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Republicada a Redação Consolidada, com a inclusão do Anexo III e IV, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, na Edição nº 3000 de 11 de 

dezembro de 2019 (quarta-feira); páginas 2345 -2373. 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 009, de 15 de agosto de 2019. 

 

ESTABELECE CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS E 

METODOLOGIA DE REVISÃO TARIFÁRIA E PREÇOS 

PÚBLICOS A SEREM OBSERVADOS PELOS 

PRESTADORES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DOS 

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E REGULADOS PELA 

AGIR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Presidente do Comitê de Regulação da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no 

uso das suas atribuições previstas na Cláusula 8ª do Protocolo de Intensões do Consórcio 

Público, e com fundamento nos artigos 175 e 241 da CF/88, e demais dispositivos legais 

correlatos aos serviços públicos prestados nos municípios consorciados, expede a seguinte 

Resolução Normativa: 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e suas alterações, a qual 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, assim como o Decreto Federal nº 

7.217/2010, que a regulamenta.  

A Lei Federal nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012 e suas alterações, que institui as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.  

A Cláusula 6ª. do Protocolo de Intenções da AGIR, devidamente ratificado pelos 

municípios consorciados, que confere o controle, a regulação e a fiscalização dos serviços 

públicos municipais, incluindo o transporte público coletivo e o saneamento básico, bem 

como os demais serviços públicos prestados pelos municípios consorciados.  
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As Cláusulas 11 e 135 entre outras disposições do Protocolo de Intenções da 

AGIR, as quais dispõem sobre a gestão associada e transferência de exercício das 

competências municipais de regulação, controle e fiscalização, bem como sobre o reajuste e a 

revisão das tarifas e preços públicos relativos à prestação dos serviços públicos prestados 

pelos municípios consorciados e regulados pela AGIR.  

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí entende ser necessário estabelecer uma 

metodologia padronizada para avaliar as solicitações de revisão tarifária e preços públicos, 

conforme deliberado na Ata nº 36 de 4 de julho de 2016 quando da reunião do Comitê de 

Regulação da AGIR. 

A Consulta Pública nº 002/2016 que apresentou a minuta da proposta da 

Resolução Normativa nº 008/2016 que estabelecia condições, procedimentos e metodologia 

de cálculo de revisão dos serviços públicos, cujas contribuições foram submetidas à análise e 

aprovação do Comitê de Regulação conforme Ata nº 41 de 14 de dezembro de 2016.  

A Suspenção desta Resolução em virtude de não aprovação por parte do referido 

Comitê de Regulação, da Minuta de Resolução Normativa nº 006/2016 que tratava dos 

indicadores. 

A entrada em vigor do fator de eficiência previsto nesta Resolução Normativa fica 

condicionada à aprovação da Resolução Normativa de Indicadores, não produzindo efeitos 

para aplicação dos procedimentos previsto para a revisão.  

 

RESOLVE: 

 

Estabelecer normativa sobre condições, procedimentos e metodologia de cálculo 

de revisão das tarifas e preços públicos a serem observados por todos os prestadores dos 

serviços públicos, nos municípios consorciados à AGIR, quando da solicitação de revisão 

tarifária e preços públicos, nos seguintes termos:  

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 1º Para os fins desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
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I. REAJUSTE DE TARIFA: Mecanismo de atualização monetária periódica das 

tarifas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário e preços públicos, mediante 

aplicação de Equação Paramétrica da AGIR e, no que couber, respeitando-se os instrumentos 

contratuais específicos, para recuperação do poder de compra do prestador, respeitando-se 

ainda,  o intervalo mínimo de doze meses para sua atualização, nos termos do art. 37, da Lei 

Federal nº 11.445/2007 e do art. 50, Decreto Federal nº 7.217/2010 e das respectivas 

alterações, bem como o § 7º do art. 9º da Lei Federal nº 12.587/2012, e das cláusulas 11 e 135 

do Protocolo de Intenções da AGIR.  

II. REVISÃO DE TARIFA: mecanismo utilizado para a reavaliação das 

condições gerais da prestação dos serviços e tarifas praticadas, estrutura tarifária, categorias e 

faixas de consumo, ou quando ocorrerem fatos  que sejam classificados como atos externos à 

participação e à responsabilidade dos prestadores de serviços e que causem alteração no 

equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 38, da Lei Federal nº 11.445/2007 e do 

art. 51, do Decreto Federal nº 7.217/2010 e das respectivas alterações, bem como o § 7º do 

art. 9º da Lei Federal nº 12.587/2012, e cláusulas 11 e 135 do Protocolo de Intenções da 

AGIR. 

III. TARIFA: é a remuneração devida pelos usuários de serviços públicos 

explorados por concessionários, ou permissionários, sob regime de Direito Administrativo.  

IV. PREÇO PÚBLICO: o valor cobrado pela prestação de uma atividade de 

interesse público qualquer, privativa ou não do Estado, desde que prestada diretamente por 

uma pessoa jurídica de direito público e/ou privado, mediante concessão ou delegação, 

estando sujeita a restrições na livre fixação do seu valor.  

V. PREÇO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR OU ACESSÓRIA: são os valores 

cobrados por parte do prestador dos serviços que não sejam das atividades fim. Ex.: são as 

receitas com: ligação de água, corte, análise laboratorial, segunda via de documentos, multas e 

juros de mora, reparos, consertos, inspeção, deslocamento, alienação ativos, residual de ativos 

não depreciados, propaganda em espaço público, receita financeira etc.   

VI. DECISÃO: Instrumento jurídico, de caráter público, emitido pelo Diretor Geral 

da AGIR, com a finalidade de deliberar e definir a Revisão Tarifária e preços públicos.  

VII. DATA BASE DE REAJUSTE TARIFÁRIO: Data do último mês para apurar o 

índice de correção acumulado de Reajuste ou Revisão Tarifária. 
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CAPÍTULO II 

DO OBJETO 

 

Art. 2º Esta resolução estabelece condições, procedimentos e metodologia de 

cálculo de revisão das tarifas e preços públicos que deverão ser observados pelos prestadores 

dos serviços públicos no âmbito dos municípios controlados, regulados e fiscalizados pela 

AGIR, quando da solicitação de revisão. 

Parágrafo Único. As condições, procedimentos e metodologia de cálculo das 

tarifas e preços públicos previstas nesta Resolução aplicam-se a todos os prestadores dos 

serviços públicos controlados, regulados e fiscalizados pela AGIR, respeitando-se, no que 

couber, as condições contratuais pactuadas. 

 

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Seção I 

Da Aplicabilidade da Resolução 

 

Art. 3º A presente resolução tem aplicação obrigatória, a partir da data de sua 

vigência, a todos os prestadores dos serviços públicos nos Municípios controlados, regulados 

e fiscalizados pela AGIR, tendo como objetivo a revisão tarifária, respeitando, no que couber, 

as condições contratuais pactuadas. 

 

Seção II 

Da Revisão Tarifária 

 

Art. 4º A revisão das tarifas e dos preços públicos, tem por finalidade reavaliar as 

condições gerais da prestação dos serviços de forma ordinária ou extraordinária.  

I. Revisão Ordinária (RO): objetiva-se a distribuição dos ganhos de 

produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado, respeitando-se as 

normas legais e regulatórias, num período de 4 (quatro) ciclos tarifários, sendo que cada ciclo 

corresponde a 12 (doze) meses, salvo as condições contratuais pactuadas.  
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II.  Revisão Extraordinária (RE): quando se verificar a ocorrência de fatos não 

previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio 

econômico-financeiro, também se observando os ganhos de produtividade com os usuários e a 

reavaliação das condições de mercado, respeitando-se as normas legais e regulatórias, bem 

como as condições contratuais. 

§ 1º As revisões ordinárias e extraordinárias deverão ser solicitadas pelo prestador 

mediante envio da documentação à AGIR, conforme determinado nos respectivos anexos 

específicos aos serviços públicos regulados pela AGIR, constantes nesta Resolução 

Normativa. 

§ 2º As revisões extraordinárias poderão ser determinadas, de ofício, pela AGIR, 

quando identificado desequilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços, conforme 

item 1.6, Parte 2 do Anexo II, desta Resolução. 

§ 3º O desequilíbrio econômico-financeiro quando identificado pelos usuários, 

poderá ser motivação de revisão tarifária extraordinária, mediante envio de estudo técnico 

comprobatório, com a assinatura de profissional habilitado, devendo seguir as determinações 

desta Resolução Normativa. 

§ 4º Quando os preços públicos dos serviços complementares ou acessórios, 

forem revisados em conjunto com as tarifas, se dará mediante a apresentação da sua estrutura 

de custos com base em estudo técnico comprobatório, com a assinatura de profissional 

habilitado.   

 Art. 5º A condição de desequilíbrio econômico-financeiro observará o item 1.6, 

Parte 2 do Anexo II, além do preenchimento das Planilhas de Informações Econômico-

Financeiras, do Fluxo de Caixa Descontado e do Acompanhamento das metas de 

investimentos disponíveis nos Anexos desta Resolução Normativa.  

 

 

Seção III 

Dos Procedimentos 

 

Art. 6º O prestador dos serviços públicos deverá solicitar revisão tarifária 

mediante ofício, conforme Anexo I, e preenchimento das planilhas eletrônicas, conforme 

Anexo específico ao serviço regulado e disponibilizadas no sítio eletrônico da AGIR, ou 

através de outros dispositivos autorizados pela agência, além do envio dos documentos 
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exigidos no respectivo Anexo e justificativa com a descrição dos eventos que motivam a 

revisão das tarifas e/ou preços públicos com indicação do impacto econômico-financeiro 

apresentando o percentual de desequilíbrio.  

Parágrafo Único. O prestador de serviços públicos deverá fornecer todas as 

informações em meio digital, conforme modelo definido pela AGIR, bem como informações 

complementares que se fazem necessárias. 

Art. 7º De posse das informações e dos documentos comprobatórios descritos no 

Art. 6º, a AGIR dará abertura ao processo administrativo de revisão tarifária, a fim de definir 

o percentual de revisão das tarifas e dos preços públicos, obedecendo aos prazos definidos 

nesta Resolução. 

§ 1º A AGIR analisará o estudo encaminhado e elaborará Parecer quanto ao pleito 

no prazo de até 90 (noventa) dias da abertura do processo, podendo tal prazo ser prorrogado 

por igual período. 

§ 2º Sendo necessárias complementações ao estudo de revisão tarifária, a 

Gerência competente deverá solicitar documentos e/ou ajustes necessários a serem feitos pelo 

solicitante, suspendendo o prazo previsto no § 1º deste artigo. 

§ 3º Após as devidas complementações do estudo inicial, o prazo para a AGIR 

emitir o parecer será a complementação do prazo previsto no § 1º, ou seja, no prazo de até 90 

(noventa) dias inicial, apresentar o Parecer, podendo tal prazo ser prorrogado por igual 

período.  

§ 4º Sendo aprovado o estudo de revisão tarifária, através de Parecer da Gerência 

competente, deverá a Assessoria Jurídica elaborar Parecer no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

sendo estes encaminhados para Decisão do Diretor Geral da AGIR no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis.  

§ 5º Em caso de negativa do pleito, a Decisão do Diretor Geral da AGIR deverá 

ser motivada e devidamente fundamentada, cabendo recurso ao Comitê de Regulação no 

prazo de 15 (quinze) dia úteis, sendo que da decisão deste não caberá recurso administrativo 

conforme o § 4º da Cláusula 105 do Protocolo de Intensões da AGIR. 

Art. 8º Na fase de instrução, a AGIR avaliará o pleito de revisão das tarifas, 

através de manifestações escritas e fundamentadas com base nos estudos encaminhados e de 

responsabilidade do solicitante, que deverão apresentar as informações conforme Anexos. 
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§ 1º Documentos e planilhas desenvolvidas para avaliação econômico-financeira 

devem ser encaminhados também em meio eletrônico, com fórmulas discriminadas, sem a 

exigência de senhas de acesso ou de qualquer forma de bloqueio aos cálculos, e, quando for o 

caso, descrição do inter-relacionamento das planilhas apresentadas. 

§ 2º Referente à Base dos Ativos, será seguida Resolução Normativa específica da 

AGIR. 

Art. 9º Poderá a AGIR, em casos específicos e devidamente fundamentado, 

suspender os prazos previstos no art. 7º e submeter o Parecer preliminar emitido sob forma de 

minuta, ao processo participativo no âmbito da municipalidade, através de Consulta Pública 

e/ou Audiência Pública. 

§ 1º A AGIR convocará Consulta Pública e/ou Audiência Pública, observados os 

prazos e procedimentos estabelecidos no Protocolo de Intenções e demais regulamentos por 

esta adotados. 

§ 2º A AGIR deverá publicar em seu sítio eletrônico e órgãos oficiais (Diário 

Oficial dos Municípios - DOM) informando a data, o local e o motivo da Consulta e/ou da 

Audiência Pública, bem como, os locais onde poderá ser consultado o Parecer preliminar da 

AGIR. 

§ 3º O prestador e o poder concedente deverão publicar em seu sítio oficial 

informando a data, o local e o motivo da Consulta e/ou da Audiência Pública, bem como, os 

locais onde poderá ser consultado o Parecer preliminar da AGIR. 

Art. 10. Para os casos de revisão tarifária a AGIR emitirá Decisão indicando o 

percentual de revisão tarifária e os valores atualizados da tarifa e preços públicos que terá 

efeito vinculante, substituindo qualquer outro ato homologatório. 

