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Parecer Administrativo nº 090/2020 
 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 120/2020 

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

SAMAE de Pomerode. 

SOLICITANTE: SAMAE de Pomerode. 

INTERESSADO: SAMAE e o Munícipio de Pomerode. 

 

 

 

 

 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, 

sem fins econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e do 

Decreto 6.017/2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 16 municípios desta região, 

sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Jaraguá do Sul, Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, 

Rodeio e Timbó, conforme demonstra-se na figura 1: 
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Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 
Fonte: AGIR (2019). 

 

O município de Pomerode, parte interessada no presente Procedimento 

Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 

195, de 17 de novembro de 2010, alterado pela Lei Complementar nº 250 de 19 de agosto de 

2013, e ao Novo Protocolo de Intenções, através da Lei Complementar nº 303, de 20 de junho 

de 2017, considerando neste a inclusão da regulação do transporte público. 

Desta forma, a AGIR desenvolve seus trabalhos de regulação, fiscalização e controle 

de serviços públicos e submetida a Lei Federal nº 11.445/2007, considerada marco regulatório 

do saneamento básico, os objetos de regulação nos serviços de: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também o transporte coletivo. Além disso, é papel da Agência 

Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 
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aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos etc. 

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos do seu requerimento de reajuste. 

 

2. DADOS DO MUNICÍPIO DE POMERODE 

 

Quadro 1 – Características gerais do município de Pomerode. 

Localização: Médio Vale do Rio Itajaí-

Açu. Data de fundação: 19 de dezembro 

de 1958 

Emancipação político-administrativa: 21 de janeiro de 

1959 Município de origem: Blumenau 

Cidades próximas: Blumenau, Rio dos Cedros, Timbó, Indaial e Jaraguá do Sul. 
 

Área total: 216km
2
 (fonte: IBGE) 

Zona Urbana: 76,5km
2
 

Zona Rural: 139,5km
2
 

Altitude: 58m acima do nível do 

mar Clima: mesotérmico úmido 

Temperatura média: entre 15ºC e 

25ºC Chuvas: média 1.7mm/ano 
 

População: 32.874 habitantes (IBGE) 

Número de eleitores: 24.322 (TSE 09/2018) 

Colonização: Alemã 

Principais etnias: Alemã 

Ranking de IDH: 33º lugar no estado e 135º no Brasil (fonte: 

IBGE/2017) 

Alfabetização: 97,9% 

População entre 06 e 14 anos na escola: 98,7% 

População com acesso a água cloro-fluoretada: 

97,54% 
 

Principais atividades econômicas: indústria do vestuário, indústria metal mecânica, 

indústria de plásticos, indústria da porcelana, indústria de produção de cimento, 

fabricação de produtos em madeira e artesanato, fabricação de alimentos (queijo fundido, 

chocolate) e empresas de transporte. 

Ocupação de mão-de-obra por setor: Agricultura (10%), indústria (72%), Comércio 

(15%), Serviços (3%). Média Renda per capta: R$1022,91 (2010), Desemprego: 7,5%.  
 

Fonte: Sítio Pomerode (2019). Disponível em: https://www.pomerode.sc.gov.br/pomerode. Acesso 

em:  13 dez. 2019. 

 

O município de Pomerode que pertence a Região do Médio Vale do Itajaí, e participa 

https://www.pomerode.sc.gov.br/pomerode
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da Associação dos Município da Região do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, tem como 

prestador dos serviços de abastecimento de água tratada o Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto – SAMAE, o qual tem seus dados apresentados na sequência. 

 

3.  Dados do SAMAE de Pomerode 

 

O SAMAE de Pomerode é Autarquia Municipal, órgão da administração indireta 

com personalidade jurídica de direito público, CNPJ nº 85.461.804/0001-40, localizada na  

Avenida 21 de janeiro, nº. 2.233, bairro Centro, Pomerode/SC, com orçamento anual para o 

exercício de 2019 de R$ 10.135.000,00.  

 

Quadro 2 – SAMAE de Pomerode em números. 

 
Fonte: SAMAE de Pomerode (2019). 

 

Conforme acima exposto, trata-se de um sistema municipalizado com 10.080 

economias e índice de cobertura pelo serviço prestado em 85% do total da população com 

abastecimento de água tratada. Conta com três estações de tratamento de água e capacidade de 

reservação de aproximadamente 1.575m³, buscando desta forma a excelência dos serviços 

prestados à comunidade. 

