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DECISÃO Nº 016/2017 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 28/2017. 

OBJETO: Análise do pedido de reajuste anual tarifário dos serviços públicos prestados pelo 

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

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

INTERESSADO: Município e SAMAE de Timbó. 

 

RELATÓRIO: 

 

Adoto, na sua íntegra, o relatório lançado no Parecer Administrativo nº 031/2017, sob 

o ítem 3, que instrui o presente Procedimento Administrativo acima identificado, diante de sua 

abordagem que não necessita de qualquer reparo, é ao mesmo tempo aprova o mesmo, na tota-

lidade. Da mesma forma, merece guarida, o Parecer Jurídico nº 048/2017, em especial naquilo 

em que se reporta como fundamentação legal para o lastro da Decisão, o qual também ratifico. 

Feitas as considerações mínimas necessárias acima, e dentro de minhas competências, passo a 

decidir sobre o mérito do pedido. 

 

DA DECISÃO: 

 

O SAMAE de Timbó, formalmente requereu a manifestação necessária da Agência de 

Regulação, para a aplicação de reajuste em seus preços praticados no fornecimento de água 

potável e serviços, por provocação da equipe administrativa desta Agência. Reunidos os docu-

mentos mínimos necessários, como sempre ocorre, os dados apresentados passaram por análises 

diversas, como bem transcrito no Parecer Administrativo, proporcionando análises interessan-

tes, tanto do ponto de vista da regulação como para os gestores municipais. 

 

A análise da Agência, mais uma vez, não se ateve tão somente a apreciação da legali-

dade da aplicação dos índices econômicos e ingressou de modo direto, em análises que expõem 

fragilidades e a necessidade de urgentes tomadas de decisão que dizem respeito à gestão nas 
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ações e responsabilidades da Autarquia. Mais uma vez salta aos olhos, a ausência de ações 

concretas para a área do esgotamento sanitário. Estas não existem e contrariam de modo direito 

as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Timbó, como bem repre-

sentado pelos Quadros 5 e 6 do já citado relatório. Em valores aplicados, nenhuma comprova-

ção foi encaminhada à AGIR, o que, smj, é extremamente grave e preocupante. Esse quadro, 

por obrigação legal, remete a Agência para tomadas de medidas regulatórias imediatas e urgen-

tes. Por essa razão, por meio de Decisão transversa, por força do conhecimento da situação, 

determino a abertura de um Procedimento Administrativo para a investigação e apuração das 

causas que estão levando a não aplicação das metas do PMSB, ou se existem outros fatos que 

possam justificar essa situação. A falta de iniciativa por parte da Agência, em tese, poder-se-ia 

apresentar como grave omissão do dever legal, uma vez que o tema acha-se transcrito assim na 

lei nº 11.445/2007: “Art. 20.  (VETADO). Parágrafo único.  Incumbe à entidade reguladora e 

fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte 

dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais”. 

 

Todavia, não é por isso que se adota a abertura de Procedimento, mas sim em defesa 

de um bem maior, que é saúde do cidadão dentro de seu espaço social e a efetiva aplicação de 

um de seus direitos fundamentais, constitucionalmente previsto. 

 

Também é possível diagnosticar que no quesito água, também em se fazendo um com-

parativo nos investimentos, percebe-se a falta de investimentos que, ao final, se aplicados, re-

sultariam em aumento de receita e indiretamente ocorreria ainda uma redução nas perdas, tanto 

aquelas conhecidas como reais e/ou as aparentes. Tudo isso somado tem o condão de demons-

trar e/ou comprovar uma gestão eficiente e eficaz.  

