
 

 

Parecer Administrativo nº 026/2017  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 012/2016 

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.  

 

Do Relatório: 

 

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

intermédio do Ofício 103/2016, de 29 de agosto de 2016 e recebido por esta Agência em 30 

de setembro de 2016, 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. Todavia, não indicou índice de reajuste, como usualmente ocorre, 

acompanhada à solicitação.     

Diante a solicitação, a AGIR, instaurou o Procedimento Administrativo nº 012/2016, 

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

esgoto prestados pelo SAMAE de Pomerode. 

Iniciado o Procedimento em tela, a AGIR encaminhou o Ofício nº 534/2016, 

protocolado naquela Autarquia em 10/10/2016, sob o número 2.479, solicitando informações 

complementares, entre elas o percentual desejado. Após reunião ocorrida em 17 de outubro de 

2016, entre a Diretora Administrativa da AGIR, Vanessa Fernanda Schmitt, o Agente 

Administrativo da AGIR, André Domingos Goetzinger e o Presidente do SAMAE Pomerode, 

Marcio Scheidemantel; foi encaminhado o Ofício nº 576/2016, protocolado naquela autarquia 

em 9/11/2016, solicitando mais informações para subsidiar a análise do Procedimento.  

Em 9 de janeiro de 2017, o Agente Administrativo André Domingos Goetzinger, 

enviou e-mail ao Sr. Frank Gustav Bauer, Contador do SAMAE de Pomerode, reforçando a 

solicitação contida no Ofício nº 576/2016. No mesmo dia, o Sr. Frank Gustav Bauer, enviou 

parte dos documentos solicitados. Assim, com base no pedido inicial, na reunião realizada e 

nos documentos parciais enviados pelo SAMAE de Pomerode a AGIR iniciou a análise do 

pleito, conforme evidenciado na sequência deste Parecer. 



 

 

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 como objetivos da 

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 da Portaria nº POM-002/2016, a qual reajustou a tarifa e foi assinada 

em 11 de janeiro de 2016 pelo Presidente do SAMAE de Pomerode (anexo ao presente 

procedimento), determinando em seu artigo 2º: “Os preços estabelecidos pelos anexos desta 

Portaria incidirão sobre o consumo de água do mês de março/2016, sendo que o reajuste será 

cobrado nas tarifas com vencimento em abril/2016”. Portanto, a nova tarifa só poderá ser 

aplicada, a partir de março de 2017, 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 – PLANSAB, que é o marco legal que deve ser observado, 

uma vez que este é o instrumento fundamental para a definição das estratégias e para a 

formulação de políticas públicas que tem como objetivo final a universalização destes 

serviços. 

Dando início às análises contábeis da entidade, apresentamos como primeira 

demonstração as receitas e despesas com todos serviços do SAMAE de Pomerode do período 

de 2013 a 2016 (quadro 1) conforme abaixo demonstrado, que permite ter uma rápida leitura 

de sua saúde financeira.  

 

Quadro 1 – Receita e Despesa do SAMAE de Pomerode 2013 até 2016. 

 2013 2014 2015 2016 

Tarifa de água     4.058.547,56      4.630.134,28        4.758.692,53      5.357.619,40  

Receita de lixo     1.133.755,40      1.887.767,54        1.956.300,52      2.683.582,54  

Receitas de esgoto           13.027,46            17.141,93              22.750,36            24.934,09  

Outras receitas        367.299,01          295.333,14            400.238,97          311.022,19  

Total da Receita     5.572.629,43      6.830.376,89        7.137.982,38      8.377.158,22  

Desp. Administração     1.136.635,85      1.216.964,36        1.500.591,88      1.635.942,89  

Despesa com agua     2.396.724,96      2.928.574,16        3.649.595,42      3.657.180,61  

Despesa com esgoto           47.131,98            55.295,60              68.217,77            35.149,20  

Despesa com lixo     1.347.299,94      1.712.875,44        2.156.290,65      2.487.254,00  

Pasep           51.530,59            54.553,75              70.141,51            83.771,60  

Investimento        102.934,08          273.359,70            218.486,06          350.751,88  

Total das despesas     5.082.257,40      6.241.623,01        7.663.323,29      8.250.050,18  



 

 

Resultado        490.372,03          588.753,88  -        525.340,91          127.108,04  

Fonte: AGIR (2017). 

