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DECISÃO Nº_005/2015  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 008/2015 

OBJETO: REALINHAMENTO TARIFÁRIO 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. 

INTERESSADO: MUNICÍPIOS DE APIÚNA, ASCURRA, BENEDITO NOVO, BOTUVERÁ, 

DOUTOR PEDRINHO, GUABIRUBA, INDAIAL, RIO DOS CEDROS E RODEIO.  

 

Relatório: 

Por intermédio do Ofício nº CT/D – 0846, de 13 de maio de 2015, recebeu da 

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN, pedido formulado no 

sentido de lhe ser concedido um realinhamento tarifário, de forma linear e com vigência a partir de 1º de 

agosto do corrente ano, e aplicá-lo em todas as faixas tarifárias de água e esgoto aplicável em todo o 

Estado de Santa Catarina, naqueles entes municipais de atuação e abrangência da CASAN. 

Em seu pleito apresenta o percentual de 13,24% (treze vírgula vinte e quatro por cento), que 

devem incidir sobre os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 

que corresponde à inflação do período mais os impactos sofridos com os reajustes da energia elétrica. 

Acompanham o seu pleito, estudos e simulações, uma que conclui pelo percentual de 13,24%, 

(treze vírgula vinte e quatro por cento) observado o reajuste pelo índice inflacionário do período e o outro 

com o percentual da ordem 16,48% (dezesseis vírgula quarenta e oito por cento), esse pautado no Decreto 

nº 1.035, de 25/01/2008, destacando-se os artigos 3º, 4º, 5º e 27. Justifica-se frente à necessidade de 

suportar o pagamento do serviço da dívida dos novos investimentos e garantir a contrapartida dos 

financiamentos que a companhia está pleiteando ou que já foram contratados junto aos organismos 

financeiros nacionais e internacionais, ressaltando que o Programa de Investimentos previstos no 

Orçamento da Companhia até 2017 totaliza R$ 1,8 bilhão.  

Assim, com fundamento no artigo 29, da Lei Federal nº 11.445/2007, a CASAN solicita a 

autorização da AGIR para aplicação do reajuste da ordem de 13,24% (treze vírgula vinte e quatro por 

cento), a partir de 1º de julho de 2015 e incidente sobre o consumo do mês de agosto de 2015, conforme 

Tabela Tarifária contida à página 9 da Nota Técnica que acompanha o ofício acima evidenciado. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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A AGIR instaura, por isso, o Procedimento Administrativo nº 008/2015, cujo objeto é a 

apreciação do pedido de realinhamento tarifário referente aos serviços de abastecimento de água e de 

coleta e tratamento de esgotos sanitários encaminhado pela Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento - CASAN, em razão do contrato de concessão/gestão compartilhada para prestação destes 

serviços públicos nos municípios Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Doutor Pedrinho, 

Guabiruba, Indaial, Rio dos Cedros e Rodeio. 

 Em reforço ao seu pedido, a CASAN anexa ao Ofício nº CT/D – 0846, NOTA TÉCNICA – 

REAJUSTE TARIFÁRIO DE 2015, com 18 (dezoito) páginas e mais anexos, o qual agrega 

elementos que buscam motivar a solicitação de reajuste. Esse o breve e necessário relatório, que é 

reforçado pelos demais pareceres que se acham acostados, sobre o pedido em si, para que então, de 

acordo com o disposto no Inciso XIII do artigo 7º do Estatuto do Consórcio Público, dentre suas 

competências a AGIR deverá: 

[...] 

XIII – analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas, mediante estudos 

apresentados pelas prestadoras de serviços, bem como autorizar o aditamento dos 

contratos de prestação de serviços de saneamento básico; 

[...] 

 

Diante da solicitação a esta Agência, cabe, portanto, análise e apreciação da justificativa que 

sustente o pleito de 13,24% (treze vírgula vinte e quatro por cento) de reajuste linear na tabela de 

serviços da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, destacando ainda que a 

empresa ressalta os recentes aumentos do insumo energia elétrica, estes tidos como custos não 

administráveis, e, portanto passíveis de apropriação nessa oportunidade. 

 

Decisão: 

O pleito como é apresentado, em primeiro instante pode ser entendido como um pedido de 

revisão extraordinária em face do pedido de incorporação dos índices aplicados pelo Governo 

Central, através da ANEEL, com esta incorporação se estendendo na composição dos custos, como 

apresentado nas notas técnicas que ilustram a solicitação. 

