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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 006/2015. 

OBJETO: Análise do pedido de reajuste anual e revisão tarifária dos serviços públicos prestados 

pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE. 

SOLICITANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó - SAMAE. 

INTERESSADO: Município e SAMAE de Timbó. 

 

 

 

DECISÃO n.º 005/2105 

 

 

Relatório: 

 

Como relatório, adoto aquele emitido pela Diretoria Administrativa, em seu Parecer 

Administrativo nº 004/2015 (fl. 1, 2) no que se reporta aos documentos recebidos, bem como em 

suas análises sobre os demais pontos necessários para a apreciação do pedido, esses de fundo 

econômico. Também trago para este relatório, os demais apontamentos quanto aos investimentos 

e ainda à observância da autarquia em relação ao PMSB (Plano Municipal de Saneamento 

Básico). Postas estas considerações preliminares adentro ainda um pouco mais no relatório, 

destacando que o pedido formulado vem sim, formatado em forma reajuste, uma vez que a 

revisão demandaria necessidades técnicas específicas mais complexas e trabalhosas. Diante desta 

realidade, a Agência, através de contatos preliminares já havia alertado à autarquia timboense 

anteriormente, da necessidade do encaminhamento do pleito e respectivos documentos. Não 

querendo sob esse argumento justificar o lapso temporal entre o recebimento do pedido e a 

prolação da decisão, pelo contrário, tais pleitos, como já é regra, tem prazo de 60 (sessenta) dias 

para ser decidido. 

Fazendo agora uma análise dos documentos e informações levantadas pela área administrativa e 

técnica, sem medo de errar, é possível afirmar que os resultados e informações produzidas são 
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dignos de registro, pela clareza e tecnicidade e, por isso, servem com muita certeza para o 

embasamento da decisão ora proferida. 

Os resultados apurados e apresentados traçam com total tecnicidade, todo o perfil da gestão da 

autarquia SAMAE/Timbó e ao mesmo tempo servem para que, uma vez são apontados como 

alavancas para verificar ou não, a melhoria de gestões e ações de governança, sempre com o 

intuito maior de preservar os bens e serviços públicos de modo equilibrado e transparente e ao 

mesmo tempo, com o olhar técnico da regulação e tornar equilibrada e justa a relação entre a 

administração pública e os usuários. Somente a título de observação, cabe destacar que este 

pleito está tão somente circunscrito ao tratamento/fornecimento da água para a população 

timboense, sem levar em conta a urgente necessidade da implantação do sistema do esgoto 

sanitário, como determinado pela legislação vigente, em todos os seus níveis. Também há de ser 

destacado que o trabalho de análise dos elementos financeiros demandou uma série de busca de 

informações complementares indispensáveis para a compreensão e credibilidade das ações.  

O que chama a atenção é o Quadro 3 – Cronograma de investimentos (fase processual) para 

Timbó/2015, que apesar de haver uma previsão de investimentos para 2015 (ver Quadro 2 – 

Implantação de investimentos imediata (2012-2014) Timbó/2015) pouco efetivamente restou 

implementado. Isso sem sequer mencionar a quase inexistência de ações no sentido da efetiva 

implantação do sistema de esgotamento sanitário. Nesta seara, conforme correspondências, mas 

sem qualquer prova concreta, têm a afirmativa de que pedidos foram encaminhados ao poder 

central (pedidos para alocação e liberação de verbas), quando é sabido que infelizmente, apesar 

da alardeada propaganda institucional federal, tais recursos são quase impossíveis de alcançar, 

salvo algumas exceções pontuais. Na análise financeira feita pela equipe da AGIR chama 

atenção à previsão de R$ 16 milhões de aportes de verbas a título de receitas de capital (Quadro 

5 – Previsão orçamentária do SAMAE de Timbó em 2015), caso concretizado representaria 

um investimento de 69,28%, bem acima da média do ultimo triênio, situação que será 

merecedora de aplausos. Por outro lado o chama a atenção o Gráfico 1 (Gráfico 1 – Percentual 

de Investimentos Água e Esgoto do Município de Timbó) que demonstra a queda acentuada 

dos investimentos nos dois (02) últimos anos efetuados pela autarquia. Por outro lado as contas 

da autarquia apontam uma evolução negativa entre a arrecadação e os gastos de (-6,94%) fato 

que, sob nossa ótica, demanda esforços para que a gestão seja melhora para eliminação dessa 

situação para então atender o comando legal da necessidade de haver um controle econômico-
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financeiro no sentido de não comprometer os serviços e então manter a modicidade tarifária. 