Percebe-se que no ano de 2015 a entidade apresentou resultado deficitário na ordem de 

R$ 523.340,91 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta reais com noventa e um 

centavos), já os demais anos apresentou equilíbrio, com pouco sobra e acumulada.  

A seguir apresentamos o programa somente de água e esgoto da entidade (quadro 2), 

bem como suas receitas diretamente processadas, assim deste modo consegue-se visualizar o 

impacto diretamente sobre estes vetores, objeto de reajuste do presente Procedimento 

Administrativo em tela.  

 

Quadro 2 – Receita e Despesa Programa Água e Esgoto do SAMAE de Pomerode 2013 

até 2016. 

Descrição 2013 2014 2015 2016 

Tarifa de água   4.058.547,56     4.630.134,28     4.758.692,53      5.357.619,40  

Ligação       47.718,58        42.990,34        40.197,58                           -    

Religamento        1.213,04          1.800,80          2.504,67            3.824,98  

Outros serviços       27.102,78        45.826,63        52.940,05          50.684,30  

Receitas de esgoto        13.027,46          17.141,93          22.750,36            24.934,09  

A - Total da Receita 4.147.609,42 4.737.893,98 4.877.085,19 5.437.062,77 

Pessoal e encargo social   1.193.141,36     1.307.714,05     1.626.561,18       1.787.571,98  

Energia Elétrica        86.739,44        383.316,92        643.493,07          685.033,27  

Produtos químicos      128.025,39        118.135,34        155.042,78          152.428,01  

Manutenção bombas/motores        45.857,44        114.304,15          90.398,51            22.576,59  

Combustíveis        50.655,48          45.608,50            6.392,73            10.817,64  

Manutenção de veículos      125.749,86          42.242,07          49.339,34            44.555,46  

Manut. bens imóveis/redes      198.739,08        561.906,91        639.138,37          656.171,87  

Outras despesas correntes    267.816,91  355.346,22       294.629,44          298.025,79  

Esgoto        47.131,98  62.185,65         68.217,77            36.705,20  

Investimentos        37.948,94  213.122,66       174.163,00          170.985,95  

Administração (66% do total) 788.022,17 815.733,17 1.001.759,42 1.105.235,88 

B - Total da Despesa   3.269.828,05    4.019.615,64    4.749.135,61  4.970.107,64  

Resultado (A – B)      877.781,37  718.278,34  127.949,58          466.955,13  

Fonte: AGIR (2017). 

 

Cabe destacar que para o gasto com a Administração da entidade adotou-se um rateio 

percentual de 66% (sessenta e seis por cento) do total dos gastos para fazer frente aos dois 



 

 

serviços: tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário, restando 

percentualmente 34% (trinta e quatro por cento) para o serviço de manejo de resíduos sólidos.  

Destacamos como pontos relevante o gasto de energia elétrica que ao longo do período 

cresceu significativamente saltando de R$ 386.739,44 (trezentos e oitenta e seis reais, 

setecentos e trinta e nove com quarenta e quatro centavos) em 2013 para R$ 685.033,27 

(seiscentos e oitenta e cinco mil, trinta e três reais com vinte e sete centavos) em 2016, valor 

este que quase dobrou em três anos.   

Cabe ressaltar ainda, de 2015 para 2016, a verificação do aumento das receitas em 

esgoto com a diminuição das despesas na mesma vertente, o que preocupa esta Agência em 

razão da necessidade de avanço da universalização na coleta e no tratamento do esgoto 

sanitário no município de Pomerode. Bem como, identifica-se igualmente  a inexistência de 

receita de ligações em 2016, a diminuição de manutenção em bombas e equipamentos e nos 

investimentos, estes últimos essenciais para o atingimento das metas do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB de Pomerode. Tais fatos requerem inclusive justificativas da 

entidade à Agência de Regulação. Na continuidade da averiguação, a seguir apresentamos 

análise vertical e horizontal do programa água e esgoto da autarquia da cidade de Pomerode, 

referente aos anos de 2013 a 2016 (quadro 3). 



 

 

 

Quadro 3 – Análise Horizontal e Vertical da Receita e Despesa Programa Água e Esgoto do SAMAE de Pomerode 2013 até 2016. 

