
 
 

Parecer Administrativo nº 059/2018 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 034/2017. 

OBJETO: Revisão da tabela de preços dos serviços públicos prestados pelo Serviços 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó (SAMAE). 

SOLICITANTE: SAMAE de Timbó, através do Ofício nº 048/2017. 

INTERESSADO: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de 

Timbó/SC-  SAMAE e Município de Timbó/SC. 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007. 

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços de saneamento básico, assim 

compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

A AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do Médio Vale do 

Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta região, sendo estes: 

Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, 

Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme demonstra-se na 

Figura 1:  
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Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 

Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI (2016). 

 

Cabe informar que o município de Timbó, parte interessada no presente Procedimento 

Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 

423, de 31 de outubro de 2012, com a ratificação do novo Protocolo de Intenções através da 

Lei Complementar nº 485, de 24 de março de 2017, considerando neste a inclusão da 

regulação do transporte público. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico para a sociedade, além disso é papel da Agência Reguladora editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo à aspectos de qualidade, 

requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, monitoramentos dos 

custos, além de outros destacados na Lei Federal nº 11.445/2007.  
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Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos do seu relatório entregue a esta Agência Reguladora.  

 

 

 

 

2. DADOS DO SAMAE DE TIMBÓ 

 

O SAMAE de Timbó é Autarquia Municipal, órgão da administração indireta com 

personalidade jurídica de direito público, com orçamento anual para o exercício 2018 de R$ 

26.000.000,00 (vinte seis milhões de reais). A população total segundo dados oficiais do 

IBGE 2010, conta com 36.774 habitantes, sendo 34.296 de população urbana e 2.478 de 

população rural, cabendo ressaltar que a população estimada pelo mesmo órgão em 2017 

alcançou 42.801 habitantes.  

Timbó é um município brasileiro do estado de Santa Catarina, localizando-se a 

26°49'24" de latitude sul e 49°16'18" de longitude oeste, a uma altitude de 68 metros. Outros 

dados, bem como a história do município de Timbó são pertinentes para conhecimento e, 

seguem na sequência: 

 

Municípios limítrofes: Benedito Novo, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e Rodeio; 

Prefeito: Jorge Krüger (2017–2020); 

Distância até a capital: 170 km; 

Fundação: 12 de outubro de 1869 (149 anos); 

Microrregião: Blumenau IBGE/2008; 

Mesorregião: Vale do Itajaí IBGE/2008; 

Área: 127,405 km2. 

 

Quadro 1 – Histórico do município de Timbó. 

É uma cidade que, apesar de pequena (36.774 habitantes conforme Censo de 2010 e 

38.936 conforme levantamento atualizado da Prefeitura, em 2013, através dos Agentes de 

Saúde) é conhecida como a Pérola do Vale, por sua riqueza, beleza e qualidade de vida.  

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+munic%C3%ADpios+lim%C3%ADtrofes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0JIrLrbSL09NSktMLim2yi3Ny0zOLMiMz8nMzSwpyk8DAMXg39UuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIeCgAMA8
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+prefeitoa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0BItLrbSL09NSktMLim2KihKTUvNLMkHAN-QxCAlAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIeygAMBA
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+dist%C3%A2ncia+at%C3%A9+a+capital&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0FIqLrbSL09NSktMLim2SsksLknMS45PLEmNT4xPTizILEnMAQDgm-5DMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIfigAMBE
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+funda%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0BIpLrbSL09NSktMLim2SivNS0lMTgQAyVtMbyQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIgQEoADAS
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+microrregi%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0JIoLrbSL09NSktMLim2ys1MLsovKkpNz0wEABE_qDkoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIhAEoADAT
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+mesorregi%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0BIvLrbSL09NSktMLim2yk0tzi8qSk3PTAQA7ZgvOicAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIhwEoADAU
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+%C3%A1rea&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0BIoLrbSL09NSktMLim2SixKBQAvszSYIAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIigEoADAV
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É uma cidade com raízes na cultura europeia (germânica e italiana) localizada no Vale 

Europeu, possui uma área territorial total de 161 km², sendo 38,71 km² de área urbana. Nesta 

bela cidade, pode-se observar rios de águas limpas e encantar-se com o verde exuberante por 

toda a cidade. Ouvir o canto dos pássaros habitantes comuns, da mata nativa que cerca a 

cidade. Você pode observar ainda o contraste da arquitetura e o colorido dos jardins. Servir-se 

de comida farta e com qualidade. 