§ 1º A revisão tarifária poderá estar vinculada à necessidade de aditivos 

contratuais. 

§ 2º O prestador de serviços e o poder concedente deverão publicar a nova tabela 

da revisão tarifária e preços públicos em local de fácil acesso aos consumidores, e também, no 

seu sítio eletrônico, podendo ainda ser publicizado nas faturas ou outros meios oficiais de 

cobrança.  

Art. 11. A revisão da tarifa e preços públicos somente poderão ser praticados 30 

(trinta) dias contados a partir da publicação da decisão no órgão oficial da AGIR, salvo 

disposições legais em contrário.  
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Parágrafo Único. O prestador dos serviços de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário obedecerá ao prazo mínimo de 30 (trinta) dias a partir das publicações 

estabelecidas no caput deste artigo para iniciar as leituras das respectivas ligações com os 

valores reajustados, nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. A presente Resolução aplica-se aos pleitos de revisão das tarifas e 

serviços públicos regulados pela AGIR, apresentados a partir da sua vigência num ciclo de 

quatro 4 (quatro) anos com aplicação para o 5º (quinto) ano, considerando o efeito da inflação 

ocorrida. 

§ 1º O marco inicial da aplicação da primeira Revisão de Tarifas e preços públicos 

Ordinário (RO) se dará no prazo máximo de quatro anos a contar da vigência desta resolução, 

atendidos as prerrogativas de cada serviço regulado conforme respectivos Anexos.  

§ 2º Aplicam-se para os prestadores de serviços públicos de saneamento básico, 

sejam contratos de concessão, inclusive de parcerias público-privadas, de programa ou 

regidos pela Lei de Licitações Públicas os dispositivos contidos na Portaria nº 557, de 11 de 

novembro de 2016, que institui normas de referência para elaboração de estudos de 

viabilidade técnica e econômico financeira (EVTE) previstos no art. 11, inciso II, da Lei 

11.445/2007. 

§ 3º Para as autarquias e economias mistas municipais considerar-se-á o horizonte 

do projeto, com as projeções, tais como: receita, custos, despesas e investimentos, demandas 

de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, e todos as variáveis necessárias de 

acordo com os planos municipais de saneamento básico. 

§ 4º Para os demais serviços públicos regulados pela AGIR, a revisão será 

aplicada no que couber nos termos dispostos nesta resolução, ou nas cláusulas contratuais. 

Art. 13. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. 

Art. 14. O prestador de serviços públicos deverá manter em seus arquivos, junto 

ao escritório local do prestador, cópia de todas as informações, documentos, bem como a 
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memória de cálculo utilizada para as projeções, que poderão ser solicitadas a qualquer 

momento pela AGIR. 

Art. 15. A AGIR reserva o direito de solicitar outros documentos e informações 

complementares, que julgar necessário, para fins de cálculo de revisão tarifária; 

Art. 16. O índice concedido na revisão será de três casas decimais. 

Art. 17. Esta resolução será revisada a cada cinco anos contados a partir da sua 

publicação. 

§ 1º O fator de eficiência que compõe a fórmula paramétrica mencionada nesta 

resolução somente será aplicado a partir da entrada em vigor da Resolução da Agir que trata 

dos Indicadores. 

§ 2º Os casos omissos ou divergentes decorrentes da aplicação desta resolução 

serão analisados e decididos pela Direção Geral da AGIR com anuência do Comitê de 

Regulação.  

Art. 18. Esta Resolução não alcançará a prestadora CASAN, que dependerá de 

edição de Resolução conjunta com as agências reguladoras do Estado de Santa Catarina. 

Art. 19. Esta Resolução entrará em vigor em 90 (noventa) dias a partir da data de 

sua publicação. 

 

 

Blumenau, 15 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretora Geral da AGIR 
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JOSÉ CARLOS SPENGLER 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR. 
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 009, de 15 de agosto de 2019 

 

ANEXO I 

 

 OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO TARIFÁRIA  

Logo do Prestador 

 

Ofício n
o 
_____/20___.        Município, ___ de _________ 20__. 

 

Ilmo. Senhor 

Xxxxxx Xxxxxxx 

Diretor Geral da AGIR 

 

Referente: Pedido de Revisão Tarifária 

Concessionária/ Prestadora: ______________________ 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste formalizar pedido de 

Revisão Tarifária dos valores aplicados no município de _______________, considerando que 

o último processo de revisão ocorreu no dia ____ do mês de ________ do ano de ____. 

Conforme Resolução Normativa da AGIR nº 009/2019, encaminhamos em anexo, 

os documentos constantes no ANEXO _____ desta resolução: 

Sendo o que tínhamos para informar, ficamos à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

Atenciosamente, 

 

Nome do Representante Legal 

Cargo/Função 
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 009, de 15 de agosto de 2019 

 

ANEXO II  

SERVIÇOS REGULADOS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

PARTE 1 – Relação de documentos dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

 

I. Oficio de solicitação de revisão tarifária, com o respectivo estudo indicando o 

percentual pretendido e elencando os eventos com as causas ensejadoras da necessidade de 

revisão tarifária e seus efeitos, com as devidas justificativas do pedido (conforme Anexo I); 

 

II. Tabela de evolução histórica das tarifas e o percentual de reajuste/revisão 

concedido. 

 

III. Estudo de revisão tarifária, contendo: 

a) Metodologia utilizada, explicitando-se os procedimentos, as referências técnicas e 

bibliográficas, as fontes e os critérios de tratamento dos dados, os modelos e 

parâmetros de projeção e a matriz de risco, dentre outros; 

b) Demandas realizadas e previstas por serviços (abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário) no mínimo com os seguintes itens: 

 Número atualizado de economias de abastecimento de água potável, economias 

de esgotamento sanitário, ligações de abastecimento de água potável e ligações 

de esgotamento sanitário, no que couber; 

 Número atualizado de funcionários próprios e terceirizados; 

 Número atualizado da população do município (população urbana e rural); 

 Relatório dos volumes: Produzido, micromedido e faturado (m³) de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; 

 Histograma mensal das economias e estrutura praticada. 

 Percentuais de cobertura de atendimento para: Água tratada e distribuída, 

Coleta e afastamento de esgoto e Tratamento de esgoto. 
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c) Percentuais atualizados de perdas físicas e econômicas (inadimplência); 

d) Plano de Investimentos, com planilhas detalhadas para ações como aquisição de 

bens móveis, equipamentos, veículos, projetos, obras e outras intervenções, com o 

seguinte conteúdo mínimo: 

 Para investimentos previstos: 

 Situação do processo de contratação (se licitada, já em licitação ou 

programada) de cada investimento; 

 Previsão de início e término de cada investimento; 

 Valor total do investimento com recursos próprios e de terceiros (com 

indicação da fonte de recursos e previsões de desembolsos), quando existente, 

para cada investimento; 

 Situação do processo de financiamento, quando aplicável (requisitado, 

contratado, liberado), com a devida anuência do Poder Concedente; 

 Existência e situação de projetos executivos e/ou licenciamentos ambientais. 

 Para investimentos em execução: 

 Percentual já executado e o valor liquidado de cada investimento, considerando 

desembolsos de recursos próprios e de terceiros, para cada investimento; 

 Previsão de término de cada investimento; 

 Informação dos investimentos em uso parcial. 

 Para investimentos solicitados em revisões anteriores e já concluídos:  

 Deverão ser apresentados, para cada investimento, data de conclusão,  

 Situação operacional,  

 Desembolso total (com recursos próprios e de terceiros) e 

  Resultados obtidos/planejados. 

Obs.: Para os casos de Prestadores Públicos, os investimentos, seus valores e 

previsões além de estar em consonância com os previstos no Plano Municipal 

de Saneamento Básico – PMSB deverão estar consignados no Plano Plurianual 

– PPA do município. A previsão de investimentos não relacionados no PMSB e 

PPA deverá ser expressamente justificada, inclusive sobre suas implicações nas 

demais ações previstas no planejamento municipal; 

Para os casos de Concessões Privadas, os investimentos, seus valores e 

previsões deverão estar em consonância com os previstos no Plano Municipal 
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de Saneamento Básico – PMSB, com a Proposta Técnica e com a Proposta 

Comercial. A previsão de investimentos não relacionados no PMSB, nas 

Propostas Técnica e Comercial deverá ser expressamente justificada, inclusive 

sobre suas implicações nas demais ações previstas no planejamento municipal. 

 Para Investimentos não previstos:  

 Relatório detalhado das mudanças pretendidas e necessárias, com as 

justificativas cabíveis e devida anuência do Poder Concedente. 

 Cronograma físico-financeiro mensal previsto dos investimentos para os 

próximos 4 (quatro) anos, incluindo, no mínimo, planejamento, projeto, 

contratação e execução, podendo-se seguir o modelo apresentado na Parte 3 do 

Anexo II (Planilhas Eletrônicas). 

e) Identificação das amortizações e das depreciações, e conforme o caso, os previstos 

nos instrumentos contratuais; 

f) Apresentação dos indicadores previstos em Resolução Normativa da AGIR, no 

PMSB, no contrato de concessão ou de programa, desde o início de vigência do 

contrato e/ou PMSB; 

g) Identificar e quantificar, como parte dos investimentos ou despesas, os custos das 

medidas mitigadoras e compensatórias, de caráter social e ambiental, que estão 

descritas no PMSB, contratos de concessão ou programa e/ou Lei municipal; 

h) Identificação dos custos de capital próprio e de terceiros, quando aplicável, às 

Concessionárias Privadas e Estadual. Deverá ser verificado o custo médio 

ponderado de capital (WACC); 

i) Quanto aos prestadores públicos dos serviços municipais, deverá ser utilizado 

como margem de segurança tarifária o percentual máximo de até 100% do título 

do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB), ou outro título definido 

por esta Agência Reguladora; 

j) Condições de financiamento, quando aplicável; 

k) Impacto das garantias e seguros aplicáveis, com as respectivas apólices; 

 

IV. Parecer quanto à viabilidade jurídica referente às alternativas de revisão tarifária 

apresentadas. 
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V. Apresentação de matriz de risco a ser seguida até a próxima revisão;  

 

VI. Apresentação de cenários alternativos adequados à manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro e à modicidade tarifária; 

 

VII.  Das informações Adicionais:  

a) Estrutura tarifária completa a ser revisada, bem como a proposta da nova estrutura 

para cada um dos cenários, também em meio digital (.xlsx); 

b) Tabela atualizada dos valores dos preços públicos dos demais serviços praticados 

pelo prestador. Na revisão dos preços públicos deverá ser apresentada composição 

dos custos com base em tabela consagrada; 

c) Balanços Completo, inclusive as Notas Explicativas do exercício a partir da data 

da última revisão tarifária;  

d) Relatório de auditoria externa; 

e) Balancetes contábeis das informações do exercício a partir da data da última 

revisão tarifária, com fechamento até o último mês anterior ao pedido, a ser 

enviado, obrigatoriamente, de forma trimestral à AGIR, através do Sistemas de 

Informações de Saneamento da AGIR;  

f) Razão contábil detalhando todos os lançamentos por ano, mês, dia, conta contábil, 

fornecedor, histórico, débito/crédito, saldo (formato .xlsx); 

g) Apresentação das planilhas preenchidas conforme Parte 3 do Anexo II (Planilhas 

Eletrônicas) desta resolução normativa, destacando do fluxo de caixa descontado 

os valores com: VPL, payback, TIR ou Margem de Segurança Tarifária.  

h) E outros documentos que a AGIR entender necessários.  

 

VIII. Quando a revisão implicar em alteração da estrutura tarifária, o prestador 

também deverá apresentar: 

a) Número atualizado de economias de abastecimento de água potável, especificando 

por faixa de consumo, quantidade/m³, demonstrando leitura em comparação ao 

faturamento, do mês que antecedeu a revisão e faturamento; 

b) Número atualizado de economias de esgoto, especificando por faixa de consumo, 

quantidade/m³, mostrando leitura em comparação ao faturamento, do mês que 

antecedeu a revisão e faturamento; 
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c) Qualquer método de rateio deverá ser mencionado e justificado com todos os 

elementos que definiram os percentuais utilizados; 

d) Relatório de consumo por economia, de metro em metro cúbicos, para cada 

categoria pretendida. 

 

PARTE 2 – Do Cálculo do Índice de Revisão Tarifária (IRT) 

 

Para fins de cálculo da Revisão das Tarifas de serviços públicos regulados pela AGIR 

serão utilizados o método do Fluxo de Caixa Descontado. Desse modo, considera-se: 

1. Definições: 

1.1. VPL (Valor Presente Líquido): como o somatório dos valores presentes dos fluxos 

realizados e estimados, calculados a partir de uma taxa dada e de seu período de 

duração.   

1.2. Taxa Mínima de Atratividade – TMA: é a taxa que representa o mínimo que um 

investimento deve remunerar para que seja considerado viável economicamente. 

1.2.1. Custo de Capital: é o custo de uma empresa ter recursos financeiros (dinheiro) 

circulando dentro dela. Este custo é composto pelo custo do capital de terceiros 

(dívidas – empréstimos e financiamentos) e pelo custo do capital próprio 

(recursos dos sócios ou acionistas). 

1.2.2. Custo de Oportunidade: é a opção que foi renunciada, o custo de 

oportunidade não implica necessariamente em uma taxa. É um contexto 

econômico de ampla interpretação. Porém, quando trazido ao contexto financeiro 

o custo de oportunidade pode representar a rentabilidade que o investidor obteria 

na aplicação que não fez. 

