034 

Jul/18 0,33 1,029420 2,9420 

Ago/18 -0,09 1,028494 2,8494 

Set/18 0,48 1,033431 3,3431 

Out/18 0,45 1,038081 3,8081 

Nov/18 -0,21 1,035901 3,5901 

Dez/18 0,15 1,037455 3,7455 
Fonte: Adaptado IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de índices de 

Preços ao Consumidor.  Acesso em: 17 jan. 2019. 

 

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 Pareceres, DEFERE E 

AUTORIZA o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE, aplicar o 

REAJUSTE aplicando-se o índice de 3,75 % (três virgula setenta e cinco por cento) com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado dos últimos 12 (doze) meses, ou 

seja, de janeiro/2018 até dezembro/2018, conforme o demonstrado no Quadro 1 desta Decisão. 

 

Contudo, como bem observado, tanto no Parecer Administrativo, como no Parecer Jurídico, a 

Decisão nº 028/2018, de 29 de janeiro de 2018, dentro e de acordo com a competências regulatórias, 

impôs ao SAMAE Pomerode, 04 (quatro) condicionantes, que abaixo são transcritas e que não 

restaram confirmadas, segundo restou apurado pela agência. 

 

CONDICIONANTES: 

 

a) Trimestralmente, após a aplicação deste reajuste, remeter para a AGIR, a documentação legal 

e necessária para que possa ser aferido o cronograma e os investimentos, e demais ações 

recomendadas; 
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b) Apresentar cronograma físico-financeiro para a substituição dos hidrômetros obsoletos 

(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 micro medido e faturado (Gráfico 4), 

conforme análise do Parecer Administrativo, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta 

Decisão. 

 

Naquela Decisão ficou assim determinado: 

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

entanto, 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”. 

 

 

Diante deste fato, relevante, SMJ, não resta outra solução senão a de aplicar o redutor, não sem 

antes destacar que, também não seria cauteloso por parte da Agência, ignorar que esforços foram feitos 

pelo SAMAE Pomerode, em especial no que tange às melhorias para a eficiência energética, tanto que 

nos treinamentos capitaneados pela AGIR, em parceria com o Projeto PROEESA, do Ministério das 

Cidades, o trabalho apresentado pela Autarquia Pomerodense, restou reconhecido com méritos. 

 

Assim, essa decisão aprova um reajuste de 3,38% (três virgula trinta e oito por cento), para o 

período de janeiro/2018 até dezembro, a ser aplicado pelo SAMAE Pomerode, a partir do dia 01 de 

março de 2019, índice este resultado da aplicação do IPCA de 3,75%, (três vírgula setenta e cinco por 

cento) menos 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento) (equivalente à 50%) da penalidade prevista 

pelo não atendimento às condicionantes determinadas pela Decisão nº 028/2018. 

 

Em havendo discordância sobre esta medida (redução), cabe ao SAMAE Pomerode, pedir a 

revisão da decisão, em RECURSO a ser encaminhado ao Comitê de Regulação, no prazo de 15 

(quinze) dias após a ciência desta.  

Por outro lado, também poderá o SAMAE Pomerode, discutir a diferença, em pedido formal de 

REVISÃO, devidamente justificado e fundamento, e que será então apreciado para então ser aplicado 

ao próximo ciclo. 
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Caso seja esse o interesse, alerta-se para que tal pleito seja encaminhado com antecedência 

mínima de 180 (cento e oitenta dias) antes da vigência do reajuste/revisão. 

 

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, alínea “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 publicação 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, ENCAMINHE-SE CÓPIA DESTA 

DECISÃO À CÂMARA DE VEREADORES DE POMERODE e ao CONSELHO MUNICIPAL 

http://www.agir.sc.gov.br/
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e, após, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez 

recebidas as publicações. 

 

Blumenau (SC), em 28 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


