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DECISÃO Nº 017/2017 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 030/2017 

OBJETO: RECOMPOSIÇÃO TARIFÁRIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 

SANITÁRIOS DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

CASAN. 

SOLICITANTE: COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

CASAN. 

INTERESSADOS: CASAN E OS MUNICÍPIOS DE APIÚNA, ASCURRA, BENEDITO 

NOVO, BOTUVERÁ, DOUTOR PEDRINHO, GUABIRUBA, INDAIAL, RIO DOS 

CEDROS E RODEIO.  

 

RELATÓRIO: 

A AGIR, mediante o recebimento de correspondência expedida pela Companhia Ca-

tarinense de Águas e Saneamento – CASAN, que foi recebida e protocolada em 12 de junho 

do corrente ano, tomou conhecimento do pedido formal para a recomposição da tabela tarifá-

ria, para que a mesma seja aplicada a partir do dia 15 de agosto próximo (2017). Anexou por-

tanto, ao expediente acima, a Nota Técnica de Solicitação de Reajuste Tarifário de 2017, essa 

com data de maio do corrente ano. Naquele documento, a CASAN apresenta as suas caracte-

rísticas, a fundamentação legal da pretensão, a metodologia, os dados e projeções, os custos, 

dentre outras informações. 

Já a Tabela que apresenta, sob o entendimento da CASAN, o cálculo da tarifa neces-

sária para a cobertura do custo, aponta a existência de uma defasagem da ordem de 8,57% 

(oito vírgula cinquenta e sete por cento). Ao justificar a sua pretensão de reajuste, afirma que 

este seria o sétimo reajuste tendo como base o índice inflacionário, o que não seria correto em 

sua totalidade. 

Diz mais, a Companhia, que nos últimos 06 (seis) anos, tais reajuste foram insufici-

entes e que estariam prejudicando o equilíbrio econômico-financeiro, não obtendo, dessa for-
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ma, recursos suficientes para cobrir seus atuais compromissos e que também, por isso, restou 

comprometida a capacidade de ampliar a cobertura e a qualidade dos serviços prestados. Ain-

da afirma que a situação vem gerando desequilíbrio econômico-financeiro, e que, por essa 

razão, existem dificuldades para o avanço dos serviços e, que tal prática, vem provocando a 

falta de recursos próprios, baixa remuneração do capital e que isso obriga a busca de capitais 

de terceiros à custos mais elevados.  

Na continuidade, a Companhia demonstra que entre 2011 e 2015 seus investimentos 

vinham em uma curva crescente, e, que em 2016 a redução teria ocorrido justamente pela falta 

de disponibilidade de caixa. E finaliza, dizendo ser necessário um reequilíbrio econômico-

financeiro, nas tarifas praticadas. Em sua conclusão, uma vez mais aponta a necessidade de 

um realinhamento, parcial, na ordem de 6,08% (seis vírgulas zero oito por cento), de forma 

linear em todas as faixas de consumo e categorias. Junta ao pedido, o balanço patrimonial, 

demonstrativos contábeis, memória de cálculo da tarifa para cobrir o custo do serviço e a ta-

bela tarifária atual e a proposta.  

De posse desta documentação, foi aberto o Procedimento Administrativo 030/2017, 

que após autuação, passou para a análise do Departamento Administrativo e da Assessoria 

Jurídica que emitiram seus respectivos Pareceres, os quais recebo e ratifico. 

 

A ANÁLISE DO MÉRITO: 

A AGIR, dentro de suas competências legais, delegadas pelos municípios integrantes 

do Consórcio Público Intermunicipal, no Parecer Administrativo nº 030/2017, faz a sua iden-

tificação de forma precisa, pontuando as suas atribuições e em seguida também faz a identifi-

cação da CASAN e a sua atuação nos municípios consorciados e regulados. O Quadro 1, 

apresenta a abrangência dos serviços das superintendências da CASAN nos 198 municípios 

por ela atendidos em água e esgoto e, constata-se sem muito esforço, a ainda grave ausência 

dos serviços de esgotamento sanitário no âmbito mencionado. Quando apresenta o seu pedido 

de realinhamento/revisão, a CASAN parte da premissa que o seu estudo está lastreado na an-

tiga legislação, enquanto não apresentado novo modelo tarifário.  

