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Parecer Administrativo nº 101/2020 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 134/2020. 

OBJETO: Análise do pedido de revisão tarifária ordinária - RTO 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. 

 

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 16 (quinze) municípios desta região, sendo estes: 

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

Guabiruba, Indaial,  Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio, Timbó e Jaraguá do Sul, 

este últimos somente regulação para Transporte Coletivo Urbano.  

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. Abaixo apresenta-se o município conforme 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 (2018). 

 

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 elencados na Lei Federal nº 11.445/2007 atualizados pela Lei Federal 

14.026/20.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, na sequência, o pleito da prestadora e 

demais pontos do seu relatório entregue a esta Agência Reguladora.  

2. DADOS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

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 Augusto Krüger (2017–2020); 

Distância até a capital: 170 km; 

Fundação: 12 de outubro de 1869 (151 anos); 

Microrregião: Blumenau IBGE/2008;  

Mesorregião: Vale do Itajaí IBGE/2008; 

Área: 127,405 km. 

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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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.  

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: < https://www.timbo.sc.gov.br/a-cidade/fundacao-e-historico/>. Acesso em: 22 maio 

(2019). 

Após breve relato histórico do Município de Timbó, apresenta-se abaixo os dados oriundos do 

prestador de serviços de saneamento básico do município, que melhor demonstram sua abrangência 

e atuação: 

3. 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 2020 de 28 milhões de reais, sendo 

que 15 milhões correspondem a fonte de recursos vinculados, como, Operação de Crédito de 3 milhões 

e Transferência de Capital 12 milhões, totalizando assim, os 15 milhões, enquanto que o orçamento 

com recursos próprios atinge o valor de 13 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.  

 

 

 



 

4 

 
 

Quadro 2 – SAMAE de Timbó em números. 

Volume de água tratada e distribuída – média em 2019 de 307.766 m³ mensal. 
Extensão de rede – 250 Km 
Estações de Tratamento de Água – 1  
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 - 120 l/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 do serviço de abastecimento de água tratada alcança percentual de 98%, 

sendo, assim, considerado um serviço universalizado, em virtude da proximidade com o índice de 

100%, que indica o alcance da população total. Quanto ao vetor esgotamento sanitário, o município 

não apresenta índice de cobertura, portanto, inexistindo tão importante serviço.   

A seguir, são apresentados o pleito da prestadora, o percentual desejável de reajuste linear 

das tarifas e serviços complementares. No presente, são informados os investimentos aplicados no 

último ano regulatório.  

4. RELATÓRIO 

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

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR recebeu, em 06 de julho de 2020, por meio 

eletrônico, o oficio nº 39/2020 do SAMAE de Timbó, solicitação de Revisão Tarifária Ordinária 

– RTO, sem destacar estudo e índice de revisão a ser aplicado. Além disso, a autarquia solicitou 

pontos que abaixo relacionamos: 

1. Alinhamento de data base para aplicação de reajuste e revisão em conformidade 

com a data base da Taxa de Coleta de Lixo; 

2. Revisão tarifária ordinária – RTO, com base no Plano Municipal de Saneamento o 

qual aponta defasagem de tarifa para atendimento dos investimentos; 

3. Inclusão de 2% da arrecadação de todos os serviços de saneamento básico para o 

Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB, sendo, uma importante 

alternativa para iniciar os investimentos nos sistemas públicos de esgoto; 

4. Alteração da composição da tarifa, substituindo o volume de 10m3 pelo modelo de 

Tarifa Básica Operacional – TBO; 

5. Tarifa para os grandes consumidores. 
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Ainda no presente ofício, a Autarquia encaminhou anexo o Balanço 2019 e destacou 

os funcionários responsáveis pelo fornecimento das informações necessárias para condução 

do processo. 

Ato contínuo no dia 07/07/2020, o Diretor Geral da Agir apresenta Despacho com 

análise preliminar: 