1.3. TIR (Taxa Interna de Retorno): como a taxa definida como aquela que iguala, em 

determinado momento do tempo, o valor presente das entradas (recebimentos) com o 

das saídas (pagamentos) previstas de caixa.  A TIR será utilizada pelas Prestadoras 

Privadas para remuneração do capital. 

1.3.1. TIR de Referência: É a TIR determinada pela proposta comercial ou termo 

contratual. 

1.3.2. TIR Calculada: É a TIR resultante do fluxo de caixa descontado apresentado, 

levando-se em conta o realizado e o previsto. 
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1.4. MS (Margem de Segurança): como a taxa que utiliza a mesma metodologia de 

cálculo que a TIR, porém não considera em sua taxa a remuneração do capital. 

Assim, margem de segurança é a taxa que servirá para garantir a execução dos 

investimentos por parte dos Prestadores Públicos dos serviços de saneamento básico, 

gerando equilíbrio econômico-financeiro aos serviços prestados, respeitando o artigo 

46, inciso III do Decreto Federal nº 7.217/2010. 

1.4.1. MS de Referência: Quanto aos prestadores públicos dos serviços municipais, 

deverá ser utilizado como margem de segurança tarifária o percentual máximo de 

até 100% do título do Tesouro IPCA + Juros semestrais 2035 (NTNB), ou na 

ausência deste, outro título definido por esta Agência Reguladora. 

1.4.2. MS Calculada: É a MS resultante do fluxo de caixa descontado apresentado, 

levando-se em conta o realizado e o previsto. 

1.5. IRT (Índice de Revisão Tarifária): é o percentual a ser aplicado na estrutura 

tarifária, com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro à 

prestação do serviço. IRT é o percentual que adequa as entradas de caixa às saídas de 

caixa, segundo a TIR ou a MS. 

1.6. Gatilho: Para efeitos desta Resolução Normativa, considera-se desequilíbrio 

econômico-financeiro para abertura de pedido de Revisão Extraordinária (RE) 

quando a TIR Calculada for inferior a 90% ou superior a 110% da TIR de referência e 

MS de referência.   

1.7. FCD (Fluxo de Caixa Descontado): considera-se os valores mensais das entradas 

(receitas) deduzido das saídas (os custos, as despesas, os impostos, os investimentos 

e/ou a depreciação) que apresenta um resultado de lucro ou prejuízo (déficit ou 

superávit). Os valores são lançados a um percentual de taxa de desconto que traz os 

valores futuros realizados a valores presentes quando do início do projeto. O 

resultado do FCD visa medir se a TIR ou MS calculado atingiu a TIR ou MS de 

referência. A diferença é o percentual que deve ser ajustado para o reequilíbrio 

econômico-financeiro do projeto definido pelo IRT. 

 

2. Aplicação: 

2.1. As despesas administrativas realizadas pelo mesmo prestador em dois ou mais 

serviços públicos (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, 
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transportes e etc.) sofrerão critério de rateio a ser definido pelo prestador e ratificado 

pela agência, que deverão ser contabilizados e registrados separadamente nos termos 

da legislação vigente. 

2.2. As despesas com juros e encargos do serviço da dívida não comporão as despesas 

totais com serviços, caso os serviços sejam realizados por prestador do direito 

privado.  

2.3. As despesas com juros e encargos do serviço da dívida comporão as despesas totais 

com serviços, caso os serviços sejam realizados por prestador do direito público. 

2.4. Não serão considerados no fluxo de caixa os investimentos não onerosos. 

2.5. Não será considerado no fluxo de caixa a amortização de financiamentos.  

2.6. Será considerado realizado o investimento que apresente o termo de 

reconhecimento/recebimento da obra pelo poder concedente.  

 

PARTE 3 – Das Planilhas Eletrônicas 

 

A projeção constante no fluxo de caixa deverá ter como base as projeções do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, considerando a projeção de receitas, despesas e 

investimentos. Quaisquer alterações destas projeções serão analisadas de forma específica, 

sendo os impactos gerados avaliados pelo regulador, prestador, concedente e comunidade 

(utilizadores).  

A Revisão do PMSB, enseja de forma imediata, a revisão das condições estabelecidas 

no FCD.  

O Prestador de Serviços deverá preencher as células das seguintes planilhas para a 

solicitação de Revisão das Tarifas, bem como outras planilhas que venham a ser 

disponibilizadas em sítio eletrônico da AGIR:  

 

Como entrada de caixa, será considerada a soma da arrecadação total do serviço e as 

receitas indiretas.  

Na saída de caixa será considerada: 

 As Despesas Totais com Serviços (DTS); 

 Os tributos; e 

 Os Investimentos consoante o PMSB e/ou Contratos. 
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As informações físico-financeiro contidas neste anexo, deverão ser informadas no 

Sistemas de Informações de Saneamento da AGIR a cada trimestre, com detalhamento 

mensal. 

As informações referentes ao acompanhamento físico-financeiro das metas de 

investimento do Plano Municipal de Saneamento Básico deverão ser informadas no Sistemas 

de Informações de Saneamento da AGIR anualmente. 
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3.1 Planilha de Informações Econômico-Financeiras para Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamenteo Sanitario. 
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3.1.1 – Definições de Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável e 

Esgotamento Sanitário.  

 

Para fins de cálculo da revisão das Tarifas de Água e Esgoto serão considerados 

os seguintes critérios e conceitos para preenchimento conforme planilha: 

 

1. Receita Operacional Total (Direta + Indireta): Valor faturado anual 

decorrente das atividades-fim do prestador de serviços. Resultado da soma da Receita 

Operacional Direta (Água, Esgoto, Água Exportada e Esgoto Importado) e da Receita 

Operacional Indireta. 

1.1. Receita Operacional Direta Total: Valor faturado anual decorrente das 

atividades-fim do prestador de serviços, resultante da exclusiva aplicação de tarifas e/ou 

taxas. Resultado da soma da Receita Operacional Direta de Água, Receita Operacional 

Direta de Esgoto, Receita Operacional Direta de Água Exportada, e Receita Operacional 

Direta de Esgoto Bruto Importado. 

1.1.1. Receita Operacional Direta de Água: Valor faturado anual decorrente da 

prestação do serviço de abastecimento de água, resultante exclusivamente da aplicação 

de tarifas e/ou taxas, excluídos os valores decorrentes da venda de água exportada no 

atacado (bruta ou tratada). 

1.1.2. Receita Operacional Direta De Esgoto: Valor faturado anual decorrente da 

prestação do serviço de esgotamento sanitário, resultante exclusivamente da aplicação 

de tarifas e/ou taxas, excluídos os valores decorrentes da importação de esgotos. 

1.1.3. Receita Operacional Direta de Água Exportada (Bruta ou Tratada): Valor 

faturado anual decorrente da venda de água, bruta ou tratada, exportada no atacado para 

outros agentes distribuidores. Corresponde à receita resultante da aplicação de tarifas 

especiais ou valores estabelecidos em contratos especiais. 

1.1.4.  Receita Operacional Direta - Esgoto Bruto Importado: Valor faturado anual 

decorrente do recebimento de esgoto bruto de outro (s) agente (s). Corresponde à receita 

resultante da aplicação de tarifas especiais ou valores estabelecidos em contratos 

especiais. 

1.2. Receita Operacional Indireta: Valor faturado anual decorrente da prestação de 

outros serviços vinculados aos serviços de água ou de esgotos, somado às receitas 

financeiras.  

1.2.1. Receita de Outros Serviços: Valor faturado anual decorrente da prestação de 

outros serviços vinculados aos serviços de água ou de esgotos, mas não contemplados 

na tarifação, como taxas de matrícula, ligações, religações, sanções, conservação e 

reparo de hidrômetros, acréscimos por impontualidade e outros. 

1.2.2.  Receitas Financeiras: Valor anual dos juros recebidos; dos descontos obtidos; 

dos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa; dos prêmios de resgate de 

títulos ou debêntures; das variações monetárias positivas em função da taxa de câmbio 

ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por dispositivo legal ou contratual, dos direitos 

de crédito do contribuinte; assim como dos ganhos cambiais e monetários realizados no 

pagamento de obrigações. 
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2. Arrecadação Total: Valor anual efetivamente arrecadado de todas as receitas 

operacionais, diretamente nos caixas do prestador de serviços ou por meio de terceiros 

autorizados (bancos e outros). 

3. Créditos de Contas a Receber: Saldo bruto acumulado dos valores a receber, 

considerando o último dia do ano de referência, em decorrência do faturamento dos 

serviços de água e esgoto (receita operacional direta) e dos outros serviços, tais como 

ligações, religações, conservação e reparo de hidrômetros (receita operacional indireta). 

4. Despesas Totais com os Serviços (DTS): Valor anual total do conjunto das 

despesas realizadas para a prestação dos serviços, compreendendo Despesas de 

Exploração (DEX), Despesas com Juros e Encargos das Dívidas (incluindo as despesas 

decorrentes de variações monetárias e cambiais), Despesas com Depreciação, 

Amortização do Ativo Diferido e Provisão para Devedores Duvidosos, Despesas Fiscais 

ou Tributárias não Computadas na DEX, mas que compõem a DTS, além de Outras 

Despesas com os Serviços. 

4.1. Despesas de Exploração (DEX): Valor anual das despesas realizadas para a 

exploração dos serviços, compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, 

Energia Elétrica, Serviços de Terceiros, Água Importada, Esgoto Exportado, Despesas 

Fiscais ou Tributárias computadas na DEX, além de Outras Despesas de Exploração 

(FN027). 

4.1.1. Despesa com Pessoal Próprio: Valor anual das despesas realizadas com 

empregados (inclusive diretores, mandatários, entre outros), correspondendo à soma de 

ordenados e salários, gratificações, encargos sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), 

pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, 

vale-transporte, planos de saúde e previdência privada.  

4.1.2.  Despesa com Produtos Químicos: Valor anual das despesas realizadas com a 

aquisição de produtos químicos destinados aos sistemas de tratamento de água e de 

esgotos e nas análises de amostras de água ou de esgotos.  

4.1.3.  Despesa com Energia Elétrica: Valor anual das despesas realizadas com 

energia elétrica (força e luz) nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, incluindo todas as unidades do prestador de serviços, desde as operacionais 

até as administrativas. 

4.1.4.  Despesa com Serviços de Terceiros: Valor anual das despesas realizadas com 

serviços executados por terceiros. Deve-se levar em consideração somente despesas 

com mão-de-obra. Não se incluem as despesas com energia elétrica e com aluguel de 

veículos, máquinas e equipamentos (estas últimas devem ser consideradas no item 

Outras Despesas de Exploração).  

4.1.5. Despesa com Água Importada (Bruta ou Tratada): Valor anual das despesas 

realizadas com a importação de água-bruta ou tratada - no atacado. Referências: 

AG016; AG018. Unidade: R$/ano. 

4.1.6.  Despesas Fiscais ou Tributárias Computadas na DEX: Valor anual das 

despesas realizadas com impostos, taxas e contribuições, cujos custos pertencem ao 

conjunto das despesas de exploração, tais como PIS/PASEP, COFINS, CPMF, IPVA, 

IPTU, ISS, contribuições sindicais e taxas de serviços públicos.  

4.1.7.  Despesa com Esgoto Exportado: Valor anual das despesas realizadas com a 

exportação de esgotos para outro (s) agente (s).  

4.1.8.  Outras Despesas de Exploração: Valor anual realizado como parte das 

Despesas de Exploração que não são computadas nas categorias de Despesas com 

Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, Serviços de Terceiros, Água Importada, 
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Esgoto Exportado e Despesas Fiscais e Tributárias Computadas na DEX. Portanto, 

corresponde ao valor das Despesas de Exploração deduzido do valor dessas despesas.  

4.2. Despesas com Juros e Encargos do Serviço da Dívida: Valor anual 

correspondente à soma das despesas realizadas com juros e encargos do serviço da 

dívida mais as variações monetárias e cambiais pagas no ano. O valor é considerado 

como a parcela 1/2 do serviço da dívida. 

4.2.1.  Despesa com Juros e Encargos do Serviço da Dívida Exceto Variações 

Monetárias e Cambiais: Valor anual das despesas realizadas com pagamento de juros 

e encargos do serviço da dívida decorrentes de empréstimos e financiamentos (obras, 

debêntures e captações de recursos no mercado) computados como despesas financeiras 

no demonstrativo de resultados, não incluindo amortizações. Além dos juros presentes 

nas prestações de retorno, devem ser considerados os juros de períodos de carência, 

quando as obras tenham sido concluídas e estejam em operação. Não se incluem os 

juros de carências financeiras de obras em andamento. As variações monetárias e 

cambiais pagas no ano devem ser excluídas. 

4.2.2.   Despesa com Variações Monetárias e Cambiais das Dívidas: Valor anual 

das despesas realizadas, decorrentes de variações monetárias e cambiais sobre 

empréstimos e financiamentos, correspondente a pagamentos efetuados no ano de 

referência. 

4.3. Despesas com Depreciação, Amortização do Ativo Diferido e Provisão para 

Devedores Duvidosos: Valor anual das despesas de depreciação do ativo imobilizado 

operacional (máquinas, equipamentos e instalações em serviço) e das despesas de 

amortização do ativo diferido (despesas de instalação e organização que contribuem 

para o resultado de mais de um exercício). Inclui, também, provisão para devedores 

duvidosos constituída anualmente para prevenir perdas no item contas a receber.  