Timbó é classificada pela ONU como a 10ª melhor cidade do país para morar. 

Economicamente ocupa o 14º posto de arrecadação do estado de Santa Catarina. O índice de 

analfabetismo é de apenas 1,9%, sendo Timbó, em nível estadual, a 3ª cidade em qualidade de 

ensino. A herança dos imigrantes está presente na organização, na força do trabalho, na 

indústria, na limpeza das ruas, no cuidado com as casas e jardins, na hospitalidade e na 

simpatia do povo. Apesar da cidade ter um apego à tradição, isto não impede a adaptação aos 

novos tempos, promovendo o desenvolvimento tecnológico, com melhorias em todas as áreas: 

um perfeito equilíbrio entre o fazer artesanal e a manufatura mecanizada. Atualmente, Timbó 

atrai pessoas de todo o país em busca de um bom lugar para viver e trabalhar. 

Timbó foi fundada por Frederico Donner, imigrante alemão, em 12 de outubro de 

1869; data em que construiu sua moradia e a primeira casa comercial às margens do rio 

Benedito. Logo chegaram outras famílias alemãs. Nos anos seguintes vieram também os 

imigrantes italianos, cujos descendentes atualmente correspondem à metade da população. As 

primeiras famílias se estabeleceram na região rural e a agricultura era basicamente de 

subsistência. 

Algumas casas comerciais iniciaram suas atividades no centro. O início foi muito 

difícil para estas famílias, pois as condições de vida eram precárias. Foi necessário construir 

tudo: as casas, os campos para a lavoura, as estradas. As comunidades viviam bastante 

isoladas e, para fomentar sua vida social, começaram a erguer as igrejas, as escolas, os clubes 

e salões de festa. 

 

Fonte: Disponível em: < http://www.timbo.sc.gov.br/cidade/historico/>. Acesso em: 20 abril 2018. 
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O quadro 2, possui dados oriundos do SAMAE de Timbó, que melhor demonstram sua 

abrangência e atuação: 

 

Quadro 2 – SAMAE de Timbó em números. 

Volume de água tratada e distribuída – 295.971,50m³ mensal. 

Extensão de rede – 250Km 

Estações de Tratamento de Água – 2  

Estações de Bombeamento de Água Bruta – 1 

Estações de Recalque de Água Tratada e Pressurização de Rede – 3 

Estações de Pressurização de Rede – 17 

Reservatórios – 7 

Capacidade total de reservação – 3.130m3  

Capacidade total de tratamento -  120l/s 

Ligações de água – 11.710 

Economias atendidas – 13.299 

Percentual da população atendida -  98% 

Fonte: Adaptado de SAMAE de Timbó (2018). 

 

O índice de cobertura dos serviços de abastecimento de água tratada alcança 

percentual de 98% (noventa e oito por cento), considerado satisfatório, haja vista que boa 

parte da população é atendida, quanto mais o percentual aproxima-se do 100% (cem por 

cento) melhor, quanto ao vetor esgotamento sanitário o município não apresenta índice de 

cobertura, portanto inexistindo tão importante serviço.   

  

3. RELATÓRIO: 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, recebeu o Ofício nº 048/2017 de 21 de junho de 

2017, solicitando revisão dos preços de alguns serviços complementares do Serviço 
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Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE, desta forma adequando o preço 

aos custos incorridos pela Autarquia.  