 

4. DOS INVESTIMENTOS 

 

O investimento é um importante gasto a ser monitorado pela Agência Reguladora, 

além de ampliar a cobertura do serviço, auxilia na manutenção do índice de cobertura, bem 

Volume de água tratada e distribuída - 240.000 m³ mensal (média 2019). 

Extensão de rede – 240km  

Estações de Tratamento de Água – 03 unidades 

Estações de Bombeamento de Água Bruta – 03 

Estações de Recalque de Água Tratada e Pressurização de Rede – 01 unidade 

Estações de pressurização de rede – 22  

boosters Reservatórios – 05 unidades 

Capacidade total de reservação – 1.575 m
3
  

Capacidade total de tratamento – 100l /s  

Ligações de água – 9.579 

Economias atendidas – 1 0 .080 

Percentual da população atendida – 85 % 

Ligações de Esgoto – 93 

Economias atendidas – 149 
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como garantir qualidade, regularidade e captação de novas técnologias. Nesse sentido 

observar a parcela do investimento na peça orçamentaria do prestador público é essencial. Do 

orçamento previsto para o exercício 2019 o valor de R$ 541.000,00 foi separado para fazer 

frente ao gastos com investimento em água, esgoto e Resíduos Sólidos,  que equivale a 5,34% 

do orçamento total. Consultado o portal transparência: 

 

Quadro 3- Investimentos 2019. 

Conta R$ % 

Investimento previsto orçamento 2019 541.000,00 100 

Realizado abasteciemnto de água 123.616,16 22,84 

Realizado resíduos sólidos 20.316,41 3,76 

Soma dos investimento realizados 143.932,57 26,60 

Fonte: Adaptado Portal Transparência do Município de Pomerode. Disponível em https:// 

pomerode.atende.net/?pg=transparencia#!/. Acesso em: 22 jan. 2020. 

 

Portanto o prestador atingiu 26,60% do orçamento original que representava 5,34% 

do volume de dinheiro gasto com o serviço de abastecimento de água tratada, esgotamento 

sanitário e Limpeza urbano com coleta, transporte, tratamento e disposição final.  

Outro trabalho desenvolvido pela agência reguladora é no sentido de verificar os 

níveis de cumprimento dos planos municipais de saneamento, que serve como norte do 

saneamento municipal aliado à Política de Saneamento.  

Na página 12 do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode, é feita a 

seguinte apresentação: 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Conforme disposições contidas no Edital de Licitação Convite Nº 004/2014 

e Contrato Administrativo Nº 006/2014 cabe à empresa MPB 

SANEAMENTO LTDA a prestação de serviços de engenharia e assessoria 

técnica relacionada aos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário do município de Pomerode, visando à realização dos 

seguintes serviços:  

  Análise e parecer Técnico de estudos e Procedimentos de Manifestação de 

Interesse (PMI), nas áreas relativas ao esgotamento sanitário e ao 

abastecimento de água, apresentados ao Município;  

 Análise e apresentação de proposituras para a atualização e revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB);  
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 Análise de arcabouço legislativo para adequar a legislação municipal as 

diretrizes nacionais de saneamento básico, nos termos da Lei Nº 11.445/07, 

que estabelece a regulação e as diretrizes do setor;  

 Assessoramento técnico em processos administrativos licitatórios que a 

Administração Pública Municipal venha a desenvolver, conforme 

modalidade escolhida pelo Poder Executivo Municipal para a 

universalização dos serviços de Abastecimento de Água e Coleta e 

tratamento de esgotos sanitários;  

 Assessoria Técnica ao Poder Executivo Municipal em julgamento técnico 

licitatório na área de saneamento.  

 

O presente documento refere-se à análise e apresentação de proposituras para a 

atualização e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Conforme 

exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n°11.445 de 05 de janeiro de 

2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, fica o Município de 

Pomerode obrigado a revisar o Plano Municipal de Saneamento em prazo não superior a 4 

(quatro) anos.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode foi aprovado por meio do 

Decreto Nº 2.599 de 12 de julho de 2011 e abrange as quatro áreas do saneamento, a saber: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e 

manejo e drenagem de águas pluviais.  

Cabe ressaltar que a presente revisão do PMSB abrange as áreas relativas ao 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no município que foi aprovado sua revisão em 

17 de dezembro de 2019 através do Descreto 3.779/2019 que atualizaou e destacou os índices 

de cobertura adequado om serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

pontuando para 2020 o Cobertura de água – CBA em 100% e Cobertura de Esgoto – CBE em 

16%. 

