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DECISÃO Nº 186/2021 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 148/2021. 

 

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

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

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

INTERESSADO: Município e SAMAE de Gaspar. 

 

 

1 – RELATÓRIO 

 

Em data de 10 de março do corrente ano, a Agência recebeu o Ofício nº 017/2021, 

no qual a Autarquia Municipal Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – 

SAMAE, solicitou o reajuste anual das tarifas de água, esgoto e preço dos serviços, tudo com 

fundamento na legislação aplicável. Em sua análise preliminar, a Gerência de Estudos Econômico-

Financeiro e sua equipe entendeu que o pedido está devidamente amparado na Resolução 

Normativa nº 008/2019 e os documentos juntados permitem a análise inicial. 

O último reajuste autorizado foi tornado legal com a edição do Decreto Municipal 

nº 9.353, editado em data de 14 de abril de 2020, com amparo na Decisão da AGIR de nº 117/220. 

Em seu corpo, o Parecer Administrativo nº 110/2021, faz a análise dos 

investimentos, que é retratado através do Quadro 3, onde fica constatado que o PMSB vem, 

neste indicador, sendo cumprido, destacando que ocorreu um significativo incremento nas ações 

de melhoria do sistema de abastecimento de água, destacando, contudo, o baixo investimento 

nos demais segmentos do saneamento básico, em desacordo com o PMSB. 

No sexto item da análise econômica, o Parecer retrata (Quadro 5) a eficiência 

energética; no Quadro 6 o consumo energético e os volumes medidos; nos Gráficos 1, 2 e 3 os 

consumos da energia e seus preços. Também é apurado o índice de perdas (Quadro 7), os 

volumes medidos de água (Quadro 8) e dos quais se extrai que existe uma simetria entre o 

produzido, faturado e micro medido como fica representado no Gráfico 4. 
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Outro ponto sob análise é a idade do parque de hidrômetros que são apresentados 

pelos Quadros 9 e 10, e sobre estes comentários são traçados. 

O referido Parecer, agora no item 7, faz a análise dos dados financeiros do 

SAMAE/Gaspar, apontando incialmente para um aumento da inadimplência (Quadro 11) e 

também o faz em uma análise mensal (Quadro 12), no qual se percebe que este aumento vem 

ocorrendo em especial, no segundo semestre de 2020, fato que pode estar atrelado, em tese, ao 

evento da pandemia. 

Na sequência das análises, são auferidos os indicadores do SNIS, como previsto na 

Normativa nº 010/2019 e que tem a sua representação no Quadro 13 e conclui que os resultados 

apurados se situam dentro da média da região. 

Por fim, é feita a análise do reajuste, sob o seu aspecto da sua legalidade para o 

atendimento das regras da política nacional do saneamento básico. Apresenta por fim, os Quadro 

14, 15 16, que demonstram os índices econômicos oficiais que são utilizados para a composição 

do custo da tarifa, que passa a ser calculado de acordo com a Resolução Normativa nº 008/2019, 

onde está fixada a metodologia a ser utilizada para o cálculo do reajuste. 

Apurado o fator de eficiência da SAMAE/Gaspar, (Quadro 17), chega-se a aplicação 

da fórmula paramétrica (Quadro 18) que ao fim e ao cabo, aponta para o percentual do reajuste 

à ser aplicado, que neste caso, aponta para o percentual de 5,120%. 

Conclui, portanto o estudo apresentado através do Parecer Administrativo nº 

110/2021, que é direito do SAMAE/GASPAR, proceder um reajuste de 5,120% (cinco vírgula cento 

e vinte milésimos por cento). 

O pleito do SAMAE externado no Ofício nº 017/2021, era no sentido de haver um 

reajuste de 5,251%, como demonstrado na Planilha anexa ao referido ofício, mas que não pode 

ser acatado em razão da aplicação da Fórmula Paramétrica, que além dos indicadores 

econômicos, traz na composição, também os indicadores de desempenho, como bem 

demonstrado. Recomenda esse Parecer, em sua conclusão, outras medidas complementares que 

serão objeto da Decisão de mérito.  