Descrição 2013 A.V. 2014 A.V. 2015 A.V. 2016 A.V. me Análise Horizontal me 

Tarifa de água 4.058.547,56 97,85 4.630.134,28 97,73 4.758.692,53 97,57 5.357.619,40 98,54   14,08 2,78 12,59 9,82 

Ligação 47.718,58 1,15 42990,34 0,91 40.197,58 0,82 -        -9,91 -6,50 

 

-8,20 

Religamento 1.213,04 0,03 1.800,80 0,04 2.504,67 0,05 3.824,98 0,07   48,45 39,09 52,71 46,75 

Outros serviços 27.102,78 0,65 45.826,63 0,97 52.940,05 1,09 50.684,30 0,93   69,08 15,52 -4,26 26,78 

Receitas de esgoto 13.027,46 0,31 17.141,93 0,36 22.750,36 0,47 24.934,09 0,46   31,58 32,72 9,60 24,63 

A - Total da Receita 4.147.609,42 100 4.737.893,98 100 4.877.085,19 100 5.437.062,77 100 me 14,23 2,94 11,48 9,55 

Pessoal e encargo social 1.193.141,36 36,49 1.307.714,05 32,53 1.626.561,18 34,25 1.787.571,98 35,97 34,81 9,60 24,38 9,90 14,63 

Energia Elétrica 386.739,44 11,83 383.316,92 9,54 643.493,07 13,55 685.033,27 13,78 12,17 -0,88 67,87 6,46 24,48 

Produtos químicos 128.025,39 3,92 118.135,34 2,94 155.042,78 3,26 152.428,01 3,07 3,30 -7,73 31,24 -1,69 7,28 

Manutenção bombas/motores 45.857,44 1,40 114.304,15 2,84 90.398,51 1,90 22.576,59 0,45 1,65 149,26 -20,91 -75,03 17,77 

Combustíveis 50.655,48 1,55 45.608,50 1,13 6.392,73 0,13 10.817,64 0,22 0,76 -9,96 -85,98 69,22 -8,91 

Manutenção de veículos 125.749,86 3,85 42.242,07 1,05 49.339,34 1,04 44.555,46 0,90 1,71 -66,41 16,80 -9,70 -19,77 

Manut. bens imóveis/redes 198.739,08 6,08 561.906,91 13,98 639.138,37 13,46 656.171,87 13,20 11,68 182,74 13,74 2,67 66,38 

Outras despesas correntes 267.816,91 8,19 355.346,22 8,84 294.629,44 6,20 298.025,79 6,00 7,31 32,68 -17,09 1,15 5,58 

Esgoto 47.131,98 1,44 62.185,65 1,55 68.217,77 1,44 36.705,20 0,74 1,29 31,94 9,70 -46,19 -1,52 

Investimentos 37.948,94 1,16 213.122,66 5,30 174.163,00 3,67 170.985,95 3,44 3,39 461,60 -18,28 -1,82 147,17 

Administração (66% do total) 788.022,17 24,10 815.733,17 20,29 1.001.759,42 21,09 1.105.235,88 22,24 21,93 3,52 22,80 10,33 12,22 

B - Total da Despesa 3.269.828,05 100 4.019.615,64 100 4.749.135,61 100 4.970.107,64 100   22,93 18,15 4,65 15,24 

Resultado (A – B) 877.781,37   718.278,34   127.949,58   466.955,13     -18,17 -82,19 264,95 54,86 

Fonte: AGIR (2017). 
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No quadro acima descrito (quadro 3) a média de crescimento da receita total é de 

9,55% (nove vírgula cinquenta e cinco por cento), enquanto que a média de despesa total 

cresce para o mesmo período na ordem de 15,24% (quinze vírgula vinte e quatro por cento). 

Em uma régua desigual de crescimento entre a receita e a despesa torna-se no mínimo 

preocupante e cabível de ações geradoras ou inibidoras de gastos, ressaltando que os 

investimentos não apresentaram valores significativos na composição dos gastos, que gira em 

torno de 3,39% na média (três vírgula trinta e nove por cento), de 2015 para 2016.  

Os investimentos são ponto importante e, apesar de estarem estáveis, são valores 

considerados baixos frente aos desafios quanto a regularidade e qualidade do serviço de 

abastecimento de água, sem mencionar a realidade ínfima do esgotamento sanitário que não 

apresentou investimentos. 