Além disso, o presente decreto apresentou o Índice de Qualidade da Água – IQA 

estabelecido em ≥95% para 2020, Índice de Continuidade de Abastecimento – ICA para 2020 

registra em ≥95% para 2020 e Índice de Perdas na Distribuíção – IPD em 40,38% para o ano 

de 2020. 

Ainda no portal transparência obtivemos a relação de investimentos, consolidados no 

Quadro abaixo: 
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Quadro 4 – Investimentos SAMAE Pomerode 2019. 

AÇÃO HISTÓRICO VETOR VALOR 

Organização do Serviço 

de Coleta e Reciclagem 

de lixo 

Aquisição de 01 peça Transporte Hidráulico Manual 

para 2.000Kg (Transpalet) para Usina de Reciclagem 

de Lixo do SAMAE  

Resíduos 

Sólidos 
1.485,60 

Operação e Manutenção 

do Sistema de Água 

Aquisição de 02 peças Medidores de Flúor Portáteis 

de Campo e Laboratório para o SAMAE    
Água 9.294,00 

Manutenção dos 

Serviços 

Administrativos 

Aquisição de Peças e Equipamentos de Informática 

novos e para reposição, afim de atender as 

necessidades das Secretarias Municipais, Fundos e 

Fundações do Município de Pomerode/SC     

Administrat

ivo 
4.190,00 

Operação e Manutenção 

do Sistema de Água 

Aquisição de 01 peça Moto Bomba 065-160R20 T 2P 

60 4V RTI74 para o setor técnico do SAMAE  
Água 6.200,00 

Operação e Manutenção 

do Sistema de Água 

Aquisição de peças em ferro fundido para interligação 

das redes da Avenida 21 de Janeiro com a rua 

Hermann Weege em tubulaçoes de ferro fundido de 

150mm 

Água 37.284,53 

Operação e Manutenção 

do Sistema de Água 

Aquisição de 01 peça gaveteiro vol 2 gav. + 01 gav. 

Para ETA II do SAMAE  
Água 284,00 

Manutenção dos 

Serviços 

Administrativos 

Aquisição de um gaveteiro vol 2 Gavetas+ 01 faveta 

pasta Marfim L8000 para o Escritório do SAMAE. 
Administrat

ivos 

299,00 

Manutenção dos 

Serviços 

Administrativos 

Aquisição de 03 cadeiras giratórias c/br 4103 SRE BR 

SL NEW PU INJ EP PP azul 
Administrat

ivo 
1.656,00 

Manutençaõ dos 

Serviços 

Administrativo 

Aquisição de Peças e Equipamentos de Informática 

novos e para reposição, afim de atender as 

necessidades das Secretarias Municipais 

Administrat

ivo 
5.598 

Manutenção dos 

Serviços 

Administrativo 

Aquisição de Peças e Equipamentos de Informática 

novos e para reposição, afim de atender as 

necessidades das Secretarias Municipais 

Administrat

ivo 
2.680 

Operação e Manutenção 

do Sistema de Água 

Aquisição de 02 unidades rádios 900mz, conector RF 

SMA F conector serial RS-232 DB9 point to point, 

point to multipoint, mesh . Inclui adaptadir KLC 

modelo 3151 e 02 unidades fontes de alimentação      

Água 4.256 

Operação e Manutenção 

do Sistema de Água 

Aquisição de 01 peça inversor de frequência CFW11 

0045T4SZ (30CV trifásico 380V- 45A).   
Água 8.500 

Operação e Manutenção 

do Sistema de Água 

Aquisição de 01 peça lavadora lavadora (lava jato) 

HD 585 profissional 220V KARCHER 328064 

(0916801) para ETA I do SAMAE  
Água 1.828 

Otimização do Serviço 

de Coleta e Reciclagem 

de Limpeza 

Aquisição lavadoura 8kg Popmatic automática 

Mueller para Usina de Reciclagem. 
Resíduos 

Sólidos 
1.051 

Operação e Manutenção 

do Sistema de Água 

Aquisição de 2 condicionadores de ar inverter 12.000 

BTU’s. 
Água 4.300 

Manutenção dos 

Serviços 

Administrativo 

Aquisição de 2 impressoras Zebra-AUN010L-L3 -

ZQ520 BT WIFI para os leituristas. 
Adminitrati

vo 
8.310 

Manutenção dos 

Serviços 

Administrativo 

Aquisição 2 telefones sem fio 
Adminitrati

vo 
348 

Otimização do Serviço 

de Coleta e Reciclagem 

de Limpeza 

Aquisição de 1 peça Estrutura Metálica em aço 1020 

Enrijecido 5,00m x 7,5m x 5,50m, telhado telha 

aluzinco TP 40 x 0,43mm (pintado e instalado) para 

usina de reciclagem de lixo do SAMAE. 