Para que assim pudesse ser analisado, o pleito deveria ter sido formulado com esse propósito 

e junto ao mesmo, como é sabido, muitos outros elementos e informações preliminares estariam 

obrigatoriamente presentes, mas que não ocorreu. A revisão tarifária é assunto mais complexo e irá 

demandar uma série de arranjos e ações que demandarão um tempo muito mais estendido do que a 

apreciação de um reajuste e a eventual apropriação dos índices atribuídos às tomadas de decisões do 

Governo Federal. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Como base para fundamentação da decisão ora tomada, aceito e valido na íntegra o Parecer 

Administrativo nº 005/2015, que instrui esse Procedimento e que foi firmado, setorialmente pela 

Diretora Administrativa, sendo esse compilado ainda com a participação do economista e agente 

administrativo, todos técnicos competentes e de grande saber e ainda o parecer firmando pela 

Assessoria Jurídica da AGIR. Ambos os relatórios fazem parte desta Decisão em sua íntegra.  

Vistos todos os documentos juntados, estes devidamente analisados e compreendidos, levam 

necessariamente à conclusão de que não restam dúvidas de que, pelo menos em parte a CASAN tem 

razão em seu pleito, diante do quadro que restou colocado e que, infelizmente, traduz em especial aos 

usuários, a volta de uma curva inflacionária preocupante e que afeta o poder de compra, em especial 

dos menos favorecidos economicamente. Por outro lado, os números contábeis e econômicos 

analisados, apontam para alguns cenários, que se não corrigidos, em pouco tempo podem causar 

inúmeros desconfortos para a CASAN e essas situações com toda certeza iriam comprometer as 

metas da universalização dos serviços, em especial quanto ao esgoto sanitário e os prazos apontados 

não seriam cumpridos.  

Um destes cenários pode ser observado com a anotação feita na análise das informações 

contábeis e financeiras (Quadro um e Quadro dois) que informa que a entidade apresenta situação 

delicada, dentre outros apontamentos relevantes. Outro ponto que se destaca é a comparação contábil 

efetuada entre várias outras empresas do ramo (CORSAN, SANEPAR, COPASA e SABESP), como 

expresso nos quadros 3, 4 e 5 do mencionado relatório administrativo já mencionado. 

Também deve ser apreciado, sob a ótica da regulação, o apontamento feito em relação aos 

reajustes concedidos pelas agências, que no dizer da Companhia não estariam fortalecendo os 

investimentos necessários e que por isso está recorrendo cada vez mais à capitais de terceiros, para 

poder cumprir o seu plano de investimentos, alegação essa que não reflete a realidade contábil da 

apropriação dos investimentos que só podem ser assim considerados quando postos em efetiva 

operação, em atenção ao princípio legal insculpido no art. 42, da Lei n.º 11.445. 

Ao ingressar na efetiva aplicação da metodologia e administradas às fórmulas econômico-

financeiras, percebe-se ligeira diferença entre a proposta apresentada e a conclusão técnica, como se 

extrai a partir do item “5. Da Análise:” do já citado parecer administrativo. 

Cabe também atentar para as observações feitas no Parecer mencionado, quando esse analisa 

a Nota Técnica onde se constata, prima face, aumentos de números de colaboradores, que resulta, em 

tese, em perda de produtividade e ao mesmo tempo ainda que não foram atingidas as metas do 

tratamento de esgoto e reposicionadas algumas destas metas. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Também essa Nota Técnica traz em seu bojo dados sobre o impacto da energia elétrica sobre 

a composição da tarifa, através de série histórica e ainda dando ênfase a chamada bandeira vermelha, 

um custo adicional que também penaliza quem se utiliza da energia elétrica na região sul e sudeste. 

Esses impactos, como demonstrado no quadro 15 e seus comentários, apura o IRT no percentual de 

9,431%, em uma análise exemplificativa, mas que depende ainda da análise de outros fatores, que 

leva a concluir que a análise do impacto da energia elétrica não deve ser feita isolada, mas no 

conjunto dos indicadores aplicados e reconhecidos como legais. Verificando, de outra banda a série 

histórica dos últimos reajustes da CASAN, constata-se que sempre houve tão somente a reposição 

inflacionária, até porque no decorrer deste lapso temporal, em nenhum momento houve pedido de 

revisão ou reequilíbrio, que, como é sabido, demanda bem outra metodologia, estudos bem mais 

complexos e um período de tempo muito mais ampliado.  

