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DECISÃO Nº 183/2021 
 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 143/2021 

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

de Pomerode/SC. 

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

INTERESSADO: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE e o Munícipio de 

Pomerode. 

 

 

1. BREVE RELATÓRIO 
 

 
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE, por 

intermédio do Ofício nº 097/2020, de 18 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.  

Na página 2 do oficio, assim se manifesta a autarquia: 

 

“Por fim, solicitamos ainda que seja emitido parecer a respeito da atualização 

de valores da tabela de serviços prestados por esta Autarquia, questão esta 

discutida em reunião virtual realizada pela Agência Reguladora e o Samae no 

dia 08 de dezembro de 2020, lembrando que, o reajuste requerido neste ofício, 

deverá também ser aplicado a esta nova tabela de serviços, haja vista que os 

valores ali indicados, foram calculados com base em licitações e compras 

datadas de 2019/2020, o que, na atual conjuntura, sabemos que distanciam-se 

da realidade esperada para os próximos certames”.   
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Diante da solicitação, a AGIR instaurou o Procedimento Administrativo nº 143/2021, 

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

esgoto prestados pelo SAMAE de Pomerode e revisão dos serviços prestados. 

Aberto o Procedimento, a Gerência de Estudos Econômico-Financeiros, na área de 

sua competência, exarou o seu Parecer Administrativo nº 104/2021, onde faz a análise do pedido, 

de forma circunstanciada e pormenorizada, abordando os vários pontos que ao fim e ao cabo, 

sustentam tecnicamente o parecer final, que pugna pelo deferimento do pleito de reajuste. 

Cumpre registrar que em razão de uma série de informações não repassadas à contento, a 

gerência foi obrigada a se deslocar até a cidade de Pomerode, para obter maiores informações e 

esclarecimentos diretamente com a equipe da Autarquia. 

Após a introdução formal, o relatório acima citado, no item 4, faz a análise dos 

investimentos em relação ao PMBS, e apresenta vários quadros dos quais, com muita facilidade 

é possível fazer uma boa leitura do que está acontecendo naquele município no item relativo aos 

investimentos “água”.  

A partir do item 5, faz-se a análise dos dados físicos, como volumes de água e de 

energia elétrica e depois ingressa o Parecer nas tabelas e quadros econômicos, sempre com o 

olhar na Resolução da AGIR e na legislação aplicável ao pedido de reajuste. Feitas as análises, os 

indicadores e demais componentes, é apresentada aplicação da equação paramétrica (Quadro 

12) e que ao final, apresenta um percentual de 4,666% para o reajuste. 

Na continuidade do Parecer, são elaborados os cálculos aplicáveis a revisão dos 

valores dos serviços, isso a partir do item 8, onde são então abertos os itens de cada serviço e a 

composição dos valores a eles atribuídos (Quadros dos itens 8.1 até 8.15). 

Por fim, no item 9, é apresentado o Parecer desta Gerência, opinando pela aplicação 

do percentual de 4,666%, à título de reajuste para o período de janeiro/2020 até dezembro/2020 

(em razão do último reajuste concedido pela Autarquia ter compreendido o período de 

janeiro/2019 até dezembro/2019, conforme atesta a Decisão nº 094/2020 do Procedimento 

Administrativo nº 120/2020 desta Agência de Regulação, de 27 de janeiro de 2020. 

Já em relação ao realinhamento (revisão) dos preços dos serviços, é deveras 

importante fazer menção ao Quadro 41 – Resumo do preço dos serviços reconhecidos, no qual 

ficam registradas as reduções (em percentuais) determinadas pela equipe técnica, após os 

trabalhos de campo e cotejamento das informações, zelando assim, uma vez mais, pela 
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modicidade tarifária e dos preços dos serviços. Este, o necessário mínimo relatório sobre o 

Parecer Administrativo.  

Na sequência da tramitação do Procedimento Administrativo nº 143/2021, houve a 

manifestação jurídica do pleito, que restou expresso com a edição do Parecer Jurídico nº 

316/2021, que faz um breve apanhado sobre os fatos e também aponta os dispositivos legais que 

devem ser observados e aplicados para o reajuste pleiteado. Também ingressa, brevemente, na 

análise dos índices utilizados para a execução da fórmula paramétrica, instituída através da 

edição da Resolução Normativa nº 8, da AGIR e, por fim, entende e opina pela aplicação do 

percentual apurado de 4,666%.  