Resíduos 

Sólidos 
17.800 

Operação e Manutenção Aquisição de reforço em viagas de aço Água 4.180 
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AÇÃO HISTÓRICO VETOR VALOR 

do Sistema de Água 1020/8 pés diretor em aço 1020 aumento e 

reforço, pintura e intalação para ETA II. 
Operação e Manutenção 

do Sistema de Água 
Aquisição DACB Controle de Cloro Flúor 

para ETA II. 
Água 

13.000 

Manutenção dos 

Serviços 

Administrativo 

Aquisição de central telefônica PABX DIGISTAR 

XIP 220 LITE, 01 EI E 20RM e 1 peça conector para 

gravação de voz. 

Adminitrati

vo 

3.410 

Total   135.953 

Fonte: Adaptado Portal Transparência, 2020. Disponível em https://pomerode.atende.net/?pg= 

transparencia#!/grupo/3/item/2/tipo/1. Acesso 22 jan. 2020.  

 

Percebe-se que dos valores apresentados não houveram investimentos em 

esgotamento sanitário e cruzando com as metas apresentadas no Decreto Municipal fica uma 

tarefa árdua a ser percorrida ao longo do ano que é de 16% de cobertura em 2020. 

Na página 127 da primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Pomerode é apresentado o seguinte situação, no qual acrescentamos uma coluna 

de Valor Real Investidos no vetor água, destacado do Quadro 4 acima: 

 

Quadro 5 – Metas programa de ampliação, manutenção e modernização do sistema de 

abastecimento de água. Ações em Curto Prazo (2018-2024) 

Ação 
Valor 

estimado 

Valor 

real 
% 

1. Substituição de Componentes da ETA 197.203 2.112,00 10,71 

2. Investimento em adutoras de água tratada: DN 150mm L=200m 

em 2018 + DN 100mm L=1.100m em 2019 +DN 60mm L=500m 

em 2024 

 

208.516 

 

 

37.284,35 

 

17,88 

3. Investimento em reservação em mais 500m3 178.115   

4. Incremento da rede de abastecimento de água (2.608m) 532.653   

5. Investimento em ligações com hidrômetro para atendimento do 

crescimento vegetativo (1.197 novos hidrômetros)  

205.189   

6. Substituição de hidrômetros (trocar 9.839 hidrômetros) 909.104   

7. Substituição de componentes de recalque 570.599 14.699,60 2,58 

8. Substituição de ramais precários (131 ramais) 22.437   

9. Substituição de rede precária (902m) 184.249   

10. Investimento em regularização do atendimento na área rural (38 

famílias) 

44.981   

11. Manutenção de cadastro georeferenciado do SAA 70.000   

12. Continuidade do programa de controle de perdadas 105.000   

13. Investimento em automação e telemetria no SAA 50.000 4.255,80  

14. Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a 

participação da comunidade relativas ao uso racional da água 

140.000   

15. Realização do monitoramento da qualidade da água nos padrões 

da Portaria MS 2.914/2011 no SAA em operação 

175.000 30.774  

TOTAL 3.593.046 89.125,75 2,48 

Fonte: Adaptado SAMAE Pomerode – (Metas revisão PMSB, Decreto nº2.945, de 11/06/15) (2017). 
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O Quadro 5 acima, demonstra um cumprimento de tão somente 2,48% do 

estabelecido para o período 2018 a 2024, resultado insatisfatório. Percebe-se também, que 

poucos itens receberam investimentos em 2019. 

A presente realidade da entidade apresentou baixo nível de investimento em relação 

a receita total excluídos as receitas com resíduos sólidos conforme Quadro abaixo: 

 

Quadro 6 – Percentual de investimentos 2019. 

TIPO R$ % 

Receita Total de água 7.578.226,39  

Investimentos em abastecimento de água 123.616,16 1,63 
Fonte: Adptado SAMAE Pomerode, 2020. 