Antes de ingressar no pedido propriamente dito, aproveita-se a exposição do Parecer 

Jurídico nº 055/2017, que integra esse Procedimento, e reiterar os conceitos de reajuste e revi-
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são, como expresso no item 6 daquele Parecer. Pelas anotações do Parecer Jurídico já citado, 

o reajuste é apenas o realinhamento inflacionário aplicado à um determinado período, que no 

caso da tarifa de água e esgoto, abrange 12 (doze) meses, no mínimo. Já a revisão é uma ope-

ração mais complexa, que exige vários procedimentos administrativos, que envolvem inclusi-

ve a avaliação da execução dos serviços públicos, dentre outros elementos a ser levados em 

consideração. Essa é, de forma resumida, a necessária e imprescindível observação a ser feita. 

Assim, o pedido em si, comporta duas vertentes. A primeira que aceita a aplicação de um ín-

dice inflacionário, simplesmente, e o outro, uma revisão que leva em conta os custos dos ser-

viços. Cada pleito, por sua própria definição, requer, portanto, análises em separado, ou até 

procedimentos distintos e de complexidades ímpar.  

Mediante todo o material disponibilizado, direciona-se para uma revisão tarifária, e 

como tal, a aceitação levará a um Procedimento diverso, que além de necessitar mais tempo, 

deve ser alimentado por muito mais informações que possam trazer mais clareza na composi-

ção das tarifas. É sabido e consagrado na literatura especializada de que as tarifas de água e 

esgoto devem ser tratadas de modo diverso, pois são composições de preços e custos diferen-

tes. Por isso na atual situação, quando ainda não concluídos os estudos da metodologia para a 

composição tarifária da CASAN, em desenvolvimento pela ARESC e com o acompanhamen-

to das demais reguladoras, necessário se faz condicionar nessa empreitada, a abertura de um 

Procedimento de Revisão Tarifária. 

Mesmo assim, diante das análises que as informações contábeis e econômicas que se 

apresentam por intermédio dos documentos juntados, não é tarefa impossível inferir algumas 

conclusões, como sobre a ação fiscalizatória, feita de muito perto pela AGIR, junto aos muni-

cípios atendidos pela CASAN, dão mostras do que vem sendo adotada em situações pontuais 

constatadas (ver relatórios de fiscalização e ações pontuais). Por outro lado, os documentos 

remetidos para análise do pedido, demonstram que em matéria de investimentos no saneamen-

to sanitário (esgoto), praticamente nada restou aplicado nos municípios sob a regulação da 

AGIR. 

Os propalados custos financeiros, não tem origem só nos reajustes aportados pelas 

reguladoras, que por vezes até superaram os índices oficiais. Apontar como causa única a 

ação das agências reguladoras é uma afirmação incorreta. Como agência reguladora, tem-se o 
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conhecimento e o convencimento técnico que tão só a reposição dos índices inflacionários, 

por si só não remunera os investimentos e o capital, sendo necessário em períodos quadrienais 

ou quinquenais o processo de revisão tarifária. 

Os números disponibilizados pela Companhia apontam para a existência de um esto-

que muito além do recomendado, que por si só compromete o fluxo de caixa, como já vem 

sendo apontado em oportunidades anteriores e, até hoje, pouco se tem visto para alteração 

deste quadro. Em outra ponta, como reconhecido na Nota Técnica, o inadimplemento vem 

apresentando uma curva crescente e que já preocupa e, na outra ponta, não se vislumbra, pelo 

menos nos documentos ora apresentados, ações que tenham por objetivo a mitigação de tal 

situação. 