4.3.1.  Despesas com Depreciação: Valor anual das despesas de depreciação do ativo 

imobilizado operacional (máquinas, equipamentos e instalações em serviço). 

4.3.2.  Despesas com Amortização do Ativo Diferido: Valor anual das despesas de 

amortização do ativo diferido (despesas de instalação e organização que contribuem 

para o resultado de mais de um exercício). 

4.3.3. Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos: Valor anual das despesas 

de provisão para devedores duvidosos constituída anualmente para prevenir perdas no 

item contas a receber. 

4.4. Despesas Fiscais ou Tributárias Não Computadas na DEX: Valor anual das 

despesas realizadas não computadas nas despesas de exploração, mas que compõem as 

despesas totais com os serviços, tais como imposto de renda e contribuição social sobre 

o lucro.  

4.5. Outras Despesas com os Serviços: Valor anual realizado como parte das 

Despesas Totais com os Serviços que não são computadas nas categorias de Despesas 

de Exploração, de Juros e Encargos das Dívidas, de Depreciação, Amortização do Ativo 

Diferido e Provisão para Devedores Duvidosos, e de Despesas Fiscais e Tributárias não 

Computadas na DEX. Portanto, corresponde ao valor das Despesas Totais com os 

Serviços deduzido do valor dessas despesas. 

5. Investimentos Totais Realizados pelo Prestador do Serviço: Valor dos 

investimentos totais realizados no ano de referência, diretamente ou por meio de 

contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pagos com recursos próprios, 

onerosos e não onerosos feitos no (s) sistema (s) de abastecimento de água, de 
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esgotamento sanitário ou em outros investimentos relacionados aos serviços de água e 

esgotos, além de Despesas Capitalizáveis.  

5.1. Investimentos Segundo a Origem: 

5.1.1. Investimento com Recursos Próprios Realizados pelo Prestador de Serviços: 
Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por meio de 

contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pago com seus recursos 

próprios oriundos da cobrança dos serviços, de receitas não operacionais, de 

integralização ou de adiantamento para futuro aumento de capital pelos acionistas ou de 

captações no mercado decorrentes da venda de ações, feito no(s) sistema(s) de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário ou em outros investimentos 

relacionados aos serviços de água e esgotos, além de Despesas Capitalizáveis.  

5.1.2. Investimento com Recursos Onerosos Realizados pelo Prestador de 

Serviços: Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pago com recursos de 

empréstimo tomados junto à CAIXA, BNDES ou outros agentes financeiros (oriundos 

do FGTS, FAT ou outras fontes) e também empréstimos de financiamentos externos 

(BID, BIRD e outros), retornáveis por meio de amortizações, juros e outros encargos, 

incluindo-se ainda captações decorrentes da venda e posterior recompra de debêntures 

vinculadas a investimentos pré-estabelecidos, feito no(s) sistema(s) de abastecimento de 

água, de esgotamento sanitário ou em outros investimentos relacionados aos serviços de 

água e esgotos, além de Despesas Capitalizáveis.  

5.1.3. Investimento com Recursos Não Onerosos Realizados pelo Prestador de 

Serviços: Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pago com recursos não 

reembolsáveis (oriundos do Orçamento Geral da União - OGU -, orçamentos do Estado, 

Distrito Federal ou Município, ou de outras fontes, como por exemplo: doações, 

investimentos pagos pelos usuários), que não oneram o serviço da dívida, também 

denominados recursos a fundo perdido, feito no(s) sistema(s) de abastecimento de água, 

de esgotamento sanitário ou em outros investimentos relacionados aos serviços de água 

e esgotos, além de Despesas Capitalizáveis.  

5.2. Investimentos Segundo o Destino: 

5.2.1. Despesas Capitalizáveis Realizadas pelo Prestador de Serviços: Valor das 

despesas realizadas no ano de referência pelo prestador de serviços, por meio de 

contratos celebrados por ele ou por meio do funcionamento de suas áreas que, pelas 

finalidades das atividades (projetos e fiscalização de obras, por exemplo), a 

contabilidade adota o procedimento de capitalizar nos respectivos custos de 

investimentos (projetos e obras), mas que ainda não foram transferidas ou incorporadas 

nas respectivas contas do Ativo Permanente. Assim, essas despesas são computadas 

como investimentos.  

5.2.2. Investimento Realizado em Abastecimento de Água pelo Prestador de 

Serviços: Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, em equipamentos e 

instalações incorporados ao (s) sistema (s) de abastecimento de água potável, 

contabilizado em Obras em Andamento, no Ativo Imobilizado ou no Ativo Intangível.  

5.2.3. Investimento Realizado em Esgotamento Sanitário pelo Prestador de 

Serviços: Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, em equipamentos e 
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instalações incorporados ao (s) sistema (s) de esgotamento sanitário, contabilizado em 

Obras em Andamento, no Ativo Imobilizado ou no Ativo Intangível.  

5.2.4. Outros Investimentos Realizados pelo Prestador de Serviços: Valor do 

investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por meio de contratos 

celebrados pelo próprio prestador de serviços, em aquisição de bens de uso geral, 

equipamentos e instalações, não contabilizado nos investimentos realizados em 

abastecimento de água potável ou em esgotamento sanitário. Considerar também 

investimentos contabilizados no Ativo Diferido.  

6. Despesas Totais com o Serviço da Dívida: Valor anual das despesas realizadas 

com o pagamento total do serviço da dívida, correspondendo ao resultado da soma do 

valor dos juros e encargos mais as variações monetárias e cambiais (parcela 1/2) e o 

valor das amortizações (parcela 2/2).  

6.1. Despesas Com Amortizações do Serviço da Dívida: Valor anual das despesas 

realizadas com pagamento das amortizações do serviço da dívida decorrentes de 

empréstimos e financiamentos (obras, debêntures e captações de recursos no mercado). 

O valor é considerado como a parcela 2/2 do serviço da dívida.  
 



 

 

3.2. Fluxo de caixa descontado. 
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3.3. Acompanhamento das metas de investimentos estabelecidas em PMSB ou em Contrato. 

 



 

 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 009, de 15 de agosto de 2019 

 

ANEXO III
1
 

 

SERVIÇOS REGULADOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RECICLÁVEIS 

 

 

 

PARTE 1 – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SERVIÇOS REGULADOS 

 

I. Oficio de solicitação de revisão tarifária, com o respectivo estudo indicando o percentual pretendido e elencando os eventos 

com as causas ensejadoras da necessidade de revisão tarifária e seus efeitos, com as devidas justificativas do pedido (conforme Anexo I); 

 

II. Tabela de evolução histórica das tarifas/taxas e o percentual de reajuste/revisão concedido. 

 

III. Estar em dia com as informações solicitadas na Resolução Normativa nº 007/2019 (estabelece condições para os serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos) compreendida até a data base do pleito; 

                                                           
1
 Publicado no Diário Oficial do Municípios de Santa Catarina – DOM/SC – Edição nº 3000, em 11/12/2019 (quarta-feira), páginas 2345-2359.  



 

 

 

IV. Estudo de revisão tarifária, contendo: 

a) Metodologia utilizada, explicitando-se os procedimentos, as referências técnicas e bibliográficas, as fontes e os critérios de 

tratamento dos dados, os modelos e parâmetros de projeção e a matriz de risco, dentre outros; 

b) Demandas realizadas e previstas por serviços no mínimo com os seguintes itens: 

 Número atualizado de clientes atendidos pela coleta de resíduos sólidos domiciliares e reciclável; 

 Número atualizado de funcionários próprios e terceirizados; 

 Número atualizado da população do município (população urbana e rural); 

 Relatório dos volumes em toneladas: total de resíduos coletados, destinados, tratados (reciclável/compostagem) e rejeitos; 

 Total de distância percorrida pelos caminhões de coleta, transbordo e transporte em km. 

 Percentuais de cobertura da coleta convencional e seletiva. 

c) Percentuais atualizados de perdas físicas e econômicas (inadimplência); 

d) Plano de Investimentos, com planilhas detalhadas para ações como aquisição de bens móveis, equipamentos, veículos, projetos, 

obras e outras intervenções, com o seguinte conteúdo mínimo: 

 Para investimentos previstos: 

 Situação do processo de contratação (se licitada, já em licitação ou programada) de cada investimento; 

 Previsão de início e término de cada investimento; 

 Valor total do investimento com recursos próprios e de terceiros (com indicação da fonte de recursos e previsões de 

desembolsos), quando existente, para cada investimento; 



 

 

 Situação do processo de financiamento, quando aplicável (requisitado, contratado, liberado), com a devida anuência do 

Poder Concedente; 

 Existência e situação de projetos executivos e/ou licenciamentos ambientais. 

 Para investimentos em execução: 

 Percentual já executado e o valor liquidado de cada investimento, considerando desembolsos de recursos próprios e de 

terceiros, para cada investimento; 

 Previsão de término de cada investimento; 

 Informação dos investimentos em uso parcial. 

 Para investimentos solicitados em revisões anteriores e já concluídos:  

 Deverão ser apresentados, para cada investimento, data de conclusão;  

 Situação operacional;  

 Desembolso total (com recursos próprios e de terceiros); e 

  Resultados obtidos/planejados. 

Obs.: Para os casos de Prestadores Públicos, os investimentos, seus valores e previsões além de estar em consonância com os 

previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB deverão estar consignados no Plano Plurianual – PPA do 

município. A previsão de investimentos não relacionados no PMSB e PPA deverá ser expressamente justificada, inclusive 

sobre suas implicações nas demais ações previstas no planejamento municipal; 

Para os casos de Concessões Privadas, os investimentos, seus valores e previsões deverão estar em consonância com os 

previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, com a Proposta Técnica e com a Proposta Comercial.   

 Para Investimentos não previstos:  



 

 

 Relatório detalhado das mudanças pretendidas e necessárias, com as justificativas cabíveis e devida anuência do Poder 

Concedente. 

 Cronograma físico-financeiro mensal previsto dos investimentos para os próximos 4 (quatro) anos, incluindo, no mínimo, 

planejamento, projeto, contratação e execução.  

e) Apresentar as amortizações e as depreciações, e conforme o caso, os previstos nos instrumentos contratuais; 

f) Identificar e quantificar, como parte dos investimentos ou despesas, os custos das medidas mitigadoras e compensatórias, de 

caráter social e ambiental, que estão descritas no PMSB, contratos de concessão ou programa e/ou Lei municipal; 

g) Identificar os custos de capital próprio e de terceiros, quando aplicável, às Concessionárias Privadas e Estadual. Deverá ser 

verificado o custo médio ponderado de capital (WACC); 

h) Quanto aos prestadores públicos dos serviços municipais, deverá ser utilizado como margem de segurança tarifária o percentual 

máximo de até 100% do título do Tesouro IPCA + Juros Semestrais 2035 (NTNB), ou outro título definido por esta Agência 

Reguladora; 

i) Condições de financiamento, quando aplicável; 

j) Impacto das garantias e seguros aplicáveis, com as respectivas apólices; 

 

V. Parecer quanto à viabilidade jurídica referente às alternativas de revisão tarifária apresentadas. 

 

VI. Apresentação de matriz de risco a ser seguida até a próxima revisão;  

 

VII. Apresentação de cenários alternativos adequados à manutenção do equilíbrio econômico financeiro e à modicidade tarifária; 



 

 

 

VIII. Das informações Adicionais:  

a) Estrutura tarifária completa a ser revisada, bem como a proposta da nova estrutura para cada um dos cenários, também em meio 

digital (.xls); 

b) Tabela atualizada dos valores dos preços públicos dos demais serviços praticados pelo prestador. Na revisão dos preços públicos 

deverá ser apresentada composição dos custos com base em tabela consagrada; 

c) Balanço Completo, inclusive as Notas Explicativas do exercício a partir da data da última revisão tarifária;  

d) Relatório de auditoria externa; 

e) Balancetes contábeis das informações do exercício a partir da data da última revisão tarifária, com fechamento até o último mês 

anterior ao pedido, a ser enviado, obrigatoriamente, de forma trimestral à AGIR, através do Sistemas de Informações de 

Saneamento da AGIR;  

f) Razão contábil detalhando todos os lançamentos por ano, mês, dia, conta contábil, fornecedor, histórico, débito/crédito, saldo 

(formato .xls); 

g) Apresentação das planilhas preenchidas conforme Parte 3 deste Anexo (Planilhas Eletrônicas), destacando no fluxo de caixa 

descontado os valores com: VPL, payback, TIR ou Margem de Segurança Tarifária;  

h) Outros documentos que a AGIR entender necessários.  

PARTE 2 – DO CÁLCULO DO ÍNDICE DE REVISÃO TARIFÁRIA (IRT) DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 

RECICLÁVEIS. 

 



 

 

Para fins de cálculo da Revisão das Tarifas de serviços públicos regulados pela AGIR serão utilizados o método do Fluxo de Caixa 

Descontado. Desse modo, considera-se: 

1. Definições: 

1.1 VPL (Valor Presente Líquido): é o somatório dos valores presentes dos fluxos realizados e estimados, calculados a partir de 

uma taxa dada e de seu período de duração.   

1.2 Taxa Mínima de Atratividade – TMA: é a taxa que representa o mínimo que um investimento deve remunerar para que seja 

considerado viável economicamente. 

1.2.1 Custo de Capital: é o custo de uma empresa ter recursos financeiros (dinheiro) circulando dentro dela. Este custo é 

composto pelo custo do capital de terceiros (dívidas – empréstimos e financiamentos) e pelo custo do capital 

próprio (recursos dos sócios ou acionistas). 