 

Portanto a participação da água em relação a receita de água ficou em 

aproximadamente 1,63% por cento, valor este, considerado muito baixo em relação ao PMSB 

e pouco capaz de atualizar os ativos em depreciação.  

Cabe uma ação por parte do prestador no sentido de maximar esforços pela 

universalização dos serviços. Possívelmente realizar uma revisão em relação ao plano 

recentemente aprovado a fim de concluir a meta em 2024 e também atender a Resolução 

Normativa 009 de 15 agosto de 2019 prevê: 

Art. 12. A presente Resolução aplica-se aos pleitos de revisão das tarifas e 

serviços públicos regulados pela AGIR, apresentados a partir da sua vigência 

num ciclo de quatro 4 (quatro) anos com aplicação para o 5º (quinto) ano, 

considerando o efeito da inflação ocorrida.  

§ 1º O marco inicial da aplicação da primeira Revisão de Tarifas e 

preços públicos Ordinário (RO) se dará no prazo máximo de quatro 

anos a contar da vigência desta resolução, atendidos as prerrogativas de cada 

serviço regulado conforme respectivos Anexos. (grifo nosso)  
 

Nesse sentido observa-se a nessecidade de melhor reavaliar todas as condições da 

prestação de serviço afim de poder apresentar uma receita que recupere os custos incorridos, 

investimentos, impostos e etc. Notadamente que os gastos devem ser voltados ao objeto da 

prestação de serviço. Vale destacar que no ano de 2019, a entidade gastou mais em 

publicidade e propaganda, aproximadamente R$ 211.000,00, do que em sistema de 

abastecimento de água conforme Quadro 6.  

Outro ponto relevante são os gastos não regulatórios que na revisão podem não ser 

considerados para apuração da tarifa, como por exemplo, gastos com brindes e benefícios de 



1

0 

 

 

final de ano.  

 

5. ANÁLISE DOS DADOS FÍSICOS 

 

Os dados físicos são aqueles voltados as atividades operacionais da entidade que 

foram realizados e, portanto, servem de base para análise deste Processo Administrativo de 

reajuste. São analisados dados produtivos de tratamento de água e esgoto (tratada, micro 

medido e faturado), consumo de energia em kw/h, idade média dos hidrômetros instalados, 

inadimplência, entre outros.  

 

5.1.  Volumes consumidos de água e energia elétrica 

 

O SAMAE de Pomerode apresentou uma planilha com gastos energéticos e volumes 

medidos de água de 2019, o qual comparamos com o ano de 2016, cujos dados temos 

completo de procedimento anterior para melhor visualização da evolução do consumo.   

 

Quadro 7 – Consumo energético e volumes medidos de água. 

 2016 2019 AH (%) 

a) Valor  em KW/h 1.323.820 1.192.660 -9,91 

b) Valor em R$ 710.810 715.160 0,61 

c)m
3 
produzidos 2.476.920 2.534.705 2,33 

d) m
3 
micro medido 1.589.415 1.625.578 2,28 

e) m
3
 faturado 1.639.748 1.864.698 13,72 

f) Eficiência a/c 0,53 0,47 -11,32 

g) Preço KW/h  b/a 0,54 0,60 11,11 

h) Perdas (c-d)/c*100 35,83 35,87 0,11 

Fonte: Adaptado de SAMAE de Pomerode (2020).  

 

No Quadro 7, acima exposto, é possível verificar que os volumes apresentam 

evolução entre os dois anos comparados 2016 e 2019, uma pequena melhora na eficiência 

energética e a manutenção das perdas. O Decreto de Revisão do Plano aprovado em dezembro 

do ano de 2019 apresenta para o ano de 2020 – 40,38% e para 2021 – 35% de perdas. 

 

6. DO PLEITO 

 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE, por 
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intermédio do Ofício nº 002/2020, de 17 de janeiro de 2020 e recebido por esta Agência no 

mesmo dia via e-mail, formula pedido de reajuste tarifário para apreciação da AGIR, 

estabelecendo assim nova tabela de tarifas para os serviços de água e esgoto prestados pelo 

SAMAE de Pomerode. Solicitou que o reajuste seja feito observando a Resolução Normativa 

AGIR nº 008/2019, encaminhando documentos constantes no item “a” do anexo II da 

Resolução. Solicitou também que seja aplicado ao reajuste retro, o percentual glosado de 

0,37%, referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2018, devidamente corrigido, conforme 

determinação do Acórdão nº 006/2019 – Procedimento Administrativo nº 99/2019 – 

Resolução 006/2019 – Voto do Relator.  