A CASAN, ao solicitar o índice a ser aplicado às tarifas, aponta para o percentual de 

6,08% (seis vírgulas zero oito por cento), obtido do resultado entre o índice do IPCA de 

3,59% e uma evolução de 8,57%, percentual esse obtido, segundo a evolução de custo proje-

tado, conforme demonstrado na p. 19, item 6, da Nota Técnica. Há de ser apontado, à título de 

cautela, que um custo projetado, que seria objeto de uma revisão tarifária, pode não se concre-

tizar, e, por isso, significa que tal pretensão não pode ser descartada ou ignorada, pelo contrá-

rio, é um dos elementos que devem ser incorporados em uma situação revisional, que deve ser 

condicionada à aplicação do percentual pleiteado.  

 

DECISÃO: 

1) Analisado o pedido apresentado pela CASAN, nos termos da legislação em vigor, em 

especial o artigo 37, da Lei 11.445/07, c/c os artigos 49 e 50, do Decreto 7.217/2010 e 

art. 27, do Decreto Estadual 1.35/2008. No caso em tela, há o deferimento da 

pretensão, para conceder o reajuste aos serviços aplicados, de até 6,08%, (seis vírgula 

zero oito por cento), considerando o IPCA de 3,00% (três por cento) dos últimos 12 

(doze) meses, ou seja, de julho/2016 até junho/2017 mais a diferença de 3,08% 

solicitada pela Companhia, condicionada a abertura de Procedimento de Revisão 

Tarifária, sendo o percentual então legal, razoável e praticável ao consumidor, e a ser 

aplicado pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN; 
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2) Subsidiariamente, determina-se que a CASAN envie, no prazo de trinta (30) dias, para 

a AGIR, sua previsão de investimentos para o próximo ciclo tarifário, bem como os 

cronogramas físico-financeiros destes investimentos pleiteados, respeitados os Planos 

Municipais de Saneamento Básico – PMSB de cada município; 

3) A cada trimestre após a aplicação do índice em tela, deverá a CASAN remeter para a 

AGIR, o BADOP por município em planilha eletrônica e, igualmente, documentação 

que permita a aferição dos cronogramas e seus investimentos conforme evidenciado 

no item anterior, bem como documentos comprobatórios (empenhos, homologações, 

notas fiscais etc.) e, ainda relato dos demais itens recomendados, que pode ser, 

preferencialmente, em forma digital; 

4) Diante dos vários argumentos apresentados pela CASAN, em sua pretensão, entende a 

AGIR que, por medida excepcional e até para garantia de eventuais direitos, fica 

aberto o Procedimento Administrativo de Revisão Tarifária, tendo por base a 

concessão da diferença de 3,08% (três vírgula zero oito por cento), para cobertura dos 

custos do serviço;  

5) Por fim, observe a Companhia à necessidade de 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, em observação ao 

disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.245/2007, que estabelece: “Art. 39. As 

tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser 

tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à sua 

aplicação” (grifo nosso). 

Todas as exigências complementares acima serão objeto de avaliação e de análise no 

próximo pedido de revisão e/ou reajuste e o não atendimento e/ou cumprimento, poderá servir 

como redutor do índice a ser solicitado, salvo situações consensadas ou reconhecidas como 

não aplicáveis, após análise da AGIR. 

 Extraia-se cópia desta, bem como dos demais documentos pertinentes e, encaminhe-

se para as partes (leia-se: Executivos Municipais de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, 

Botuverá, Doutor Pedrinho, Guabiruba, Indaial, Rio dos Cedros e Rodeio) e também para as 
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Câmaras de Vereadores dos mesmos entes municipais, para conhecimento e providências 

legais cabíveis. 

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. 

Não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações 

Essa a Decisão. 

 

Blumenau (SC), em 15 de julho de 2017. 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

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