1.2.2 Custo de Oportunidade: é a opção que foi renunciada, o custo de oportunidade não implica necessariamente em 

uma taxa. É um contexto econômico de ampla interpretação. Porém, quando trazido ao contexto financeiro o custo 

de oportunidade pode representar a rentabilidade que o investidor obteria na aplicação que não fez. 

1.3 TIR (Taxa Interna de Retorno): é taxa definida como aquela que iguala, em determinado momento do tempo, o valor 

presente das entradas (recebimentos) com o das saídas (pagamentos) previstas de caixa.  A TIR será utilizada pelas Prestadoras 

Privadas para remuneração do capital. 

1.3.1 TIR de Referência: é a TIR determinada pela proposta comercial ou termo contratual. 

1.3.2 TIR Calculada: é a TIR resultante do fluxo de caixa descontado apresentado, levando-se em conta o realizado e o 

previsto. 



 

 

1.4 MS (Margem de Segurança): é a taxa que utiliza a mesma metodologia de cálculo que a TIR, porém não se considera nessa 

taxa a remuneração do capital. Assim, margem de segurança é a taxa que servirá para garantir a execução dos investimentos 

por parte dos Prestadores Públicos dos serviços de saneamento básico, gerando equilíbrio econômico-financeiro aos serviços 

prestados, respeitando o artigo 46, inciso III do Decreto Federal nº 7.217/2010. 

1.4.1 MS de Referência: Quanto aos prestadores públicos dos serviços municipais, deverá ser utilizado como margem 

de segurança tarifária o percentual máximo de até 100% do título do Tesouro IPCA + Juros semestrais 2035 

(NTNB), ou na ausência deste, outro título definido por esta Agência Reguladora. 

1.4.2 MS Calculada: é a MS resultante do fluxo de caixa descontado apresentado, levando-se em conta o realizado e o 

previsto. 

1.5 IRT (Índice de Revisão Tarifária): é o percentual a ser aplicado na estrutura tarifária, com o objetivo de reestabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro à prestação do serviço. IRT é o percentual que adequa as entradas de caixa às saídas de caixa, 

segundo a TIR ou a MS. 

1.6 Gatilho: Para efeitos desta Resolução Normativa, considera-se desequilíbrio econômico-financeiro para abertura de pedido de 

Revisão Extraordinária (RE) quando a TIR Calculada for inferior a 90% ou superior a 110% da TIR de referência e MS de 

referência, nos termos do Art. 5º, c/c o item 1.6 – Parte 2  do Anexo II, desta Resolução. 

1.7 FCD (Fluxo de Caixa Descontado): considera-se os valores mensais das entradas (receitas) deduzido das saídas (os custos, as 

despesas, os impostos, os investimentos e/ou a depreciação) que apresenta um resultado de lucro ou prejuízo (déficit ou 

superávit). Os valores são lançados a um percentual de taxa de desconto que traz os valores futuros realizados a valores 

presentes quando do início do projeto. O resultado do FCD visa medir se a TIR ou MS calculado atingiu a TIR ou MS de 



 

 

referência. A diferença é o percentual que deve ser ajustado para o reequilíbrio econômico-financeiro do projeto definido pelo 

IRT. 

 

2. Aplicação: 

2.1. As despesas administrativas realizadas pelo mesmo prestador em dois ou mais serviços públicos (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos, transportes e etc.) sofrerão critério de rateio a ser definido pelo prestador e ratificado pela 

agência, que deverão ser contabilizados e registrados separadamente nos termos da legislação vigente. 

2.2. As despesas com juros e encargos do serviço da dívida não comporão as despesas totais com serviços, caso os serviços sejam 

realizados por prestador de direito privado.  

2.3. As despesas com juros e encargos do serviço da dívida e amortizações já contraídos antes da entrada em vigência desta resolução, 

comporão as despesas totais com serviços, caso estes sejam realizados por prestador de direito público. 

2.4. Não será considerado no fluxo de caixa investimentos não onerosos. 

2.5. Não será considerada no fluxo de caixa a amortização de financiamento.  

2.6. Será considerado realizado o investimento que apresente o termo de reconhecimento/recebimento da obra pelo poder concedente.  

 

PARTE 3 – DAS PLANILHAS ELETRÔNICAS 

 

A projeção constante no fluxo de caixa deverá ter como base as projeções do Plano Municipal de Saneamento Básico, considerando 

a projeção de receitas, despesas e investimentos. Quaisquer alterações destas projeções serão analisadas de forma específica, sendo os 

impactos gerados avaliados pelo regulador, prestador, concedente e comunidade (utilizadores).  



 

 

A Revisão do PMSB enseja de forma imediata, a revisão das condições estabelecidas no FCD.  

O Prestador de Serviços deverá preencher as células das seguintes planilhas para a solicitação de Revisão das Tarifas/Taxas, bem 

como outras planilhas que venham a ser solicitadas pela AGIR.  

 

Como entrada de caixa, será considerada a soma das receitas totais do serviço e as receitas indiretas (acessórias).  

Na saída de caixa será considerada: 

 As Despesas Totais com Serviços (DTS); 

 Os tributos; e 

 Os Investimentos consoante o PMSB e/ou Contratos. 

 

As informações físico-financeiro contidas neste anexo, deverão ser informadas no Sistema de Informações de Saneamento da AGIR 

a cada trimestre, com detalhamento mensal, podendo ser ajustada na medida da necessidade com anuência da AGIR. 

 

As informações referentes ao acompanhamento físico-financeiro das metas de investimento do Plano Municipal de Saneamento 

Básico deverão ser informadas no Sistema de Informações de Saneamento da AGIR anualmente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

3.1 Planilha de Informações Econômico-Financeiras para Serviços de Resíduo Sólidos Domiciliares e Reciclável 
QUADRO I - Informações econômico-financeiras 

DESCRIÇÃO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL

1.0 RECEITA TOTAL  R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                         -   

1.1 Receita Direta Coleta De Resíduos  R$                         -   

1.2 Receita Indireta -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           R$                         -   
1.2.1 Venda de Reciclável  R$                         -   
1.2.2 Receita de Venda de Materiais 
1.2.3 Receita de Serviços  R$                         -   
1.2.4 Outras Receitas*  R$                         -   

2.0 DEDUÇÃO DA RECEITA  R$                         -   

3.0 RECEITA LÍQUIDA -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$               R$                         -   

4.0 DESPESA TOTAL COM OS SERVIÇOS (DTS) -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$               R$                         -   

4.1 Despesas Administrativas -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           R$                         -   
4.1.1 Despesa com Pessoal  R$                         -   
4.1.2 Despesa com Serviços de Terceiros  R$                         -   
4.1.3 Despesa com veículos  R$                         -   
4.1.4 Despesa com Seguro  R$                         -   
4.1.5 Demais Despesas  R$                         -   
4.2 Despesas Com Resíduos Sólidos Domiciliares -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           R$                         -   
4.2.1 Despesa com Coleta  R$                         -   
4.2.2 Despesa com Transbordo  R$                         -   
4.2.3 Despesa com Transporte  R$                         -   
4.2.4 Despesa com Destinação Final  R$                         -   
4.3 Despesas Com Resíduos Recicláveis -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           R$                         -   
4.3.1 Despesa com Coleta  R$                         -   
4.3.2 Despesa com Seleção  R$                         -   
4.3.3 Despesa com Destinação Final  R$                         -   
4.4 Despesas Com Compostagem -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           R$                         -   
4.4.1 Despesa com Coleta  R$                         -   
4.4.2 Despesa com Tratamento  R$                         -   
4.4.3 Despesa com Distribuição  R$                         -   
4.5 Outros Tratamentos a definir** -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           R$                         -   

4.5.1 Despesa com Coleta a definir  R$                         -   

4.5.2 Despesa com Tratamento a definir  R$                         -   

4.5.3 Despesa com Disposição a definir  R$                         -   

4.6 Despesas Com Impostos  R$                         -   

5.0 RESULTADO -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$               R$                         -   

6.0 Despesas com Depreciação, Amortização do Ativo Diferido e 

Provisão para Devedores Duvidosos -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          
 R$                         -   

6.1 Despesa com Depreciação  R$                         -   
6.2 Despesa com amortização do Ativo Diferido  R$                         -   
6.3 Provisão para Devedores Duvidosos  R$                         -   
7.0 INVESTIMENTOS TOTAIS REALIZADOS PELO PRESTADOR DO 

SERVIÇO
 R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                         -   

7.1 Investimentos com Recursos Próprios Realizados pelo 

Prestador de Serviços 
 R$                         -   

7.2 Investimentos com Recursos Onerosos Realizados pelo 

Prestador de Serviços 
 R$                         -   

7.3 Investimentos com Recursos não onerosos Realizados pelo 

Prestador de Serviços 
 R$                         -   

8.0 DESPESAS TOTAIS COM SERVIÇO DA DÍVIDA  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                         -   
8.1 Despesas Totais com Juros do Serviço da Dívida  R$                         -   
8.2 Despesas com Amortização do Serviço da Dívida  R$                         -   
9.0 ARRECADAÇÃO TOTAL  R$                         -   

10.0 CRÉDITOS DE CONTAS A RECEBER (Dívida Ativa)  R$                         -   
* Outras Receitas: Para novos modelos de tratamento dos resíduos não elencados. 

** Outros tratamentos a definir: Compreende novas formas de tratamento aplicado aos serviços de resíduos não elencados acima, devendo ser detalhado em suas etapas.

ANO XX

Primeiro Trimestre Segundo Trimestre Terceiro Trimestre Quarto Trimestre



 

 

 

 

3.2. Definições de Resíduos Sólidos Domiciliares e Reciclável 
 

Para fins de cálculo da revisão das Tarifas/Taxa de Resíduos Sólidos 

Domiciliares e Reciclável Municipal serão considerados os seguintes critérios e 

conceitos para preenchimento das planilhas: 

1. Receita Total (Direta + Indireta): Valor faturado anual decorrente das 

atividades-fim do prestador de serviços. Resultado da soma da Receita com Tarifa/Taxa 

de Coleta de Resíduos, com a Venda de Reciclável, de Outros Materiais, com Receita 

de Serviços e Outras Receitas. 

1.1. Receita Direta Coleta de Resíduos: Valor faturado anual decorrente das 

atividades-fim do prestador de serviços, resultante da exclusiva aplicação de tarifas e/ou 

taxas na coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares.  

1.2. Receita Indireta: Valor faturado anual decorrente de atividades indiretas. 

1.2.1. Venda de Reciclável: Valor faturado anual decorrente da venda de resíduos 

Sólidos Recicláveis ou não coletados e/ou triados. 

1.2.2. Receita Venda de Materiais: Valor faturado anual decorrente de venda de 

materiais produzidos a partir do tratamento dos resíduos. 

1.2.3.    Receita de Serviços: Valor faturado anual decorrente de serviços específicos 

realizados com Resíduos Sólidos. 

1.2.4. Outras Receitas*: Valor faturado anual decorrente da prestação de outros 

serviços, não relacionados acima, com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares. 

2. Deduções da Receita: Valor anual decorrente de descontos concedidos, 

abatimentos e impostos da Receita.  

3. Receita Líquida: Valor faturado anual considerando as receitas diretas e 

indiretas descontado as deduções da receita.   

4. Despesa Total com Serviços (DTS): Valor anual total do conjunto das despesas 

realizadas para a prestação dos serviços, compreendendo Despesas de Administrativas, 

Despesas com Resíduos Sólidos Domiciliares, Despesas com Resíduos Recicláveis, 

Despesa com Compostagem. Outros Tratamentos e Despesas com Impostos.  

4.1. Despesas Administrativas: Valor anual das despesas realizadas para a 

exploração dos serviços, compreendendo Despesas com Pessoal, serviços de terceiros, 

alugueis, seguro e demais despesas.  

4.1.1. Despesa com Pessoal: Valor anual das despesas realizadas com a gestão 

incluindo diretores, mandatários, gerências, agentes administrativos , correspondendo à 

soma de ordenados e salários, gratificações, encargos sociais (exceto PIS/PASEP e 

COFINS), pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-

alimentação, vale-transporte, planos de saúde e previdência privada. 

4.1.2. Despesa com Serviços de Terceiros: Valor anual das despesas realizadas com a 

contratação de pessoas jurídicas nas mais variadas atividades da gestão. 

4.1.3. Despesa com Veículos:  Valor anual das despesas realizadas a manutenção de 

veículo na gestão com locação de veículo, combustível, óleo, taxas, pneu e manutenção 

em geral. 

4.1.4. Despesas com Seguro: Valor anual das despesas realizadas com seguro predial, 

de acidentes, e responsabilidade civil relativo a estrutura e o serviço prestado. 



 

 

4.1.5. Demais Despesas: Valor anual realizado com os gastos administrativos não 

informado acima.  

4.2. Despesas com Resíduos Sólidos Domiciliares: Valor anual das despesas 

realizadas compreendendo a coleta, transbordo, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos domiciliares.  

4.2.1. Despesa com Coleta: Valor anual das despesas realizadas com a coleta dos 

resíduos compreendendo manutenção com veículo, pessoal de coleta, materiais e 

serviços de terceiros exclusivos na atividade de coleta de resíduos sólidos domiciliares. 

4.2.2. Despesa com Transbordo:  Valor anual das despesas realizadas com a etapa de 

transbordo dos resíduos compreendendo máquinas, equipamento, veículos, pessoal, 

material e serviços exclusivos na atividade de transbordo de resíduos sólidos 

domiciliares. 