I - Recebi em data de ontem (06.07), o expediente remetido pelo 
SAMAE/Timbó, para análise preliminar e despacho, o que faço hoje; 
II - O pedido apresentado não se restringe tão somente ao pedido de 
revisão, mas também solicita a unificação das datas bases do reajuste 
da tarifa de água e a da taxa do RSU; 
III - A inclusão de 2% (dois por cento) da arrecadação de todos os 
serviços públicos de saneamento básico, para o Fundo Municipal de 
Saneamento Básico; 
IV - Alteração da composição da base tarifária da água, com a criação 
da Tarifa Básica Operacional - TBO. 
a) Diante destes pedidos, dos quais alguns demandam uma análise 
técnica mais detalhada, como no caso da aplicação da TBO, que irá 
exigir consultas e audiências públicas, dentre outras cautelas legais; 
b) No caso da unificação das datas bases (água e RSU), isso implicará 
em um reajuste que deverá contemplar mais do que doze (12) meses, 
o período entre o último reajuste concedido e a data do ajuste. 
c) A princípio, a inclusão do percentual de 2% (dois por cento) à título 
de provisão ao Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB - sobre 
todos os valores arrecadados dos serviços de saneamento básico, 
abrange também, conforme o pedido, os valores da limpeza urbana e 
drenagem e do RSU, que até prova em contrário, são arrecadadas 
através de taxas, que fogem de nossa competência regulatória 
(reajustes, controle legal econômico-financeiro); 
d) Em rápida análise ao Plano Municipal de Saneamento Básico do 
Município de Timbó, naquele instrumento técnico e legal, existe a 
necessidade de realinhar o valor da tarifa da água e para contemplar 
os investimentos imediatos de saneamento básico (esgoto sanitário) 
em percentuais acima de 25% (vinte e cinco por cento), ainda no 
decorrer deste ano, para dar cumprimento às metas previstas para o 
ano de 2021/2022, algo que não irá ocorrer com a aplicação solicitada 
de apenas 2%; 
e) Entendo por isso, que cabe a AGIR definir a ação em análises 
distinta, como: 
i - Abrir um procedimento tão somente para fazer a aplicação do 
REAJUSTE da tarifa de água até a presente data, respeitado o prazo 
legal de 30 (trinta) dias para a cobrança, e assim evitar maiores perdas 
financeiras; 
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ii - Abrir um segundo procedimento, este com o objetivo realinhar as 
datas bases da tarifa de água e taxa do RSU (anual/anterioridade), 
efetuar a alteração da composição tarifária da água, para introdução 
da TBO e ao mesmo tempo fazer o reajuste apontado pela PMSB, para 
o cumprimento das metas ali previstas. 
iii - Ou ainda uma terceira opção, aplicar o reajuste, a revisão, a 
unificação das datas bases e a implantação da TBO para 1º de janeiro 
de 2021, alertando que esta metodologia exigirá ações conjuntas, 
consultas e audiências públicas, envolvendo inclusive a Comissão 
Municipal de Saneamento Básico, dentre outros. 
Intime-se deste despacho, o Senhor Prefeito de Timbó e o Diretor 
Presidente do SAMAE/Timbó. 
Sejam os gerentes da AGIR, diretamente envolvidos nestes 
procedimentos, cientificados deste despacho e que deem início às 
tratativas técnicas para atendimento ao pedido apresentado pelo 
SAMAE/Timbó. 

A equipe técnica da AGIR (setor jurídico e econômico-financeiro) entende por tratar 

dos assuntos em tela em um único processo administrativo, pois a data base ajustada seria 

tratada em conjunto com a Revisão Tarifária Ordinária - RTO. 

No dia 7 de agosto de 2020 a AGIR realizou reunião junto com os representantes do 

SAMAE de Timbó referente a RTO, através de Vídeo conferência. A reunião vislumbra a 

primeira entidade a realizar revisão adotando a Resolução Normativa Tarifária nº 009/2019. 

Na oportunidade da presente reunião, buscou-se estabelecer prazos e responsáveis, haja vista 

o prazo curto para conclusão dos trabalhos, foi estabelecido os pontos de: 

 Adequação da data base dos serviços de água e esgoto com os de resíduos 

sólidos; 

 Repasse de 2% para o fundo de saneamento municipal; 

 Estudo da tarifa por disponibilidade na água – TBO; 

 Índice de revisão a ser aplicado em conformidade com o Plano Municipal de 

Saneamento Básico; 

 Tarifa para grandes consumidores. 

Por fim, as datas alinhadas levam à conclusão do estudo em 20 de novembro, de forma 

a respeitar a fase consulta/audiência pública, tendo a possibilidade de publicação em 31 de 

janeiro de 2021. Foi sugerido a possibilidade de escalonar o percentual de revisão em 

percentuais de até 10% consecutivos, até atingir o percentual total da revisão. Na 

apresentação da consulta/audiência pública deveria ser apresentado três cenários ou 

alternativas, sendo a primeira não se fazer nada; a segunda alternativa aquela em que se 
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acredita e espelha os resultados verificados; e a terceira alternativa parcelar em até três anos 

ou mais a alternativa anterior. 