No dia 11 de dezembro do corrente ano foi realizado contato telefônico e posterior e-

mail acerca da revisão dos serviços complementares solicitando agendamento para elucidar 

dúvidas decorrentes do ofício, em resposta, este ficou postergado para o ano de 2018. No dia 

30 de janeiro de 2018, foi solicitado agendamento para apresentação da fiscalização da AGIR 

e revisão dos preços dos serviços. No dia 13 de fevereiro de 2018 foi realizado reunião 

exclusiva para tratar da revisão dos serviços complementares e assuntos pendentes ocorridos 

da apresentação do setor técnico do dia 07 de fevereiro de 2018. No e-mail do dia 16 de 

fevereiro são elencadas considerações sobre os estudos apresentados. 

O parágrafo segundo do ofício supracitado da autarquia destaca que para manter a 

capacidade de investimento no sistema municipal de tratamento de água, é necessária a 

fixação de tarifas e preços condizentes com a realidade de mercado, de modo a garantir um 

regular equilíbrio econômico-financeiro entre o serviço disponibilizado a comunidade e o 

custo para sua execução, nos moldes preconizados pela Lei Federal nº 11.445/2007. Informou 

ainda, que esta proposta de reajuste da tabela dos serviços praticadas pelo SAMAE, foi 

apresentada ao Conselho Deliberativo do SAMAE na última reunião ordinária realizada em 

13 de junho do corrente ano, conforme ata que segue em anexo. 

Continua no quinto parágrafo que por razão e em atendimento ao sugerido pela própria 

AGIR na decisão nº 16/2017, conforme segue “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”, esta Autarquia Municipal pleiteia o reajuste na 

tabela de Serviços conforme documentação que segue anexa.  

Conclui o ofício, dizendo que caso autorizado aludido reajuste, somente será aplicado 

em obediência ao artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/07. 

Anexou ao ofício, documento dividindo em: 

  

1. OBJETIVO 
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O presente documento tem como objetivo solicitar a AGIR (Agência Intermunicipal 

de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do 

Itajaí) o reajuste do valor de alguns itens da Tabela para Tarifas e Serviços Diversos executados 

pelo SAMAE de Timbó. 

Este reajuste se faz necessário uma vez que alguns serviços executados pelo SAMAE de Timbó 

se encontram defasados em comparação com outras companhias de saneamento. 

 

2. SERVIÇOS A SEREM REAJUSTADOS 

2.1. Troca de cavalete 

2.2. Violação, Retirada ou Inversão de Hidrômetro 

2.3. Ligação Convencional Diâmetro de ½”   

2.4. Ligação Clandestina. 

3. METODOLOGIA 

 

Para alguns serviços forma utilizados os valores de referência do SAMAE de Timbó e 

outros descritos da seguinte forma:  

3.1. Materiais: Quantidades informadas pelo responsável do setor e o valor em R$ de cada 

item obtido nas últimas licitações; 

3.2. Mão de Obra do SAMAE: Valor médio da hora com encargos fornecidos pelo setor de 

Recursos Humanos; 

3.3. Máquinas e Caminhões: Quantidade de horas informado pelo responsável do setor e 

utilizado como referência o valor em R$ dos serviços terceirizados das últimas licitações; 

3.4. Deslocamento Médio: Foi calculada a média de todos os veículos que executam os 

serviços, onde o deslocamento foi calculado com a média da quilometragem total do mês 

dividido pelas ordens de serviço. (Km Rodado mês / Nº de Ordens de Serviço) = 18km 

por serviço executado, que será adotado para todos os serviços; 

3.5. Valor em R$/Km rodado: Utilizado o site abaixo para definir o valor R$/Km 

http:/www.carrosna web.com.br/dicas3.asp. Diretoria Técnica fez uma média com o 

veículo utilizado nos serviços para cada item da planilha abaixo do site chegando a um 

valor de R$ 1,20/Km; 
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                                Quadro 3 – Cálculo do Custo do km Rodado  