Como é a praxe e a rotina dos procedimentos de pedidos de reajuste, também a 

Assessoria Jurídica é instada a fazer a sua análise técnica, onde passa a analisar todo o arcabouço 

legal aplicável necessário para a validação do pedido. 
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No caso em tela fez a sua análise com a apresentação do PARECER JURÍDICO Nº 

329/2021, no qual faz seus comentários a partir da legalidade da AGIR em seu mister regulador, 

aponta os normas legais aplicáveis aos pedidos de reajuste e discorre ainda sobre o que é um 

reajuste e o que seria uma revisão, colacionando, para reforçar, entendimento doutrinários e 

jurisprudências. E por fim, entende que os índices apurados pela Gerência Econômica estão 

corretos e devem ser reconhecidos. 

 Este o breve e mínimo necessário relatório. 

 

 

2 – DECISÃO 

 

Todas as formalidades necessárias foram obedecidas, tanto por parte da autarquia 

municipal SAMAE, bem como, também foram observados os trâmites internos necessários para 

a apuração do índice, e, portanto, é crível decidir. Com base nas informações constantes dos 

autos do presente Procedimento, ratifico e convalido em todos os seus termos, o Parecer 

Administrativo nº 110/2021 e o Parecer Jurídico nº 329/2021, que integram a presente Decisão 

independentemente de sua transcrição, adotando-os como razões de decidir, por suas próprias 

razões e fundamentos e nos termos do parágrafo único da Cláusula 66, do Protocolo de 

Intenções, devidamente ratificado pelos entes consorciados, para efeitos da decisão 

monocrática. 

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

5,120% (cinco vírgula cento e vinte milésimos de por cento) para a tarifa de água, esgotamento 

sanitário e demais serviços sob a responsabilidade do SAMAE, nos termos da Resolução 

Normativa nº 008/2019 da AGIR, entendendo-se como medida legal, razoável e praticável ao 

usuário/consumidor, com fundamento no 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”. 

O reajuste ora autorizado diz respeito ao período de 12 (doze) meses, ou seja, do 

mês de março/2020 até o mês de fevereiro/2021; 
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Como medidas suplementares, determina-se ainda, como condicionantes deste 

reajuste, o seguinte: 

1) Rigorosa obediência aos investimentos elencados em seu Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) do município de Gaspar, revisado, com evidências de seu fiel 

cumprimento para proporcionar um próximo reajuste/revisão eficiente, e colaborem para a 

manutenção, sustentabilidade e regularidade dos serviços;  

 

2) Que o SAMAE, no prazo de 30 (trinta) dias oficialize os investimentos 

programados para 2021, ausente no momento da solicitação do reajuste.      

 

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

deve à administração municipal de Gaspar, juntamente com o SAMAE, providenciar: 

I – A edição de ato administrativo competente, nos termos da legislação local;  

II - Atente-se também o município, dada a sua competência para a edição do ato 

administrativo legal, bem como o SAMAE, 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, 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); 

III – Que as cópias destes atos legais e comunicação sejam encaminhados para a 

Agência, no máximo até 30 (trinta dias) após a publicação; 

Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento 

desta Decisão, juntamente com os Pareceres, como de praxe, às partes interessadas, como ao 

Senhor Prefeito, ao Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gaspar, à 

Presidência da Câmara de Vereadores daquele município e ao Conselho Municipal de 

Saneamento ou ao órgão que detém tal atribuição. 

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 
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no órgão oficial do município de Gaspar/SC, além de também ser publicado no site da AGIR, qual 

seja www.agir.sc.gov.br; 

Não havendo manifestação de quem quer que seja, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez 

recebidas as publicações. 

 

Blumenau, em 28 de março de 2021. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 

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