4.2.3. Despesa com Transporte: Valor anual das despesas realizadas com a etapa de 

transporte de resíduos para aterro disposição compreendendo veículo, pessoal, locações, 

combustível etc. exclusivos na atividade de transporte de resíduos para aterro disposição 

final.  

4.3. Despesas Com Resíduos Recicláveis: Valor anual das despesas realizadas 

compreendendo a coleta, seleção e destinação final dos resíduos sólidos recicláveis.  

4.3.1. Despesa com Coleta: Valor anual das despesas realizadas com a coleta dos 

resíduos recicláveis compreendendo manutenção com veículo, pessoal de coleta, 

materiais e serviços de terceiros exclusivos na atividade de coleta de resíduos 

recicláveis. 

4.3.2. Despesa com Seleção:  Valor anual das despesas realizadas com a etapa de 

seleção dos materiais compreendendo máquinas, equipamento, veículos, pessoal, 

material e serviços exclusivos na atividade de seleção de resíduos recicláveis. 

4.3.3. Despesa com Destinação Final: Valor anual das despesas realizadas com a 

etapa de destinação final dos rejeitos compreendendo veículo, pessoal, locações, 

combustível etc. exclusivos na atividade de aterro disposição final. 

4.4. Despesas Com Compostagem: Valor anual das despesas realizadas 

compreendendo a coleta, tratamento e distribuição dos resíduos sólidos com a 

compostagem.  

4.4.1. Despesa com Coleta: Valor anual das despesas realizadas com a coleta dos 

resíduos para compostagem compreendendo manutenção com veículo, pessoal de 

coleta, materiais e serviços de terceiros exclusivos na atividade de coleta de resíduos. 

4.4.2. Despesa com Tratamento:  Valor anual das despesas realizadas com a etapa de 

tratamento dos materiais compreendendo máquinas, equipamento, veículos, pessoal, 

material e serviços exclusivos na atividade de tratamento dos resíduos. 

4.4.3. Despesa com Distribuição: Valor anual das despesas realizadas com a etapa de 

destinação final dos rejeitos compreendendo veículo, pessoal, locações, combustível etc. 

exclusivos na atividade de aterro disposição final. 

4.5. Outros Tratamentos a definir*: Valor anual das despesas realizadas com a 

coleta, tratamento e disposição final de serviços a ser definido exclusivos na atividade a 

ser definida.  

4.5.1. Despesa com Coleta a definir*: 

4.5.2. Despesa com Tratamento a definir*: 

4.5.3. Despesa com Disposição a definir*: 
4.6. Despesas Com Impostos: Valor anual das despesas realizadas com impostos 

nos serviços de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares tais como 



 

 

PIS/PASEP, COFINS, CPMF, IPVA, IPTU, ISS, Imposto de renda, contribuições 

sindicais e taxas de serviços públicos.  

5. Resultado: Valor apurado entre a diferença da Receita Total e Despesa Total 

Com os Serviços (DTS). 

6. Despesas com Depreciação, Amortização do Ativo Diferido e Provisão para 

Devedores Duvidosos: Valor anual das despesas de depreciação do ativo imobilizado 

operacional (máquinas, equipamentos e instalações em serviço) e das despesas de 

amortização do ativo diferido (despesas de instalação e organização que contribuem 

para o resultado de mais de um exercício). Inclui, também, provisão para devedores 

duvidosos constituída anualmente para prevenir perdas no item contas a receber.  

6.1.  Despesas com Depreciação: Valor anual das despesas de depreciação do ativo 

imobilizado operacional (máquinas, equipamentos e instalações em serviço). 

6.2.  Despesas com Amortização do Ativo Diferido: Valor anual das despesas de 

amortização do ativo diferido (despesas de instalação e organização que contribuem 

para o resultado de mais de um exercício). 

6.3. Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos: Valor anual das despesas 

de provisão para devedores duvidosos constituída anualmente para prevenir perdas no 

item contas a receber. 

7. Investimentos Totais Realizados pelo Prestador do Serviço: Valor dos 

investimentos totais realizados no ano de referência, diretamente ou por meio de 

contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pagos com recursos próprios, 

onerosos e não onerosos feitos no (s) sistema (s) de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário ou em outros investimentos relacionados aos serviços de resíduos 

sólidos domiciliares.  

7.1. Investimento com Recursos Próprios Realizados pelo Prestador de Serviços: 
Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por meio de 

contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pago com seus recursos 

próprios oriundos da cobrança dos serviços, de receitas não operacionais, de 

integralização ou de adiantamento para futuro aumento de capital pelos acionistas ou de 

captações no mercado decorrentes da venda de ações, feito no(s) sistema(s) de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário ou em outros investimentos 

relacionados aos serviços coleta e destinação de resíduos sólidos domiciliares.  

7.2. Investimento com Recursos Onerosos Realizados pelo Prestador de 

Serviços: Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pago com recursos de 

empréstimo tomados junto à CAIXA, BNDES ou outros agentes financeiros (oriundos 

do FGTS, FAT ou outras fontes) e também empréstimos de financiamentos externos 

(BID, BIRD e outros), retornáveis por meio de amortizações, juros e outros encargos, 

incluindo-se ainda captações decorrentes da venda e posterior recompra de debêntures 

vinculadas a investimentos pré-estabelecidos, feito no(s) sistema(s) de coleta e 

destinação de resíduos sólidos domiciliares.  

7.3. Investimento com Recursos Não Onerosos Realizados pelo Prestador de 

Serviços: Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pago com recursos não 

reembolsáveis (oriundos do Orçamento Geral da União - OGU -, orçamentos do Estado, 

Distrito Federal ou Município, ou de outras fontes, como por exemplo: doações, 

investimentos pagos pelos usuários), que não oneram o serviço da dívida, também 

denominados recursos a fundo perdido, feito no(s) sistema(s) de abastecimento de água, 



 

 

de esgotamento sanitário ou em outros investimentos relacionados aos serviços de água 

e esgotos, além de Despesas Capitalizáveis.  

8. Despesas Totais com o Serviço da Dívida: Valor anual das despesas realizadas 

com o pagamento total do serviço da dívida, correspondendo ao resultado da soma do 

valor dos juros e encargos mais as variações monetárias e cambiais.  

8.1. Despesas com Juros e Encargos do Serviço da Dívida: Valor anual 

correspondente à soma das despesas realizadas com juros e encargos do serviço da 

dívida mais as variações monetárias e cambiais pagas no ano. O valor é considerado 

como a parcela 1/12 avos do serviço da dívida. 

8.2. Despesas Com Amortizações do Serviço da Dívida: Valor anual das despesas 

realizadas com pagamento das amortizações do serviço da dívida decorrentes de 

empréstimos e financiamentos (obras, debêntures e captações de recursos no mercado).  

9. Arrecadação Total: Valor anual efetivamente arrecadado de todas as receitas 

diretamente nos caixas do prestador de serviços ou por meio de terceiros autorizados 

(bancos e outros). 

10. Créditos de Contas a Receber: Saldo bruto acumulado dos valores a receber, 

considerando o último dia do ano de referência, em decorrência do faturamento dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, recicláveis e outros. 

  

  

 

 



 

 

3.3. Fluxo de caixa descontado. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

ENTRADAS -                             -                                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Receita Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS -                             -                                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

INVESTIMENTOS -R$                                         -R$                                                  -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         

DTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL DE CAIXA -                             -                                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

TOTAL ACUMULADO -                             -                                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

TIR ou MS CALCULADA #NÚM!

VPL -                             

TIR/MS DE REFERÊNCIA 6,00%

ÍNDICE DE REVISÃO TARIFÁRIA - IRT 1

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

DESCRIÇÃO ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 TOTAL

ENTRADAS -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Receita Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

INVESTIMENTOS -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         0

DTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL DE CAIXA -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

TOTAL ACUMULADO -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

TIR ou MS CALCULADA

VPL

TIR/MS DE REFERÊNCIA

ÍNDICE DE REVISÃO TARIFÁRIA - IRT

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO



 

 

3.4. Acompanhamento das metas de investimentos estabelecidas em PMSB ou em Contrato. 

 



 

 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 009, de 15 de agosto de 2019 

 

ANEXO IV
2
 

 

SERVIÇOS REGULADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

MUNICIPAL DE PASSAGEIROS 

 

 

PARTE 1 – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SERVIÇOS REGULADOS 

 

I. Oficio de solicitação de revisão tarifária, com o respectivo estudo indicando o 

percentual pretendido e elencando os eventos com as causas ensejadoras da necessidade 

de revisão tarifária e seus efeitos, com as devidas justificativas do pedido (conforme 

Anexo I);  

 

II. Tabela de evolução histórica das tarifas e o percentual de reajuste/revisão 

concedido. 

 

III. Estudo de revisão tarifária, contendo: 

a) Metodologia utilizada, explicitando-se os procedimentos, as referências 

técnicas e bibliográficas, as fontes e os critérios de tratamento dos dados, os 

modelos e parâmetros de projeção e a matriz de risco, dentre outros;  

b) Demandas realizadas e previstas do serviço: 

 Evolução mensal de passageiros, detalhando a totalidade, as isenções e 

as gratuidades; 

  Evolução do km rodado mensal, detalhando a quilometragem produtiva 

e a quilometragem morta; 

 Número atualizado de funcionários próprios e terceirizados; 

                                                           
2
 Publicado no Diário Oficial do Municípios de Santa Catarina – DOM/SC – Edição nº 3000, em 

11/12/2019 (quarta-feira), páginas 2360-2373. 



 

 

 Apresentação de evolução de custos, despesas e investimentos, bem 

como documentos comprobatórios dos gastos, e ainda, pesquisa de 

preços de mercado dos principais insumos (combustível, óleos 

lubrificantes, peças e acessórios, pneu, recapagem de pneu, entre outros). 

a) Percentuais atualizados de perdas físicas e econômicas (inadimplência); 

b) Plano de Investimentos, com planilhas detalhadas para ações como 

aquisição de bens móveis, equipamentos, veículos, projetos, obras e outras 

intervenções, com o seguinte conteúdo mínimo: 

 Para investimentos previstos: 

 Situação do processo de contratação (se licitada, já em licitação ou 

programada) de cada investimento; 

 Previsão de início e término de cada investimento; 

 Valor total do investimento com recursos próprios e de terceiros (com 

indicação da fonte de recursos e previsões de desembolsos), quando 

existente, para cada investimento; 

 Situação do processo de financiamento, quando aplicável (requisitado, 

contratado, liberado), com a devida anuência do Poder Concedente; 

 Existência e situação de projetos executivos e/ou licenciamentos 

ambientais. 

 Para investimentos em execução: 

 Percentual já executado e o valor liquidado de cada investimento, 

considerando desembolsos de recursos próprios e de terceiros, para cada 

investimento; 

 Previsão de término de cada investimento; 

 Informação dos investimentos em uso parcial. 

 Para investimentos solicitados em revisões anteriores e já concluídos:  

 Deverão ser apresentados, para cada investimento, data de conclusão,  

 Situação operacional,  

 Desembolso total (com recursos próprios e de terceiros) e 

  Resultados obtidos/planejados. 

Obs.: Para os casos de Prestadores Públicos, os investimentos, seus 

valores e previsões além de estar em consonância com os previstos no 



 

 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana – PLAMOB deverão estar 

consignados no Plano Plurianual – PPA do município. A previsão de 

investimentos não relacionados no PLAMOB e PPA deverá ser 

expressamente justificada, inclusive sobre suas implicações nas demais 

ações previstas no planejamento municipal; 

Para os casos de Concessões Privadas, os investimentos, seus valores e 

previsões deverão estar em consonância com os previstos no Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana – PLAMOB, com a Proposta Técnica e 

com a Proposta Comercial. A previsão de investimentos não relacionados 

no PLAMOB, nas Propostas Técnica e Comercial deverá ser 

expressamente justificada, inclusive sobre suas implicações nas demais 

ações previstas no planejamento municipal. 

 Para Investimentos não previstos:  

 Relatório detalhado das mudanças pretendidas e necessárias, com as 

justificativas cabíveis e devida anuência do Poder Concedente. 

 Cronograma físico-financeiro mensal previsto dos investimentos para os 

próximos 4 (quatro) anos, incluindo, no mínimo, planejamento, projeto, 

contratação e execução. 

c) Identificação das amortizações e das depreciações, e conforme o caso, os 

previstos nos instrumentos contratuais;  

d) Identificar e quantificar, como parte dos investimentos ou despesas, os custos 

das medidas mitigadoras e compensatórias, de caráter social e ambiental, que 

estão descritas no PLAMOB, contratos de concessão ou programa e/ou Lei 

municipal; 

e) Identificação dos custos de capital próprio e de terceiros, quando aplicável, à 

Concessionária Privada e Municipal. Deverá ser verificado o custo médio 

ponderado de capital (WACC); 

f) Quanto aos prestadores públicos dos serviços municipais, deverá ser utilizado 

como margem de segurança tarifária o percentual máximo de até 100% do 

título do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB), ou outro título 

definido por esta Agência Reguladora; 

g) Condições de financiamento, quando aplicável; 



 

 

h) Impacto das garantias e seguros aplicáveis, com as respectivas apólices; 

 

IV.  Parecer quanto à viabilidade jurídica referente às alternativas de revisão 

tarifária apresentada.  