Diante da solicitação, a AGIR instaurou o Procedimento Administrativo nº 120/2020, 

cujo objeto é apreciação do pedido de reajuste na tabela de tarifas para os serviços de água e 

esgoto prestados pelo SAMAE de Pomerode. 

 

7. DA ANÁLISE 

 

A fim de evidenciar o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao presente 

Parecer a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de regulação o 

poder de definir as tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante seus usuários, nos 

termos do artigo 22 da mencionada lei, onde: 

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 
IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso II da mesma lei, 

onde: 

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, 

mediante remuneração pela cobrança dos serviços: 

[...] 
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou 

tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de 

prestação do serviço ou de suas atividades; 

 

Igualmente, em consonância com o artigo 22 da Lei nº 11.445/2007 citado anteriormente, 

está o inciso IV da Cláusula Sétima do Protocolo de Intenções da AGIR, que traz como objetivos da 
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Agência: 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nas 

normas regulamentares e nos instrumentos das Políticas Municipais de 

Saneamento Básico; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência; 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico- 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. (grifo 

nosso) 

 

Diante do exposto, o requerimento apresenta-se oportuno e lícito, conforme o que 

rege o artigo 37 da Lei Federal nº 11.445/2007, onde: “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”. 

Tal fato infere-se do Decreto Nº 3.606, de 28 de janeiro de 2019, a qual reajustou a 

tarifa em 3,38% (três vírgula trinta e oito por cento), e foi assinado também em 28 de janeiro 

de 2019 pelo Prefeito de Pomerode, (anexo ao presente procedimento), determinando em seu 

artigo 2º: “Os preços estabelecidos pelos anexos deste Decreto incidirão sobre o consumo de 

água do mês de março/2019, sendo que o reajuste será cobrado nas tarifas com vencimento 

em abril/2019”.  

Portanto, a nova tarifa só poderá ser aplicada, a partir de março de 2020, sendo que o 

reajuste será cobrado nas tarifas com vencimento em abril do mesmo ano, fazendo-se cumprir 

então a determinação legal do intervalo mínimo de 12 (doze) meses entre os reajustes. 

Assim, mediante o exposto, as tarifas de serviços públicos deste setor, além da 

obrigatoriedade em observar o interstício de 12 (doze) meses, devem também ser fixadas de 

forma que sejam preservados o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade da tarifa, 

dentre outros.  

Por outro lado, também por força legal, não se pode deixar de observar o Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB, que é o dispositivo legal que deve ser observado, 

uma vez que este é o instrumento fundamental para a definição das metas que tem como 

objetivo final a universalização, a regularidade, a qualidade a preços módicos. 

Quanto ao percentual extraido da tabela de equação paramétrica encaminhada pela 
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autarquia, que foi de 4,40%, foi considerado,  INPC de 4,48%, IPCA de 4,31% e IGP-M de 

7,32% acumulados de janeiro 2019 a dezembro de 2019, além da última taxa de juros SELIC, 

no percentual de 4,5%,  definida na reunião do COPOM de 10 e 11 de dezembro de 2019. 

Todavia, cumpre-nos aludir que  para o presente pleito, esta Gerência de Estudos 

Econômico-Financeiros considerará o período de janeiro/2019 até dezembro/2019 (em razão 

do último reajuste concedido pela Autarquia ter compreendido o período de janeiro/2018 até 

dezembro/2018, conforme atesta a Decisão 052/2019 do Procedimento Administrativo nº 

099/2019 desta Agência de Regulação, de 28 de janeiro de 2019). Além disto, será 

considerado também a taxa SELIC definida na reunião do COPOM de 10 e 11 de dezembro 

de 2019. 

Assim, para melhor demonstração dos índices acumulados, trazemos ao presente 

Parecer a composição do índice Nacional  de Preços ao Consumidor – INPC, do índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculados pelo IBGE, do Índice Geral de 

Preços – Mercado (IGP-M), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE),  

acumulados de janeiro/2019 até dezembro/2019. Podemos observar que o quadro se inicia 

com o índice de 0,37%, que é o percentual pendente oriundo do Acórdão 006/2019, 

percentual este glosado na decisão Nº 052/2019, do Procedimento Administrativo Nº 

099/2019. 