Considera-se para efeito de informação, neste pleito, a Decisão 60/2019 do 

Procedimento Administrativo nº 107/2019 da AGIR, publicada no Diário Oficial dos Municípios 

de Santa Catarina – DOM/SC, Edição nº 2.837, de 29/05/2019, páginas 1.950 e 1.951, através 

de sua Direção Geral, por força de suas atribuições legais, que aplicou a título de reajuste 

(reposição inflacionária), referente ao período de maio de 2018 até abril 2019, tendo como 

base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, o percentual acumulado de 5,07% 

(cinco vírgula zero sete por cento).   

Diante a solicitação e o cenário exposto, a AGIR instaurou o Procedimento 

Administrativo nº 134/2020, cujo objeto é Revisão da tabela de preços dos serviços públicos 

prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó (SAMAE).  

Na sequência seguem as análises realizadas pela Gerência de Estudos Econômico-

Financeiros, necessárias para este Parecer Administrativo. 

 

5. ANÁLISE DO INVESTIMENTO 

 

5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE TIMBÓ (PMSB) 

 

Em conformidade com a Lei Federal 11.445/07 e atualizada pela Lei Federal 

14.026/2020, em seu artigo 9º, desvela que o titular dos serviços formulará a respectiva 

política pública de saneamento básico, devendo, para tanto: “I – elaborar os planos de 

saneamento básico, nos termos desta lei. [...]”, em virtude de os recursos serem escassos a 

inteligência aplicada para obter o melhor resultado social com o menor custo a ser aplicado, 

nesse sentido o planejamento é fundamental. No artigo 19 da Lei acima citada esclarece itens 

a serem atendidos nos planos municipais: 

A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que 
poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 
utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 
com os demais planos setoriais; 
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 
outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 
financiamento; 
IV - ações para emergências e contingências; 
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V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas. 

Por fim, compete as agências reguladoras conforme a Lei Federal 11.445/07 no seu § 

único artigo 20: “a fiscalização dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de 

saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, 

regulamentares e contratuais”.  

Em conformidade com o disposto, para melhor visualização, apresentamos abaixo os 

Quadros extraídos do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município de Timbó 

(PMSB e sua revisão) com indicativos de demandas de projeções e demandas do diagnóstico, 

para implantação imediata (2012-2014 – Página 203 do PMSB) e de implantação em curto 

prazo (2015-2020 – Página 204 do PMSB) para o sistema de abastecimento de água. 
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Quadro 3 – Metas de investimento do município de Timbó de implantação imediata. 

 

IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2012-2014) - (Página 203 PMSB) 

ATIVIDADE 
VALOR 

ESTIMADO (R$) 
VALOR 

EXECUTADO 
% 

EXECUTADO 

D
EM

A
N

D
A

S 
D

E 

P
R

O
JE

Ç
Õ

ES
 

1.     Ampliação da capacidade tratamento de água.                         -      

2.     Investimento em ligações com hidrômetro. 162.796,46     282.240,00  173,37  

3.      Investimento com hidrômetros para ampliação do índice de Hidrometração.       

4.     Substituição de hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros. 221.318,21  148.950,00           67,30  

5.     Investimento em ampliação e manutenção da rede de abastecimento de água. 745.662,88  1.030.300,00  138,17  

6.     Investimento em ampliação da capacidade de reservação. 1.235.000,00                  -      

7.     Investimento em abastecimento de água na área rural.       

D
EM

A
N

D
A

S 
D

O
 D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O
 

8.     Programa de conscientização de proteção do manancial e uso consciente de água nos períodos de 
escassez ou alto consumo (Criação núcleo de Educação Ambiental). 

 36.000,00       

 

9. Manutenção e melhoria das instalações dos sistemas de captação. 300.000,00       

10. Avaliação e melhorias do sistema de gestão SAMAE (Avaliação - criação de departamentos, 
contratação, regimento interno, etc) 

       

11. Pesquisa/Identificação das áreas e horários críticos de intermitência no abastecimento  7.000,00       

12. Adequação de Licenciamento ambiental para tratamento        200.000,00       

13. Adequação e atualização do cadastramento multifinalitário georreferenciado 140.000,00      

   14. Melhoria programa de automação e controle do sistema de abastecimento de água (Telemetria, 
quadros de comando, bombas de recalque, laboratório, etc)  

   100.000,00                  -     

  15. Levantamento residências rurais e urbanas que utilizam água de poço, para um futuro controle da 
qualidade. 

  15.000,00       

  16. Estudo para atualização da tarifa.         30.000,00       

  17. Maior controle da vazão de tratamento no período noturno.        

  18. Exigência de projetos hidráulicos para alvará de construção (incluindo a reservação)         

  19. Estruturação de programa de controle de perdas (equipamentos para medição de pressão de rede, etc)         80.000,00       

  TOTAL    3.272.777,55  1.461.490,00  44,66   

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020).
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As informações dos itens demandas de projeções foram obtidas da planilha metas e investimentos enviados ao SAMAE para 

preenchimento. 