Cálculo do Custo do KM Rodado 

Valos de compra R$ 55.000 

Valor Atual R$ 52.000 

Rendimento Anual %  10% 

Tempo de uso desde a compra (anos) 1 anos 

Gasto com seguro por ano R$ 400 

Gasto com licenciamento e IPVA por ano R$ 128,87 

Gasto com estacionamento por ano  

Gasto com manutenção por ano R$ 800 

Valor do litro de combustível  R$ 3,65 

Consumo médio (KM/L) 10 KM/L 

Quilometragem desde a compra (KM) 12.000 KM 

Custo do Km rodado = R$ 1,18 

Custo mensal = R$ 184,16 

Custo anual = R$ 14209,87 

 

3.6. Tempo médio para execução do serviço: Adquirido em reunião com cada chefe de 

setor para ver todos os procedimentos, materiais, máquinas e tempo médio para execução; 

3.7. Valores de outras companhias: Foram também utilizados valores de outras companhias 

para a atualização de alguns serviços.          

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES A SEREM REAJUSTADOS 

 

4.1. Troca de Cavalete 

Código do serviço SAMAE: 012 

Nome: Troca de Cavalete 

Valor atual: R$ 57,50 

 

Serviço foi totalmente recalculado levando em consideração todos os materiais, mão 

de obra e insumos para a execução do trabalho. 

Segue abaixo, Quadro 4, a planilha com demonstrativo dos custos e o valor a ser 

reajustado: 
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Quadro 4 – Composição dos custos de Troca de Cavalete 

Composição de Preços para Reajustar Valor – TROCA DE CAVALETE 

ITEM Unidade Qtd 

Valor 

Unitário (R$) 

Valor 

Total (R$) 

1. Equipe de 02 Encanadores (considerar 1 hora para serviço) Horas 2 R$ 7,47 R$ 14,94 

2. Materiais     

2.1 Kit Cavalete Unidade 1 R$ 32,95  R$ 32,95 

2.2 Lacre Anti-Furto para HD de ½” Unidade 2 R$ 0,75 R$ 1,50 

2.3 Anel de Vedação para HD 1/2” Unidade 2 R$ 0,28 R$ 0,56 

2.4 Fita Veda Rosca Unidade 1 R$ 2,57 R$ 2,57 

2.5 Mangueira PEAD Ligação 20 mm Azul  Metros 1 R$ 2,39 R$ 2,39 

3.Custo do Quilômetro Rodado (Utilizado Tabela Web/Carros) 

Saveiro 1.6. KM 18 1,18 21,24 

VALOR A SER REVISADO       R$ 76,15 

Valor Atual do Serviço       R$ 57,50 

Fonte: SAMAE de Timbó (2018). 

 

Como demonstrado no quadro acima, o novo valor para o item 4.1. Troca de Cavalete 

deverá ser de R$ 76,15 (sessenta e seis reais vírgula quinze centavos) um aumento de 32,43% 

(trinta e dois vírgula quarenta e três por cento). 

 

4.2. Violação, Retirada ou Inversão de Hidrômetro 

Código do serviço SAMAE: 250 

Nome: Violação, Retirada ou Inversão de Hidrômetro 

Valor Atual: R$ 116,99 

 

Para atualizar o valor foi utilizado dados de outras companhias de saneamento para o 

reajuste. Este valor se refere apenas a multa para violação, retirada ou inversão de hidrômetro, 

sem considerar a cobrança referente ao valor do consumo estimado de seis meses. 

 

Quadro 5 – Dados de outras companhias de saneamento para o reajuste de Violação, 

Retirada ou Inversão de Hidrômetro. 

Companhia Valor 

SAMAE Jaraguá do Sul R$ 230,11 

SAMAE São Bento do Sul R$ 181,47 

CASAN R$ 140,16 

Média R$ 183,91 
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Valor Atual do Serviço R$ 116,99 

                            Fonte: SAMAE de Timbó (2018). 