 

Mesmo levando-se em consideração a alternância democrática do poder e as mudanças 

ou não daí decorrentes, o que deve ser perseguido é o atingimento das metas determinadas pela 

legislação vigente, e, isso, independe de tais mudanças, salvo no caso de ações incabíveis ou 

não passíveis de atendimento. E em tais circunstâncias, adequações devem, obrigatoriamente, 

ser implementadas, por via legal e devidamente justificadas. 
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A análise, contudo, ora em apreciação e colocada para Decisão, fica restrita tão so-

mente a possibilidade ou não de um reajuste, levando em consideração a data base da Autarquia 

que se estende do mês de abril 2016 até o mês de março de 2017. O Parecer Administrativo 

anexo a esse Procedimento, pontua no sentido de que seja concedido a integralidade do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – INPC acumulado no período, e esse também é o 

pleito apresentado pela direção do SAMAE. O Quadro 27, do Parecer Administrativo, ora re-

plicado nesta Decisão como Quadro 01, indica que no período referido, o índice está apontando 

para o percentual de 4,568893%: 

 

Quadro 01 – Evolução do INPC de abril/2016 a março/2017. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 

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

1 abr/16 0,64 1,006400 0,640000 

2 maio/16 0,98 1,016263 1,626272 

3 jun/16 0,47 1,021039 2,103915 

4 jul/16 0,64 1,027574 2,757381 

5 ago/16 0,31 1,030759 3,075928 

6 set/16 0,08 1,031584 3,158389 

7 out/16 0,17 1,033338 3,333758 

8 nov/16 0,07 1,034061 3,406092 

9 dez/16 0,14 1,035509 3,550861 

10 jan/17 0,42 1,039858 3,985774 

11 fev/17 0,24 1,042353 4,235340 

12 mar/17 0,32 1,045689 4,568893 

Fonte: Adaptado da Base de dados do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema 

Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.  Acesso em: 19 abr. 2017. 

 

Diante de tudo que foi exposto e analisado, DEFIRO o reajuste tarifário aos serviços 

prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto de Timbó – SAMAE, de 4,57% 

(quatro virgula cinquenta e sete por cento), com base no INPC dos últimos 12 (doze) meses, 

ou seja, de abril/2016 até março/2017, conforme o demonstrado no Quadro 01, desta Decisão, 

retificando o percentual pedido no Oficio, que foi de 4,56%; 

 

Suplementarmente, impõe-se ao Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto de 

Timbó – SAMAE, as seguintes medidas: 
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1) Que a Autarquia timboense apresente, em nova oportunidade valores com depreciação 

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

elaboração da tarifa com preço justo; 

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

para a recuperação dos créditos em dívida ativa; 

3) Que o SAMAE de Timbó envie, no prazo de trinta (30) dias, para a AGIR, prestação de 

contas dos investimentos realizados e sua previsão de investimentos para o próximo 

ciclo tarifário, bem como os cronogramas físico-financeiros destes investimentos 

pleiteados, respeitado o PMSB; 

4) A cada trimestre após a aplicação do reajuste em tela, deverá o SAMAE de Timbó 

remeter para a AGIR, documentação que permita a aferição dos cronogramas e seus 

investimentos conforme evidenciado no item anterior, bem como documentos 

comprobatórios (empenhos, homologações, notas fiscais etc.) e, ainda relato dos demais 

itens recomendados;  

5) Recomendar que o SAMAE de Timbó promova uma revisão dos valores de seus 

serviços complementares, visando um equilíbrio entre receita e despesa destes serviços, 

sendo que tal revisão deverá ser encaminhada para esta Agência para que possa ser 

analisada antes do próximo pleito tarifário, para que possa ser incorporada na próxima 

revisão e/ou reajuste; 

6) Observe a Autarquia à necessidade de comunicação aos seus usuários de forma ampla 

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

regime tarifário e que seja encaminhado a esta Agência cópia da nova tabela tarifária, 

assim como das publicações realizadas pelo Município de Timbó/SC e pelo SAMAE de 

Timbó, em observação ao disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.245/2007, que 

estabelece: “Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os 

reajustes e as revisões ser tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso). 

 

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

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



 

5 

 

 

 

 

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

aplicáveis, após análise da AGIR. 

 

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

para as partes (leia-se: SAMAE-Timbó e Executivo Municipal de Timbó) para conhecimento e 

providências legais cabíveis. 

 

A presente Decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de 

também ser publicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

 

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

 

Essa a Decisão. 

 

Blumenau (SC), em 30 de maio de 2017. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

 

 

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