 

Quadro 8 – Evolução do INPC janeiro/2019 até dezembro/2019. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR  – INPC 

 

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

Acórdão 

006/2019 0,37 1,003700 0,370000 

Jan/19 0,36 1,007313 0,731332 

fev/19 0,54 1,012753 1,275281 

mar/19 0,77 1,020551 2,055101 

abr/19 0,60 1,026674 2,667431 

maio/19 0,15 1,028214 2,821433 

jun/19 0,01 1,028317 2,831715 

jul/19 0,1 1,029345 2,934546 

ago/19 0,12 1,030581 3,058068 

set/19 -0,05 1,030065 3,006539 

out/19 0,04 1,030477 3,047742 

nov/19 0,54 1,036042 3,604199 

dez/19 1,22 1,048682 4,868174 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de índices de preços, Sistema Nacional de Índices 

de preços ao consumidor. Acesso em: 20 jan. 2020. 
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Quadro 9 – Evolução do IPCA janeiro/2019 até dezembro/2019. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

 

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

Acórdão 

006/2019 0,37 1,003700 0,370000 

Jan/19 0,32 1,006912 0,691184 

fev/19 0,43 1,011242 1,124156 

mar/19 0,75 1,018826 1,882587 

abr/19 0,57 1,024633 2,463318 

maio/19 0,13 1,025965 2,596520 

jun/19 0,01 1,026068 2,606780 

jul/19 0,19 1,028017 2,801733 

ago/19 0,11 1,029148 2,914815 

set/19 -0,04 1,028736 2,873649 

out/19 0,1 1,029765 2,976522 

nov/19 0,51 1,035017 3,501703 

dez/19 1,15 1,046920 4,691972 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de índices de preços, Sistema Nacional de Índices 

de preços ao consumidor. Acesso em: 20 jan. 2020. 
 

Quadro 10 – Evolução do IGP-M janeiro/2019 até dezembro/2019. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DE MERCADO  – IGP-M 

 

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

Acórdão 

006/2019 0,37 1,003700 0,370000 

Jan/19 0,01 1,003800 0,380037 

fev/19 0,88 1,012634 1,263381 

mar/19 1,26 1,025393 2,539300 

abr/19 0,92 1,034827 3,482661 

maio/19 0,45 1,039483 3,948333 

jun/19 0,8 1,047799 4,779920 

jul/19 0,40 1,051990 5,199040 

ago/19 -0,67 1,044942 4,494206 

set/19 -0,01 1,044838 4,483757 

out/19 0,68 1,051942 5,194246 

nov/19 0,30 1,055098 5,509829 

dez/19 2,09 1,077150 7,714985 

Fonte: Base de dados do Portal Brasil. Acesso em: 20 jan. 2020. 

 

Considerando o INPC  acumulado de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, incluido 

ai o índice de 0,37%, oriundo do acórdão 006/2019, o percentual final ficou em 4,87%, 

demonstrado no Quadro 8.  
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Já o IPCA  acumulado de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, incluido ai o índice 

de 0,37%, oriundo do acórdão 006/2019, o percentual final ficou em 4,69%, como demonstra 

o Quadro 9 acima.   

E o IGP-M  acumulado de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, incluido ai o índice 

de 0,37%, oriundo do acórdão 006/2019, o percentual final ficou em 7,71%, como demonstra 

o Quadro 10 acima. 

 Já a taxa SELIC, definida na última reunião do COPOM, em 4,5%, incluido ai o 

índice de 0,37%, oriundo do acórdão 006/2019, a taxa se eleva a 4,89%.  

Todos esses índices, aplicados a equação paramétrica, Quadro 11 abaixo, sobre a 

composição dos gastos (liquidação), determinada pela Resolução Normativa nº 008 de 05 de 

junho de 2019, do Comitê de Regulação da AGIR, extrai-se o percentual de 4,79% (quatro 

virgula setenta e nove por cento) como índice de Reajuste da Tarifa de água e serviços 

complementares, do  Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de 

Pomerode – SAMAE.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 11 – Aplicação da equação paramétrica. 