 

O novo valor para o item 4.2 deverá ser de R$ 183,91 (cento e oitenta e três reais e 

noventa e um centavos) mais a estimativa de consumo referente a seis meses um aumento de 

57,20% (cinquenta e sete vírgula vinte por cento). 

 

4.3. Ligação de Água até 25mm 

Código do serviço SAMAE: 598 

Nome: Ligação de Água até 25mm 

Valor atual: R$ 98,57 

 

Segue abaixo, quadro 5, planilha com quantitativos e custos atualizados: 

 

Quadro 6 – Composição dos custos de ligação convencional até 25mm 

Composição de Preços para Reajustar Valor – LIGAÇÃO CONVENCIONAL ATÉ 25MM 

    

  
  

ITEM Unidade Qtd 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

1. Equipe de 02 Encanadores + 1 Motorista (Considerar em 

média 1,5 horas para ligação) Horas 4,5 R$ 9,25 R$ 41,63 

2. Materiais         

2.1 Mangueira PEAD Ligação 20 mm Azul  Metros 5 R$ 2,39  R$ 11,95 

2.2 Kit Cavalete  Unidade 1 R$ 32,95 R$ 32,95 

2.3 Adaptador Ligação Ramais – Registro Esfera Unidade 1 R$ 3,22 R$ 3,22 

2.4 Colar de Tomada PVC 60x3/4” Unidade 1 R$ 4,58 R$ 4,58 

2.5 Veda Rosca Unidade 1 R$ 2,57 R$ 2,57 

2.6 Hidrômetro Unijato ¾ x 20mm  Unidade 1 R$ 46,77 R$ 46,77 

2.7 Lacre Antifurto para HD Unidade 2 R$ 0,75 R$ 1,50 

2.8 Anel de Vedação para HD ½” Unidade 2 R$ 0,28 R$ 0,56 

2.9 Pó de brita M³ 1 R$ 56,17 R$ 56,17 

2.10 Extremidade de PVC Completa Unidade 1 R$ 2,17 R$ 2,17 

2.11 Tubete PP ¾ com rosca Unidade 1 R$ 3,90 R$ 3,90 

3.Custo do Quilômetro rodado (utilizado tabela Web/Carros) 

R$ 1,20/KM R$/km 18 R$ 3,87 R$ 21,60 

6. Recomposição de Pavimento (relação Asfalto, 

Paralelepípedo e Estrada de Chão) m2 4,4 R$ 28,73 R$ 126,40 

VALOR A SER REVISADO       R$ 368,12 

Valor Atual do Serviço       R$ 98,57 

Fonte: SAMAE de Timbó (2018). 
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O novo valor para o item 4.3 deverá ser de R$ 368,12 (trezentos e sessenta e oito reais 

e doze centavos), este valor se refere para o pagamento à vista, sendo um aumento de 

273,46% (duzentos e setenta e três vírgula quarenta e seis por cento). 

 

4.4.  Ligações Clandestinas 

Código do serviço SAMAE :242 

Nome: Ligações Clandestinas. 

Valor Atual: R$ 96,57 

 

Para este item foi utilizado o valor de referência adotado pela SAMAE de Jaraguá do 

Sul que é de R$ 2.916,00, sendo para este um impacto significativo, mas como medida 

punitiva por acessar o sistema de forma não autorizado pelo SAMAE e podendo contaminar o 

sistema é que se encontra justificativa para tal variação. 

 

4. ANÁLISE DOS RELATÓRIOS RECEBIDOS: 

A AGIR no uso de suas atribuições buscou comparar os serviços solicitados para 

revisão com os praticados por alguns prestadores da região, conforme o exposto abaixo: 

 

Quadro 07 – Comparação dos serviços praticados pelos prestadores da região. 

Serviço Gaspar  Brusque 

Jaraguá 

do Sul CASAN 

Pomerod

e 

Blumen

au 

Timbó 

novo 

Troca de cavalete 

82,85 128,95 60,67 45,32 1 117,76 258,20 76,15 

Violação, Retirada ou Inversão de 

Hidrômetro 

79,44 

c/ B.O. 254,76 3.555,60 499,69 192,32  183,91 

Ligação Convencional Diâmetro de 

½”   358,27 384,20 421,87 108,20 281,25 558,35 368,12 

Ligação Clandestina. 