Com o surgimento, agora, das anormais políticas energéticas praticadas pelo Governo, não 

mais se pode ignorar que tais fatos, de forma excepcional, agridem a base tarifária (que em breve 

também deverá ser revista e aprimorada) e com reflexos imediatos sobre as contas. Mesmo entendo 

que parte deste impacto já se acha contemplado nos índices mensais publicados pelas autoridades 

econômicas, no caso das prestadoras dos serviços de água e esgoto, tais impactos atuam de modo 

mais direto e em proporções que podem até ameaçar a viabilidade econômica destes serviços 

essenciais. Todo o quadro analisado aponta, por outro lado, para a necessidade de uma adequação 

tarifária, através de uma revisão ordinária e até para que sejam adequadas as regras atuais da 

regulação do saneamento, com a aplicação de indicadores, estes já aprovados pela Câmara Técnica 

da ABAR, indicadores esses que serão objeto de apreciação e análise na próxima revisão/reajuste a 

ser praticado. 

Também é oportuno apontar que a tarifa de água praticada pela CASAN, no momento atual 

e com o reajuste e adequação, é uma das mais altas praticadas em comparação a outras empresas 

estaduais e/ou municipais, situação que também deve merecer uma análise mais criteriosa na revisão 

acima citada. 

Isso, a princípio não aponta que o valor dessa tarifa seja a “mais cara”, uma vez que dentre 

vários elementos que influenciam na formação deste valor, estão as incidências dos impostos de toda 

ordem, as condições econômicas regionais, a eventual apropriação da economia de escala, eficiência 

etc. Só esse fato, de forma isolada mais uma vez empurra todos os atores do saneamento básico a 

pensar, com urgência, na revisão tarifária e ainda, com muita ênfase, a necessidade da fixação de 

tarifas municipalizas ou, no mínimo, a tarifa regionalizada.  

http://www.agir.sc.gov.br/
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Assim, postos os fundamentos e agora passando a análise do percentual de reajuste e 

recomposição, os cálculos apontam, pelos cenários que acompanham o Parecer Administrativo, que 

ou aplica-se o percentual de 12,19% ou o percentual de 13,36%. Por outro lado, o pedido da CASAM 

vem com o percentual de 13,24%, ou seja, pequenas diferenças resultantes de metodologias com 

abordagens diversas. 

Vistos e analisados esses fundamentos e considerações, além das condicionantes ao final 

apresentadas, e sempre observando a preservação da modicidade tarifaria de modo a não penalizar 

desmesuradamente os usuários e ao mesmo tempo não colocar em risco econômico/financeiro a 

Companhia, decide-se nos seguintes termos: 

 

1 – Conceder à COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN, 

o reajuste e recomposição tarifária no percentual de até 12,19% (doze vírgula dezenove) com 

base no IPCA do mês de junho de 2014 (neste somente 0,05% referente a diferença entre a 

inflação projetada, considerada na revisão anterior e a efetivamente medida) a junho de 2015 

(neste usando a inflação projetada em 0,8%), mais o impacto da energia elétrica sobre os 

custos da Companhia e, utilizando-se para cálculo a fórmula sugerida pela CASAN alterada, 

bem como seus valores atualizados e adequados pela Agência em razão de equívocos, bem 

como seus valores atualizados e atendendo assim, na íntegra, o pedido. 

A adoção do índice acima está levando em conta a necessária e indispensável modicidade 

tarifária e ao mesmo tempo não vem em prejuízo da empresa. Também deve se atentar que 

eventuais divergências de índices decorrem em razão da falta de uma política tarifária 

(instituição de uma fórmula) que deve smj., observar a regionalização e ou, em sendo o caso, 

até eventual individualização municipal. 

 

2 - Ao referido índice aplicado, como já acima mencionado, acha-se acrescido do impacto da 

energia e ainda do impacto apurado por força da denominada “Bandeira Vermelha”, conforme 

pode ser apurado pelo Quadro 17 que integra o Parecer Administrativo e também tendo como 

base os elementos contábeis disponibilizados pela CASAN. A presente Decisão é proferida e 

está amparada no Artigo 2º, Inciso IV, e Artigo 37, ambos da Lei nº 11.445/2007 e nos Artigos 49 

e 50, do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 e demais dispositivos legais aplicáveis. 

  

3 – Para a validade, legalidade e aplicabilidade do reajuste acima, cabe ainda que seja o ato 

administrativo formalizador do reajuste aplicado às tarifas de água, esgoto e serviços prestados 

http://www.agir.sc.gov.br/
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pela CASAN nos municípios de APIÚNA, ASCURRA, BENEDITO NOVO, BOTUVERÁ, 

DOUTOR PEDRINHO, GUABIRUBA, INDAIAL, RIO DOS CEDROS E RODEIO, 

acompanhado das respectivas Tabelas Tarifárias, seja publicado no Órgão Oficial da Companhia e 

ainda, em órgão de imprensa local e aviso na própria fatura (este último se for possível), de forma 

que os usuários tomem conhecimento, de forma ampla e oficial, em período não inferior a 30 

(trinta) dias em obediência ao Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, para o início da cobrança 

dos novos valores tarifários ora autorizado.  