Quadro I - Informações econômico financeiras 

SNIS 

Ano 2019 

Total Primeiro Trimestre Segundo Trimestre Terceiro Trimestre Quarto Trimestre 

Descrição 
Mês 1  Mês 2  Mês 3  Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19   

Serviço de Água e Esgoto TOTAL 532.725 534.130 496.451 664.805 505.507 533.857 689.042 543.068 502.860 506.212 553.063 752.185 6.873.509 

Despesa com pessoal próprio FN010  255.295 248.635 261.584 378.437 277.594 278.116 376.753 262.683 280.768 270.249 271.509 432.544 3.594.167 

Despesa com produtos químicos FN011  14.246 13.908 16.323 11.246 17.048 9.281 11.389 20.146 10.622 29.247 20.179 26.459 200.094 

Despesa com energia elétrica FN013  62.035 60.954 51.566 53.106 51.846 58.243 62.827 66.287 63.463 58.038 55.733 57.615 701.713 

Despesa com serviços de terceiros FN014  80.327 85.168 62.122 52.511 47.258 75.613 88.694 72.151 64.265 48.341 76.643 113.787 866.880 

Despesa com água importada (bruta ou tratada) FN020                          0 

Despesa com esgoto exportado FN039                         0 

Despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX FN021  9.824 11.131 12.747 11.036 14.153 15.995 18.003 11.188 10.412 14.669 11.586 9.987 150.731 

Outras despesas de exploração FN027  92.604 92.040 83.799 158.170 93.350 96.609 99.169 93.354 73.330 83.493 104.945 105.838 1.176.703 

Investimento com recursos próprios realizado pelo 
prestador de serviços 

FN030  18393 22.294 8.310 299 4.256 
 

32.206 17.259 
 

2.176 12.468 5.956 123.616 

Investimento com recursos onerosos realizado pelo 
prestador de serviços 

FN031                         
 

 

 

Taxas 
Índice oficial 
acumulado  
(12 meses) 

Atualização com  
Acórdão 006/2019 

Ano 2019 

 

 
Fator Eficiência 

INPC 4,48% 4,87%   1,00 

IPCA 4,31% 4,69%   

IGP-M 7,32% 7,72%   

SELIC (valor atual) 4,50% 4,89%   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pesos   Valor Equação Paramétrica 

P% 52,75% INPC  4,7886% 

PQ% 2,94% IPCA   

E% 10,30% IPCA   

ST% 12,72% IPCA   

AI% 0,00% IGP-M   

ESX% 0,00% IGP-M  Valor do Reajuste 

FT% 2,21% IPCA  4,7886% 

ODE% 17,27% IPCA   

IRP% 1,81% SELIC   

IRO% 0,00% SELIC   

Fonte: Adaptado SAMAE de Pomerode 2020. 
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8. DO PARECER 

 

Mediante o exposto, esta Gerência de Estudo Econômico-financeiros conclui e 

recomenda: 

1)  Percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, entendendo-se como legal, 

razoável e praticável ao consumidor o percentual aplicado a título de reajustamento 

tarifário da tabela de tarifas dos serviços públicos de água e esgoto prestados pelo 

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

se o índice de 4,789% (quatro vírgula setecentos e oitenta e nove por cento), 

utilizando-se o modelo de cálculo de reajuste tarifário por equação paramétrica, 

estabelecido pela Resolução Normativa nº 008, de 05 de junho de 2019. Observando 

que foram obedecidas as normativas vigentes, entendendo-se como legal, razoável e 

praticável ao consumidor o percentual aplicado a título de reajustamento tarifário aos 

serviços prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE;  

2) Que o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pomerode Pomerode 

seja rigorosamente observado; 

3) Relembramos abaixo as condicionantes, que sugerimos, caso sejam observadas 

durante o ano de 2020, possam ser objeto de reanálise, no próximo reajuste. 

a)  A cada trimestre após a aplicação do reajuste em tela, deverá o SAMAE de 

Pomerode remeter para a AGIR, documentação que permita a aferição dos 

cronogramas e seus investimentos conforme evidenciado, bem como documentos 

comprobatórios (empenhos, homologações, notas fiscais etc.) em meio eletrônico e, 

ainda relato dos demais itens recomendados; 

b) Apresentar cronograma de substituição de hidrômetros obsoletos e ações para o uso 

racional de energia; 

c) Ao Diretor Geral da AGIR que paute sua Decisão à necessidade de comunicação 

pela municipalidade 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 
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reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de (30) 

dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso). 

 

Encaminhe-se o referido pedido de reajuste para Parecer e análise jurídica da 

Agência de Regulação. 

Este o nosso parecer, SMJ. 

Blumenau (SC), 23 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 1463 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Gerente de Estudos  

Econômico-Financeiros - AGIR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