Também, no sentido de sedimentar as ponderações e conclusões, junta doutrinas e 

jurisprudências e pontua pela aplicação obrigatória das recomendações apontadas no Parecer 

Administrativo. 

Em destaque, chama a atenção da majoração do percentual de 80% (oitenta por 

cento) para 100% (cem por cento), a base para a cobrança dos serviços de esgotamento sanitário, 

e aponta como fundamento legal o Decreto Municipal nº 3.783/2019, como previsto no art. 153, 

daquele diploma legal, e transcreve o texto legal, no rodapé da página e que até então não havia 

sido implementado em sua plenitude. 

Conclui o seu Parecer, no sentido que seja dada a maior transparência sobre a 

aplicação deste percentual, àqueles usuários que terão o impacto desta implantação do acima 

citado Decreto. 

Este o relatório e passa-se à decisão: 

 

 

2. DECISÃO 
 

 
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE Pomerode/SC, veio, à 

tempo do que está preconizado na RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 008, de 05 de junho de 2019 

que estabelece condições, procedimentos e metodologia de cálculo de reajuste dos serviços 

públicos dos municípios consorciados e regulados pela AGIR, solicitou a reajuste dos valores 

tarifários de água e do esgoto e a revisão e ou ajuste dos valores dos serviços da Autarquia. 
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Aberto o Procedimento Administrativo nº 143/2021, após dedicação da Gerência 

Econômica Financeira e seus colaboradores, também após uma investida in loco junto a 

Autarquia para ajustes e acertos nos preços dos serviços, foi lavrado o Parecer Administrativo nº 

104/2021 e o Parecer Jurídico nº 316/2021, ambos reconhecendo a validade e oportunidade dos 

pedidos encaminhados.  

Todos os argumentos e razões, de ambos os pareceres, vem lastrados em evidências, 

fatos e textos legais, aqueles fornecidos pela Autarquia e estes alçados das regras vigentes e 

aplicáveis ao caso em tela e naqueles instrumentos devidamente citados e destacados. 

Por essa razão, antes de proferir a decisão em si, convalido e ratifico os dois 

Pareceres, que por suas próprias razões, passam a integrar a Decisão, independente de 

transcrição. 

 

Diante de tudo que foi analisado, DECIDE-SE conceder e autorizar o reajuste de 

4,666% (quatro vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento), para a tarifa de água, esgotamento 

sanitário e aprovar a revisão dos serviços sob a responsabilidade do SAMAE/POMERODE, nos 

termos da Resolução Normativa nº 008/2019 da AGIR, entendendo-se como medida legal, 

razoável e praticável ao usuário/consumidor. 

 

 Como medidas suplementares e adicionais, determina-se ainda, como 

condicionantes deste reajuste, sejam cumpridas as seguintes condições pelo SAMAE/Pomerode: 

 

a) Que o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pomerode seja 

rigorosamente observado e que sejam iniciadas as tratativas legais para a adequação deste Plano 

ao novo marco do saneamento básico, em observação a Lei Nº 14.026, de 15 de julho de 2020;   

b)  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 o relato dos demais itens 

recomendados; 

c) Apresentar cronograma de substituição de hidrômetros obsoletos e ações para o 

uso racional de energia; 
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d) Quanto ao ajuste da cobrança da Tarifa de Esgoto, em atendimento ao comando 

legal do art. 153, do Decreto nº 3.783/2019, sejam tais usuários comunicados, na forma usual 

(na fatura dos serviços e através dos meios de divulgação usais para o caso); 

 

E, para que a presente Decisão tenha o seu efetivo cumprimento e validade legal, 

deve a 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 Administrativo nº 143/2021 e Parecer Jurídico nº 

316/2021, 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; 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Encaminhe-se cópia desta Decisão e dos Pareceres acima citados, ao SENHOR 

PREFEITO, ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMERODE e ao CONSELHO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO. 

Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

 

 

Blumenau, em 27 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 
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