Para evitar controvérsias e ou interpretações divergentes, a AGIR concorda e autoriza que 

para a validade desse prazo, podem ser aproveitadas as datas de publicações das agências do 

Estado, publicadas sobre o mesmo tema, e em sendo o caso, anteriormente à publicação legal 

dessa Agência, salvo se utilizado o valor máximo desta decisão. 

 

4 – Fica também determinado que a COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 

SANEAMENTO – CASAN encaminhe a esta Agência, cópia do ato administrativo exarado com 

as novas tabelas tarifárias, assim como das publicações realizadas, no prazo de no máximo 15 

(quinze) dias após as edições dos documentos legais e publicações. 

 

5 – Que optando a COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

CASAN pela aplicação de percentual menor do que o máximo autorizado, a diferença apurada 

seja apropriada em pedido posterior de revisão ordinária e/ou extraordinária da tarifa. 

 

6 – Fica também intimada a COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO 

– CASAN, para no prazo de 90 (noventa) dias manifestar-se, justificando, esclarecendo ou 

contrapor-se aos apontamentos contábeis mencionados no Parecer Administrativo nº 005/2015. 

 

OBRIGAÇÕES SUPLEMENTARES (condicionantes): 

Entende essa Agência e por isso determina que de diante dos dados disponibilizados e para 

que se possa efetivamente fazer da regulação um instrumento de aperfeiçoamento dos serviços 

prestados pelo poder público aos contribuintes/usuários, há necessidade de, além das obrigações 

acima, sejam também tomadas as seguintes providências pela COMPANHIA CATARINENSE DE 

ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN: 

a) Que até a data de 31 de dezembro de 2015 sejam firmados todos os Contratos de 

Programa com os municípios que compõe o Consórcio Público AGIR e atendidos pela CASAN, 

http://www.agir.sc.gov.br/
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havendo ou não a revisão dos PMBS (Planos Municipais de Saneamento Básico). O não 

atendimento desta meta, até o prazo acima, implicará a imediata abertura de Procedimento 

Punitivo para posterior aplicação de penalidades, em sendo o caso; 

b) Que apresente a COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

CASAN, no prazo de 30 (trinta dias) certidão ou comprovação de quitação das despesas de 

energia elétrica tanto da Concessionaria CELESC, bem como de outros fornecedores, como 

cooperativas e empresas privadas e/ou públicas e que tais documentos sejam apresentados à cada 

pedido de reajuste, revisão ordinária e revisão extraordinária das tarifas; 

c) Que a CASAN realize estudos de eficiência energética no âmbito dos municípios 

regulados pela AGIR, com ou sem PMSB (Planos Municipais de Saneamento Básico), para que 

sejam implementadas medidas que permitam aferir, na próxima revisão/reajuste, os resultados 

obtidos, com implantação de equipamentos novos, ou troca destes, objetivando a redução do 

consumo de energia, sem perda de eficiência e/ou ainda, implementar procedimentos de 

manutenção corretiva, preventiva, preditiva e onde necessário, implantação de geradores para 

evitar as interrupções; 

d) Que sejam efetuadas as gestões necessárias para abertura de revisão tarifária ordinária, 

podendo ser aproveitados estudos já em andamento com essa finalidade;  

e) Que sejam observados e utilizados os indicadores para apreciação no próximo 

reajuste/revisão, que serão implementados através de Resolução desta Agência, levando em 

consideração aqueles já aprovados pela Câmara Técnica da ABAR – Associação Brasileira de 

Agências Reguladoras; 

f) O percentual concedido para a reposição dos custos da aplicação da bandeira 

vermelha, nas contas de energia, através dessa Decisão, tão logo seja retirada e/ou substituída 

pela amarela, por determinação do Órgão Nacional competente, deverá ser expurgada, ex-

offício, das faturas de água e esgoto no mês imediatamente subsequente ao da suspensão. 

 

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

ENCAMINHA-SE ÀS PARTES (CASAN), para os EXECUTIVOS MUNICIPAIS e para as 

CÂMARAS DE VEREADORES, para conhecimento dos municípios que compõem o Consórcio 

Públicos da Agência Reguladora AGIR e que tem os serviços de água e esgoto sanitário atendidos pela 

Companhia Estadual CASAN. 

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 

http://www.agir.sc.gov.br/
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publicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br, com as observações do item 3, da presente 

decisão. 

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, após o recebimento dos documentos solicitados 

nos itens acima. 

Essa a decisão que firmo e que sejam tomadas as providências legais e de costume. 

 

Blumenau (SC), em 03 de julho de 2015. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 
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