V.  Apresentação de matriz de risco a ser seguida até a próxima revisão; 

VI. Apresentação de cenários alternativos adequados à manutenção do 

equilíbrio econômico financeiro e à modicidade tarifária; 

 

VII. Das informações Adicionais:  

a) Estrutura tarifária completa a ser revisada, bem como a proposta da nova 

estrutura para cada um dos cenários, também em meio digital (.xls); 

b) Tabela atualizada dos valores dos preços públicos dos demais serviços 

praticados pelo prestador. Na revisão dos preços públicos deverá ser 

apresentada composição dos custos com base em tabela consagrada; 

c) Balanços Completos, inclusive as Notas Explicativas do exercício a partir da 

data da última revisão tarifária;  

d) Relatório de auditoria externa, quando inerente as competências desta 

Agencia Reguladora e referente aos serviços regulados;  

e) Balancetes contábeis das informações do exercício a partir da data da última 

revisão tarifária, com fechamento até o último mês anterior ao pedido, a ser 

enviado, obrigatoriamente, de forma trimestral à AGIR, através do Sistemas 

de Informações da AGIR; 

f) Razão contábil detalhando todos os lançamentos por ano, mês, dia, conta 

contábil, fornecedor, histórico, débito/crédito, saldo (formato .xls); 

g)  g) Apresentação das planilhas preenchidas conforme Parte 3 deste Anexo 

(Planilhas Eletrônicas), destacando no fluxo de caixa descontado os valores 

com: VPL, payback, TIR ou Margem de Segurança Tarifária; 

h) Outros documentos que a AGIR entender necessários.  

 

 

 

 



 

 

 

 

PARTE 2 – DO CÁLCULO DO ÍNDICE DE REVISÃO TARIFÁRIA (IRT) DOS 

TRANSPORTES COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS. 

 

Para fins de cálculo da Revisão das Tarifas de serviços públicos regulados pela 

AGIR serão utilizados o método do Fluxo de Caixa Descontado. Desse modo, 

considera-se: 

1. Definições: 

1.1. VPL (Valor Presente Líquido): é o somatório dos valores presentes dos fluxos 

realizados e estimados, calculados a partir de uma taxa dada e de seu período de 

duração.   

1.2. Taxa Mínima de Atratividade – TMA: é a taxa que representa o mínimo que 

um investimento deve remunerar para que seja considerado viável economicamente. 

1.2.1. Custo de Capital: é o custo de uma empresa ter recursos financeiros (dinheiro) 

circulando dentro dela. Este custo é composto pelo custo do capital de terceiros (dívidas 

– empréstimos e financiamentos) e pelo custo do capital próprio (recursos dos sócios ou 

acionistas). 

1.2.2. Custo de Oportunidade: é a opção que foi renunciada, o custo de oportunidade 

não implica necessariamente em uma taxa. É um contexto econômico de ampla 

interpretação. Porém, quando trazido ao contexto financeiro o custo de oportunidade 

pode representar a rentabilidade que o investidor obteria na aplicação que não fez. 

1.3. TIR (Taxa Interna de Retorno): é a taxa definida como aquela que iguala, em 

determinado momento do tempo, o valor presente das entradas (recebimentos) com o 

das saídas (pagamentos) previstas de caixa.  A TIR será utilizada pelas Prestadoras 

Privadas para remuneração do capital. 

1.3.1. TIR de Referência: é a TIR determinada pela proposta comercial ou termo 

contratual. 

1.3.2. TIR Calculada: é a TIR resultante do fluxo de caixa descontado apresentado, 

levando-se em conta o realizado e o previsto. 

1.4. MS (Margem de Segurança): é a taxa que utiliza a mesma metodologia de 

cálculo que a TIR, porém não considera em sua taxa a remuneração do capital. Assim, 



 

 

margem de segurança é a taxa que servirá para garantir a execução dos investimentos 

por parte dos Prestadores Públicos, gerando equilíbrio econômico-financeiro aos 

serviços prestados, respeitando o artigo 46, inciso III do Decreto Federal nº 7.217/2010. 

1.4.1. MS de Referência: Quanto aos prestadores públicos dos serviços municipais, 

deverá ser utilizado como margem de segurança tarifária o percentual máximo de até 

100% do título do Tesouro IPCA + Juros semestrais 2035 (NTNB), ou na ausência 

deste, outro título definido por esta Agência Reguladora. 

1.4.2. MS Calculada: É a MS resultante do fluxo de caixa descontado apresentado, 

levando-se em conta o realizado e o previsto. 

1.5. IRT (Índice de Revisão Tarifária): é o percentual a ser aplicado na estrutura 

tarifária, com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro à prestação 

do serviço. IRT é o percentual que adequa as entradas de caixa às saídas de caixa, 

segundo a TIR ou a MS. 

1.6. Gatilho: Para efeitos desta Resolução Normativa, considera-se desequilíbrio 

econômico-financeiro para abertura de pedido de Revisão Extraordinária (RE) quando a 

TIR Calculada for inferior a 90% ou superior a 110% da TIR de referência e MS de 

referência.  

1.7.  FCD (Fluxo de Caixa Descontado): são os valores mensais das entradas 

(receitas) deduzidas as saídas (os custos, as despesas, os impostos, os investimentos 

e/ou a depreciação) que apresenta um resultado de lucro ou prejuízo (déficit ou 

superávit). Os valores são lançados a um percentual de taxa de desconto que traz os 

valores futuros realizados a valores presentes quando do início do projeto. O resultado 

do FCD visa medir se a TIR ou MS calculado atingiu a TIR ou MS de referência. A 

diferença é o percentual que deve ser ajustado para o reequilíbrio econômico-financeiro 

do projeto definido pelo IRT. 

2.  Aplicação: 

2.1. As despesas administrativas realizadas pelo mesmo prestador em dois ou mais 

serviços públicos sofrerão critério de rateio a ser definido pelo prestador e ratificado 

pela agência, que deverão ser contabilizados e registrados separadamente nos termos da 

legislação vigente.  



 

 

2.2. As despesas com juros e encargos do serviço da dívida não comporão as 

despesas totais com serviços, caso os serviços sejam realizados por prestador do direito 

privado.  

2.3. As despesas com juros e encargos do serviço da dívida e amortizações já 

contraídos antes da entrada em vigência desta resolução comporão as despesas totais 

com serviços, caso os serviços sejam realizados por prestador de direito público. 

2.4. Não será considerado no fluxo de caixa investimentos não onerosos. 

2.5.  Não será considerada no fluxo de caixa a amortização de financiamento.  

2.6.  Será considerado realizado o investimento que apresente o termo de 

reconhecimento/recebimento da obra pelo poder concedente.  

 

PARTE 3 – DAS PLANILHAS ELETRÔNICAS. 

 

A projeção constante no fluxo de caixa deverá ter como base as projeções do 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana - PLAMOB ou do Contrato de Concessão, 

considerando a projeção de receitas, despesas e investimentos. Quaisquer alterações 

destas projeções serão analisadas de forma específica, sendo os impactos gerados 

avaliados pelo regulador, prestador, concedente e comunidade (utilizadores).  

A Revisão do PLAMOB enseja de forma imediata, a revisão das condições 

estabelecidas no FCD.  

O Prestador de Serviços deverá preencher as células das seguintes planilhas para 

a solicitação de Revisão das Tarifas/Taxas, bem como outras planilhas que venham a ser 

solicitadas pela AGIR.  

Como entrada de caixa, será considerada a soma da arrecadação total do serviço 

e as receitas indiretas.  

Na saída de caixa será considerada: 

 As Despesas Totais com Serviços (DTS); 

 Os tributos; e 

 Os Investimentos consoante o PLAMOB e/ou Contratos. 

As informações físico-financeiro contidas neste anexo, deverão ser informadas 

no Sistema de Informações de Saneamento da AGIR a cada trimestre, com 

detalhamento mensal. 



 

 

As informações referentes ao acompanhamento físico-financeiro das metas de 

investimento do PLAMOB deverão ser informadas no Sistema de Informações da AGIR 

anualmente. 



 

 

3.1. Planilha de Informações Econômico-Financeiras para Serviços de Transporte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUADRO I - Informações econômico-financeiras 

TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL

1. RECEITA TOTAL  R$                         -   

1.1. RECEITA DIRETA DE TRANSPORTE  R$                         -   
1.2. RECEITA INDIRETA DE TRANSPORTE  R$                         -   
2. ARRECADAÇÃO TOTAL  R$                         -   
3. CRÉDITOS DE CONTAS A RECEBER  R$                         -   
4. DESPESAS TOTAIS  R$                         -   
4.1. DESPESA DE EMPLORAÇÃO - DEX  R$                         -   
4.1.1. DESPESA COM PESSOAL ADMINISTRATIVO  R$                         -   
4.1.1.2. DESPESA COM MOTORISTA  R$                         -   
4.1.1.3. DESPESA COM COBRADOR  R$                         -   
4.1.1.4. DESPESA COM MECÂNICO  R$                         -   

4.1.1.5. DEMAIS DESPESA COM PESSOAL  R$                         -   

4.1.2. DESPESA COM COMBUSTÍVEL  R$                         -   

4.1.3. DESPESA COM LUBRIFICANTE  R$                         -   

4.1.4. DESPESAS COM PNEUS  R$                         -   

4.1.5. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS  R$                         -   

4.1.6. DESPESAS COM OFICINAS  R$                         -   
4.1.7. SEGUROS  R$                         -   
4.1.8 DEMAIS DESPESAS  R$                         -   
4.2. DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DO SERVIÇO DA DÍVIDA  R$                         -   
4.3. DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES DO ATIVO DIFERIDO E PROVISÃO PARA 

DEVEDORES DUVIDOSOS
 R$                         -   

4.4 DESPESAS FISCAIS E/OU TRIBUTÁRIAS  R$                         -   
5. INVESTIMENTOS TOTAIS REALIZADOS PELO PRESTADOR DO SERVIÇO  R$                         -   
5.1. INVESTIMENTOS SEGUNDO A ORIGEM  R$                         -   
5.1.1. INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS REALIZADOS PELO PRESTADO DE 

SERVIÇOS
 R$                         -   

5.1.2. INVESTIMENTOS COM RECURSOS ONEROSOS REALIZADOS PELO PRESTADO DE 

SERVIÇOS
 R$                         -   

5.1.3. INVESTIMENTOS COM RECURSOS NÃO ONEROSOS REALIZADOS PELO PRESTADO DE 

SERVIÇOS
 R$                         -   

6. DESPESA TOTAL COM SERVIÇO DA DÍVIDA  R$                         -   

ANO XX

Primeiro Trimestre Segundo Trimestre Terceiro Trimestre Quarto Trimestre



 

 

 

3.2 Definições de Serviço de Transporte Coletivo Municipal 
 

Para fins de cálculo da revisão das Tarifas de Transporte Público Coletivo 

Municipal serão considerados os seguintes critérios e conceitos para preenchimento das 

planilhas: 

 

1. Receita Total (Direta + Acessória): Valor faturado anual decorrente das 

atividades-fim do prestador de serviços. Resultado da soma da Receita Operacional 

Direta (transporte de passageiros) e da Receita Operacional Indireta. 

1.1. Receita Direta de Transporte: Valor faturado anual decorrente das atividades-

fim do prestador de serviços, resultante da exclusiva aplicação de tarifas e/ou taxas. 

1.2. Receita Acessória de Transporte: Valor faturado anual decorrente da prestação 

de outros serviços vinculados tais como aluguel de espaço veicular para propagando, 

divulgação e etc., somado às receitas financeiras.  

1.2.1. Receita de Outros Serviços: Valor faturado anual decorrente da prestação de 

outros serviços vinculados aos Transporte. 

2. Arrecadação Total: Valor anual efetivamente arrecadado de todas as receitas 

operacionais e acessórias, diretamente nos caixas do prestador de serviços ou por meio 

de terceiros autorizados (bancos e outros). 

3. Créditos de Contas a Receber: Saldo bruto acumulado dos valores a receber, 

considerando o último dia do ano de referência, em decorrência do faturamento dos 

serviços (receita operacional direta) e dos outros serviços (receita acessória). 

4. Despesas Totais (DT): Valor anual total do conjunto das despesas realizadas 

para a prestação dos serviços, compreendendo Despesas de Exploração (DEX), 

Despesas com Juros e Encargos das Dívidas (incluindo as despesas decorrentes de 

variações monetárias e cambiais), Despesas com Depreciação, Amortização do Ativo 

Diferido e Provisão para Devedores Duvidosos, Despesas Fiscais ou Tributárias não 

Computadas na DEX, mas que compõem a DT. 

4.1. Despesas de Exploração (DEX): Valor anual das despesas realizadas para a 

exploração dos serviços, compreendendo Despesas com Pessoal Próprio, Combustível, 

Lubrificantes, Pneus, Serviços de Terceiros, Oficina, Seguros, além de Demais 

Despesas, que não computadas nas anteriores. 

4.1.1. Despesa com Pessoal Próprio: Valor anual das despesas realizadas com 

empregados: Administrativo, Motorista, Cobrador, Mecânico e Demais Despesas de 

Pessoal.  

4.1.1.1 Despesa Pessoal Administrativo: Valor anual das despesas realizadas com 

empregados envolvidos com administração dos serviços, não incluídos na atividade 

operacional (inclusive diretores, mandatários, entre outros), correspondendo à soma de 

ordenados e salários, gratificações, encargos sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), 

pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, 

vale-transporte, planos de saúde e previdência.  