3.108,66 

379,51 

+ estimativas 

de consumo 3.555,60 499,69 199,44  2.916,00 

Fonte: AGIR (2018). 

1- Material fornecido pelo cliente. 

 

 Podemos observar que muitos preços praticados pelos prestadores estão abaixo dos 

preços de custos em alguns casos. O serviço de ligação já foi objeto de análise por esta 

Agência de Regulação, como o SAMAE de Blumenau e SAMAE de Gaspar, podemos 

constatar preços aproximados.  
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5. DO PARECER: 

 

Considerando o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao presente 

parecer a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de regulação o 

poder de definir as tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante seus usuários, nos 

termos do Artigo 22 da mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação 

social dos ganhos de produtividade.  

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o Artigo 29, Inciso I da mesma 

lei, onde: 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços: 

[...] 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 

forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 

cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

[...] 

 

 

 

Como podemos observar no quadro 8 abaixo, a referência para estabelecer o novo 

preço dos serviços complementares foram os valores após o reajuste determinado pelo decreto 

nº 4.499/2017.  Os preços finais revisados, estão na última coluna do quadro abaixo, os quais 

passam a fazer parte da nova tabela de preços, originada do procedimento administrativo 

066/2018, em elaboração.      

 

 

 

 

Quadro 8 - Preços dos serviços com pedido de revisão. Resumo 
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Serviços Complementares 
Preço Vigente 

(Dec. Nº 4499/17) 
4,57% 

Preço 
Revisado 

2018  
% 

Troca de cavalete  R$ 57,50 R$ 76,15 32,43 

Violação, Retirada ou Inversão de Hidrômetro R$ 116,99 R$ 183,91 57,20 

Ligação Convencional Diâmetro de 1/2" R$ 98,57 R$ 368,12 273,46 

Ligação Clandestina R$ 98,57 R$ 3.103,23 2.858,91 

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2018). 

 

Cumpre destacar que após o pleito recebido por esta Agência, observaram-se 

questionamentos nos documentos apresentados. Competiu assim à AGIR requerer 

esclarecimentos ao SAMAE de Timbó, o que culminou em visitas técnicas a fim de averiguar 

dados. Após todos os esclarecimentos pertinentes, somos favoráveis aos novos preços 

solicitados pela prestadora, a saber, SAMAE de Timbó e assim podendo repor sua perda de 

valor econômico nos serviços complementares efetuados pela entidade.  

 

Por fim, esta Gerência de Estudos Econômico-Financeiro da AGIR recomenda: 

1) Diante do exposto, percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, 

entendendo-se como legal, razoável e praticável ao consumidor e, atendendo ao 

equilíbrio econômico e financeiro dos serviços prestados, os preços revisados pela 

Autarquia; que estes tenham sua cobrança juntamente com o pleito de reajuste tarifário 

da Autarquia em 2018;  

2) Recomendar ao Diretor Geral da AGIR que paute sua decisão à necessidade de 

comunicação pela Autarquia aos seus usuários de forma ampla e oficial, num período 

não inferior a 30 (trinta) dias, para início da cobrança do novo regime tarifário 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 11.445/2007, que estabelece: 

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

revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em 

relação à sua aplicação” (grifo nosso); 
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3) Que os serviços acima estudados, estejam separados a título de serviços revisados dos 

outros serviços complementares a fim de que possam ser distinguidos e melhor 

visualizados de outro processo de reajuste de preços e serviços em curso. 

 

Encaminhe-se o referido pedido de revisão para parecer e análise jurídica da Agência 

de Regulação. 

Este o nosso parecer, SMJ. 

Blumenau (SC), 22 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Gerente de Estudos Econômico-Financeiro 
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