Dentre as recomendações apontadas pela AGIR (p.16) está a necessidade de uniformização de 

rubricas contábeis uniformes para que isso venha a ser mais um elemento para apuração da 

gestão da entidade. Outro ponto que merece consideração é a repercussão das despesas 

financeiras dos resíduos sólidos (Quadro 11 – Demonstrativo de Resultado de Exercício de 

Res. Sólidos do SAMAE de Timbó)  que prejudica (impacta negativamente) a conta de água e 

de esgoto. 

Com a alteração da gestão do aterro sanitário, o aporte de verbas foi esvaziado e por isso, as 

verbas arrecadadas pela administração municipal direta, por intermédio de taxas para tal 

atividade, caso existam, devem ser obrigatoriamente repassadas para a autarquia, sob pena de 

ocorrer a apropriação contábil equivocada e que, em ocorrendo, pode repercutir em ônus tarifário 

ou excessivo ou subdimensionado, que ao final e ao cabo, pode comprometer ou a modicidade 

tarifária ou a gestão a conta resíduos sólidos, situação nenhuma das quais é desejável. 

 

Decisão:  

A autarquia municipal, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE, 

formulou pelas vias legais adotadas pela Agência Reguladora, pedido de revisão e reajuste do 

valor da tarifa de água e dos demais serviços públicos prestados pela mesma, pedindo em seu 

pleito o percentual de 10,00%, a título de recomposição da inflação pelo IPCA, e assim 

permitindo a capacidade de investimento, considerado o período de fevereiro/2014 até 

março/2015 (Quadro 15 – Evolução do INPC Fevereiro/2014 a Maço/2015.) 

 

 

1) DEFERE-SE, portanto, a aplicação do índice de 10,00% tarifa da água e dos 

serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó 

– SAMAE, com base no INPC dos últimos 14 (quatorze) meses, ou seja, de fevereiro/2014 até 

março/2015, alertando à necessidade de comunicação pela Autarquia aos seus usuários de forma 

ampla e oficial, num período não inferior a 30 (trinta) dias, para início da cobrança do novo 

regime tarifário. 

 

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


             

                    AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

4 

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina. 

CEP: 89.036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41 

www.agir.sc.gov.br  

2)  Que seja encaminhado a esta Agência cópia da nova tabela tarifária, assim como das 

publicações realizadas pelo Município de Timbó/SC e pelo SAMAE Timbó, em observação ao 

disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.245/2007, que estabelece: “Art. 39. As tarifas serão 

fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso). 

3) Que o SAMAE de Timbó apresente em 180 (cento e oitenta) dias, os valores com 

depreciação dos seus ativos, haja vista, ser uma conta imprescindível para a recuperação do ativo 

na elaboração da tarifa com preço justo. Para tanto, cabe informar que a AGIR estará realizando 

a certificação dos ativos durante o ano de 2015; 

4) Que o SAMAE de Timbó, obedeça rigorosamente aos investimentos elencados no Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com evidências de seu fiel cumprimento para 

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

sustentabilidade e regularidade dos serviços; 

5) Que a Autarquia registre a conta de estoque no Balanço Patrimonial e desenvolva ações 

para a recuperação dos créditos em dívida ativa; 

6) E, por fim, determinar que a administração central do Município de Timbó, faça o repasse 

dos valores auferidos à título de resíduos sólidos, ou outra denominação que houver, sob pena de 

comprometer a tarifa de água e esgotos além de comprometer a gestão dos resíduos sólidos da 

autarquia. 

7)  Todas as exigências complementares acima serão objeto de avaliação e de análise no 

próximo pedido de revisão e ou reajuste e o não atendimento e ou cumprimento, poderá servir 

como redutor do índice a ser solicitado, salvo situações consensadas ou reconhecidas como não 

aplicáveis, após análise da AGIR; 

 

 

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

respectivos pareceres 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, ou pela publicação no órgão 
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oficial do município de Timbó/SC, além de também ser publicado no site da AGIR, qual seja 

www.agir.sc.gov.br . 

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

deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Essa a decisão. 

Blumenau (SC), em 30 de abril de 2015. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 
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