Quanto às análises dos itens: volumes de produção, faturamento e micromedição de 

tratamento de água, distribuição de hidrômetros instalados por faixa etária, gasto energético 

em kwh e valor por ano e, inadimplência média; ficam prejudicadas, pois mesmo sendo 

solicitadas desde o início do Procedimento, até o fechamento deste relatório não foram 

apresentados a este departamento ou os motivos/razões pelo não envio. É importante, mesmo 

após o proferimento da Decisão Final, que tais informações sejam enviadas à Agência. 

Finalizadas as inferências, segue-se para o índice que será considerado para o reajuste 

tarifário, sendo que esta Diretoria Administrativa considerará o período de dezembro/2015 até 

dezembro/2016, acarretando em um índice de 7,31% (sete vírgula trinta e um por cento). 

Assim, para melhor demonstração do pleiteado, trazemos ao presente parecer a composição 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado de dezembro de 

2015 a dezembro de 2016 (quadro 4): 

Quadro 4 – IPCA Acumulado Dezembro/2015 até Dezembro/2016. 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

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

Dez/16 0,30 1,073084 7,3084 

nov/16 0,18 1,069875 6,9875 

out/16 0,26 1,067952 6,7952 

Set/16 0,08 1,065183 6,5183 

ago/16 0,44 1,064331 6,4331 

jul/16 0,52 1,059669 5,9669 
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jun/16 0,35 1,054187 5,4187 

maio/16 0,78 1,050510 5,05051 

abr/16 0,61 1,042380 4,2380 

mar/16 0,43 1,036060 3,6060 

fev/16 0,9 1,031624 3,1624 

jan/16 1,27 1,022422 2,2422 

dez/15 0,96 1,009600 0,96 
Fonte: Adaptado IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de índices 

de Preços ao Consumidor.  Acesso em: 12 jan. 2017. 

 

Cabe registrar que em razão da correção da nova data base para reajuste tarifário, em 

razão do atraso na publicação do último reajuste pela autarquia, esta Agência, considerará, 13 

(trezes) meses de índice inflacionário (IPCA), para alinhamento da então nova data base de 

reajuste. Ressalta-se que esta data base deverá ser mantida pela entidade, não aceitando a 

AGIR novos realinhamentos. 

 

Do Parecer:      

 

Mediante o exposto, esta Diretoria Administrativa 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 7,31%, (sete vírgula trinta e um por cento ) com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado dos últimos 13 (treze) 

meses, ou seja, de dezembro/2015 até dezembro/2016, conforme o demonstrado no 

quadro 4 deste Parecer; 

2) Em análise a legislação vigente acerca da matéria, constatou-se divergência do ato 

administrativo a ser editado, para tornar público a fixação e/ou alteração dos preços 

públicos e/ou tarifas, assim vejamos: 

Lei Orgânica do Município de Pomerode: 

[...] 
Art. 74 Os atos administrativos de competência do Prefeito Municipal dar-se-ão: 

I – por decreto, numerado, em ordem cronológica, quando se tratar de: 

... 

i) Fixação e alteração dos preços públicos prestados pelo município e 

aprovação dos preços concedidos ou autorizados; (grifo nosso) 
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Lei n° 116/1966 – Cria Serviço Autônomo SAMAE  

[...] 

Art. 10  A Classificação dos serviços de água e esgoto respectivas as tarifas e a 

condições  para a sua concessão serão estabelecidas em regulamento. 

Parágrafo Único – Os preços e tarifas  dos serviços de água e esgoto prestados pelo 

SAMAE, e os critérios para o seu reajuste serão fixados por Portaria do Diretor do 

SAMAE,  que encaminhará ao Prefeito Municipal com o demonstrativo de sua 

composição, ... (grifo nosso) 

Considerando que a Lei nº 11.445/2007, delega a entidade reguladora a competência 

de definir e autorizar a revisão ou reajuste tarifário, cabendo ao município a 

obrigatoriedade da divulgação dos valores a serem aplicados, recomendamos que seja 

padronizado nas legislações vigentes no município o ato a ser editado. 

3) Que a entidade seja advertida via termo de notificação por não atender as informações 

solicitadas em tempo à esta Agência de Regulação;    

4) 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 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), em 16 de janeiro de 2017. 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo – AGIR 
ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista – AGIR 

CORECON-SC 1463 

 

 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 

CRA-SC nº 6000528 / Reg. Prof. nº 1284/SC (Sec. Ex.) 