4.1.1.2 Despesa Pessoal Motorista: Valor anual das despesas realizadas 

exclusivamente com os empregados motoristas, correspondendo à soma de ordenados e 

salários, gratificações, encargos sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a 

inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, 

planos de saúde e previdência.  



 

 

4.1.1.3 Despesa Pessoal Cobrador: Valor anual das despesas realizadas 

exclusivamente com os empregados cobradores, correspondendo à soma de ordenados e 

salários, gratificações, encargos sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a 

inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, 

planos de saúde e previdência. 

4.1.1.4 Despesa Pessoal Mecânico: Valor anual das despesas realizadas 

exclusivamente com os empregados mecânicos, correspondendo à soma de ordenados e 

salários, gratificações, encargos sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a 

inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, 

planos de saúde e previdência.  

4.1.1.5 Demais Despesas de Pessoal: Valor anual das despesas realizadas com demais 

empregados envolvidos nas atividades operacionais não inclusos nos outros grupos 

anteriores, correspondendo à soma de ordenados e salários, gratificações, encargos 

sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e demais benefícios 

concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e 

previdência.  

4.1.2.  Despesa com Combustível: Valor anual das despesas realizadas com o uso de 

combustível nos veículos utilizados na prestação de serviços.  

4.1.3.  Despesa com Lubrificante: Valor anual das despesas realizadas com uso de 

lubrificantes nos veículos para a prestação de serviços. 

4.1.4. Despesa com Pneus: Valor anual das despesas realizadas com uso de pneus nos 

veículos para a prestação de serviços. 

4.1.5.  Despesa com Serviços de Terceiros: Valor anual das despesas realizadas com 

uso dos serviços executados por terceiros. Deve-se levar em consideração somente 

despesas com mão-de-obra. Não se incluem as despesas com energia elétrica e com 

aluguel de veículos, máquinas e equipamentos (estas últimas devem ser consideradas no 

item Outras Despesas de Exploração).  

4.1.6. Despesa com Oficina: Valor anual das despesas com o uso de manutenção 

corretiva e preventivas com veículos para a prestação de serviços. 

4.1.7. Seguros: Valor anual das despesas realizadas com seguros e correlatos inerentes 

a prestação de serviços  

4.1.8. Demais Despesas: Valor anual das despesas realizadas com uso dos serviços e 

materiais não incluídos nos itens anteriores. 

4.2. Despesas com Juros e Encargos do Serviço da Dívida: Valor anual 

correspondente à soma das despesas realizadas com juros e encargos do serviço da 

dívida mais as variações monetárias e cambiais pagas no ano. O valor é considerado 

como a parcela 1/2 do serviço da dívida. 

4.2.1.  Despesa com Juros e Encargos do Serviço da Dívida Exceto Variações 

Monetárias e Cambiais: Valor anual das despesas realizadas com pagamento de juros 

e encargos do serviço da dívida decorrentes de empréstimos e financiamentos (obras, 

debêntures e captações de recursos no mercado) computados como despesas financeiras 

no demonstrativo de resultados, não incluindo amortizações. Além dos juros presentes 

nas prestações de retorno, devem ser considerados os juros de períodos de carência, 

quando as obras tenham sido concluídas e estejam em operação. Não se incluem os 

juros de carências financeiras de obras em andamento. As variações monetárias e 

cambiais pagas no ano devem ser excluídas. 

4.2.2.   Despesa com Variações Monetárias e Cambiais das Dívidas: Valor anual 

das despesas realizadas, decorrentes de variações monetárias e cambiais sobre 



 

 

empréstimos e financiamentos, correspondente a pagamentos efetuados no ano de 

referência. 

4.3. Despesas com Depreciação, Amortização do Ativo Diferido e Provisão para 

Devedores Duvidosos: Valor anual das despesas de depreciação do ativo imobilizado 

operacional (máquinas, equipamentos e instalações em serviço) e das despesas de 

amortização do ativo diferido (despesas de instalação e organização que contribuem 

para o resultado de mais de um exercício). Inclui, também, provisão para devedores 

duvidosos constituída anualmente para prevenir perdas no item contas a receber.  

4.3.1.  Despesas com Depreciação: Valor anual das despesas de depreciação do ativo 

imobilizado operacional (máquinas, equipamentos e instalações em serviço). 

4.3.2.  Despesas com Amortização do Ativo Diferido: Valor anual das despesas de 

amortização do ativo diferido (despesas de instalação e organização que contribuem 

para o resultado de mais de um exercício). 

4.3.3. Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos: Valor anual das despesas 

de provisão para devedores duvidosos constituída anualmente para prevenir perdas no 

item contas a receber. 

4.4. Despesas Fiscais ou Tributárias Não Computadas na DEX: Valor anual das 

despesas realizadas não computadas nas despesas de exploração, mas que compõem as 

despesas totais com os serviços, tais como imposto de renda e contribuição social sobre 

o lucro.  

5. Investimentos Totais Realizados pelo Prestador do Serviço: Valor dos 

investimentos totais realizados no ano de referência, diretamente ou por meio de 

contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pagos com recursos próprios, 

onerosos e não onerosos feitos em Transporte Coletivo de Passageiros ou em outros 

investimentos relacionados, Além de Despesas Capitalizáveis.  

5.1. Investimentos Segundo a Origem: 

5.1.1. Investimento com Recursos Próprios Realizados pelo Prestador de Serviços: 
Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por meio de 

contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pago com seus recursos 

próprios oriundos da cobrança dos serviços, de receitas não operacionais, de 

integralização ou de adiantamento para futuro aumento de capital pelos acionistas ou de 

captações no mercado decorrentes da venda de ações, feito em Transporte Coletivo de 

Passageiros ou em outros investimentos relacionados, além de Despesas Capitalizáveis.  

5.1.2. Investimento com Recursos Onerosos Realizados pelo Prestador de 

Serviços: Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pago com recursos de 

empréstimo tomados junto à CAIXA, BNDES ou outros agentes financeiros (oriundos 

do FGTS, FAT ou outras fontes) e também empréstimos de financiamentos externos 

(BID, BIRD e outros), retornáveis por meio de amortizações, juros e outros encargos, 

incluindo-se ainda captações decorrentes da venda e posterior recompra de debêntures 

vinculadas a investimentos pré-estabelecidos, feito em Transporte Coletivo de 

Passageiros ou em outros investimentos relacionados aos serviços de água e esgotos, 

além de Despesas Capitalizáveis.  

5.1.3. Investimento com Recursos Não Onerosos Realizados pelo Prestador de 

Serviços: Valor do investimento realizado no ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, pago com recursos não 

reembolsáveis (oriundos do Orçamento Geral da União - OGU -, orçamentos do Estado, 

Distrito Federal ou Município, ou de outras fontes, como por exemplo: doações, 

investimentos pagos pelos usuários), que não oneram o serviço da dívida, também 



 

 

denominados recursos a fundo perdido, feito em Transporte Coletivo de Passageiros ou 

em outros investimentos relacionados aos serviços de água e esgotos, além de Despesas 

Capitalizáveis.  

6. Despesas Totais com o Serviço da Dívida: Valor anual das despesas realizadas 

com o pagamento total do serviço da dívida, correspondendo ao resultado da soma do 

valor dos juros e encargos mais as variações monetárias e cambiais (parcela 1/2) e o 

valor das amortizações (parcela 2/2).  

  

 

 



 

 

3.3 Fluxo de caixa descontado. 

 

 

 
 

 



 

 

3.4. Acompanhamento das metas de investimentos estabelecidas no PLAMOB ou em Contrato. 

 

 
 

 

 

LEGENDA: ANO PRESENTE 2018

Não medido Ano 01 2010

Não atende

Atende parcialmente

Atende planejamento

No prazo para ser atendida

AÇÕES REALIZADAS PREVISTA NO PMSB

AÇÕES PARA O SANEAMENTO BÁSICO ANO DE ELABORAÇÃO:

PRESTADOR: ANO E MÊS DE APROVAÇÃO:

Físico Unid Financeiro Físico Financeiro % no período % acum.

1 -R$                              0,00% 0% 0%

2 -R$                              0,00% 0% 0%

3 -R$                              0,00% 0% 0%

4 -R$                              0,00% 0% 0%

5 -R$                              0,00% 0% 0%

6 -R$                              0,00% 0% 0%

7 -R$                              0,00% 0% 0%

8 -R$                              0,00% 0% 0%

9 -R$                              0,00% 0% 0%

10 -R$                              0,00% 0% 0%

11 -R$                              0,00% 0% 0%

12 -R$                              0,00% 0% 0%

13 -R$                              0,00% 0% 0%

14 -R$                              0,00% 0% 0%

15 -R$                              0,00% 0% 0%

16 -R$                              0,00% 0% 0%

17 -R$                              0,00% 0% 0%

18 -R$                              0,00% 0% 0%

19 -R$                              0,00% 0% 0%

20 -R$                              0,00% 0% 0%

21 -R$                              0,00% 0% 0%

22 -R$                              0,00% 0% 0%

23 -R$                              0,00% 0% 0%

24 -R$                              0,00% 0% 0%

25 -R$                              0,00% 0% 0%

-R$                              0,00% -R$                       -R$                       0% 0%

DESCRIÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLAMOB STATUS
INVESTIMENTOS 

PREVISTOS

INVESTIMENTOS 

REALIZADOS (%)

Previsão Execução

Acompanhamento das Metas Estabelecidas em

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO OU CONTRATOS

MUNICÍPIO - SC

Ano 01

OCULTAR ANOS 
FUTUROS

EXIBIR TUDO



 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 009, de 15 de agosto de 2019 

ANEXO V 

Fluxograma do Processo de Revisão Tarifária de Água e Esgoto 

 

PROCEDIMENTO PARA REVISÃO DA TARIFA

Emissão de Deliberação indicando os valores atualizados da 

tarifa e terá efeito vinculante, substituindo qualquer outro ato 

homologatório.

Disponibilização de espaço em seu sítio eletrônico para 

divulgação da Deliberação da Revisão Tarifária e da nova 

tabela tarifária aos exercicios

Convocação de Consulta Pública e Audiência Pública, 

conforme sua Instrução Normativa nº XX/2016, com 

antecedência mínima de trinta (30) dias.

Envio de informações complementares

Divulgação da Deliberação da revisão das Tarifas de Água e 

Esgoto em seu sítio na internet.

As alterações decorrentes da revisão somente poderão ser 

praticadas após trinta (30) dias contados a partir da 

publicação da Deliberação emitida pela AGIR, com os novos 

valores das tarifas e dos demais preços públicos aplicáveis, 

na imprensa oficial e da publicação em jornal de circulação 

no Município, conforme determina o Art. 39 da Lei Federal nº 

11.445/2007.

FINAL

Publicação em jornal de divulgação local, sítio na internet e 

rádio, com no mínimo quinze (15) inserções, informações 

quanto à data, ao local e ao motivo da Consulta e Audiência 

Públicas, bem como os locais onde poderá ser consultado o 

Parecer Técnico.

Comunicação ao Poder Concedente com solicitação de 

disponibilização de espaço em seu sítio eletrônico para 

divulgação da Deliberação da Revisão Tarifária e da nova 

tabela tarifária aos exercicios

Audiência Pública

Encaminhamento da cópia do Parecer Técnico ao Poder 

Concedente, à Câmara de Vereadores, ao Conselho de 

Saneamento Municipal ou Conselho com as devidas 

atribuições relativas ao saneamento municipal, ao Prestador 

de Serviços, ao Ministério Público Estadual de Santa 

Catarina, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina, além de divulgá-lo em seu sítio na internet.

AGIR PODER CONCEDENTE

Verificar e confrontar as informações encaminhadas pelo 

prestador com as informações existentes nos arquivos da 

AGIR, tais como: balancetes, balanços, sistemas de 

informações, entre outras

PRESTADOR DE SERVIÇOS

INÍCIO

Solicitação mediante ofício, conforme Anexo xx, e 

preenchimento das planilhas eletrônicas, conforme Anexo xx 

e disponibilizadas no sítio eletrônico da AGIR, ou através do 

Sistemas de Informações de Saneamento da AGIR - Módulo 

Regulação, além do envio dos documentos exigidos no 

Anexo xx desta Resolução e justificativa com a descrição 

dos eventos que motivam a revisão das tarifas e indicação 

do impacto econômico-financeiro.

Publicação do pedido de revisão tarifária em jornal local e 

encaminhar cópia da referida publicação à AGIR, junto ao 

ofício de solicitação de revisão tarifária, conforme 

determinado nos Anexos xx e xx

Abertura ao processo administrativo de revisão tarifária, a fim 

de definir o percentual de revisão das Tarifas de Água e 

Esgoto, obedecendo aos prazos definidos nesta Resolução.

Análise do estudo encaminhado e elaboração de Parecer 

Técnico quanto ao pleito no prazo de até trinta (30) dias da 

abertura do processo administrativo, sendo esse prazo 

prorrogável por igual período. 

Aprovado o estudo de revisão tarifária, através de Parecer 

Técnico da Diretoria de Regulação, esse será encaminhado 

para Deliberação pelo Diretor Geral da AGIR. 

Sendo necessárias complementações ao estudo de revisão 

tarifária, a Diretoria de Regulação solicitará diretamente em 

Parecer Técnico documentos e correções necessárias a 

serem feitas pelo solicitante, sendo interrompido o prazo do 

parágrafo primeiro do artigo sétimo.

Após as devidas complementações do estudo inicial, deverá 

a AGIR, no prazo de até trinta (30) dias apresentar o Parecer 

Técnico, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período. 