No Quadro 3 acima, é apresentado o cronograma de investimentos previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) – 

Vetor Água – Implantação imediata. – 2012-2014, acrescentado de informações de investimentos executados pelo SAMAE de Timbó. Podemos 

observar cada item conforme Quadro 3 acima cita: 

1. Neste item não apresentou valor estimado no Plano no período 2012-2014, e o SAMAE também não executou nenhum valor.  

2. Neste item o SAMAE extrapolou em 73,37% o estabelecido pelo PMSB.  

3. O item não previu investimentos com hidrômetros no PMSB.  

4. Enquanto este item, o plano prevê o valor de investimentos na ordem de R$ 221.318,21 no período 2012-2014, o SAMAE atingiu 

67,30% desta meta estimada para o período.  

5. Já o referido item, o PMSB prevê um investimento de R$ 745.662,88 no período 2012-2014, tendo cumprido superado em 38,17% 

a meta. 

6. No item, apesar de estar previsto investimentos na ordem de R$ 1.235.000,00, o SAMAE não realizou nenhum investimento no 

período. 

7. Para este item, não houve previsão no PMSB, nem tão pouco o SAMAE investiu. 

8.  Previsão de investimento no PMSB sem investimento do SAMAE. 

9. Previsão de investimento no PMSB sem investimento do SAMAE. 

10. Para este item, não houve previsão no PMSB, nem tão pouco o SAMAE investiu. 

11. Previsão de investimento no PMSB sem investimento do SAMAE. 

12. Previsão de investimento no PMSB sem investimento do SAMAE. 

13. Previsão de investimento no PMSB sem investimento do SAMAE. 

14. Previsão de investimento no PMSB sem investimento do SAMAE. 

15. Previsão de investimento no PMSB sem investimento do SAMAE. 

16. Previsão de investimento no PMSB sem investimento do SAMAE. 
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17. Para este item, não houve previsão no PMSB, nem tão pouco o SAMAE investiu. 

18. Para este item, não houve previsão no PMSB, nem tão pouco o SAMAE investiu. 

19. Previsão de investimento no PMSB sem investimento do SAMAE. 

Em resumo, o total previsto para implantação imediata pelo PMSB, no período de 2012-2014, foi de R$ 3.272.777,55, dos quais investiu 

R$ 1.461.490,00 no período, correspondendo a 44,66% do total.  

Considerando o percentual até aqui realizado em 2017 e 2018, e previstos para investir em 2019, o SAMAE já atingiu 273,54% do valor 

total previsto no plano para o período 2015-2020.  

 

Quadro 4 - Metas de investimento do município de Timbó de implantação em curto prazo. 

ORIGEM 

IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2015-2020) -(Página 204 PMSB)   
Valores 

executados 

ATIVIDADE 
VALOR 

ESTIMADO 
(R$) 

VALOR 
EXECUTADO 

(R$) 

% 
EXECUTADO 

Em 2017 e 2018 
conforme 

Parecer. Adm. 
080/2019 

D
EM

A
N

D
A

S 
D

E 

P
R

O
JE

Ç
Õ

ES
 

1.     Ampliação da capacidade tratamento de água.  -  21.500,00 

2.     Investimento em ligações com hidrômetro. 325.112,67 410.445,00 126,25  

3.      Investimento com hidrômetros para ampliação do índice de Hidrometração.     

4.     Substituição de hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros. 543.999,39 252.945,00 46,50 340.890,00 

5.     Investimento em ampliação e manutenção da rede de abastecimento de água. 1.668.726,92 6.510.750,00 390,16 589.334,07 

6.     Investimento em ampliação da capacidade de reservação.    300.000,00 

7.     Investimento em abastecimento de água na área rural. 118.948,96    

D
EM

A
N

D
A

S 

D
O

 
D

IA
G

N
Ó

ST
I

C
O

 

8.     Programa de conscientização de proteção do manancial e uso consciente de água 
nos períodos de escassez ou alto consumo (Criação núcleo de Educação Ambiental). 

72.000,00    

9. Estudo para Recomposição da mata ciliar. 15.000,00    

10. Controle de qualidade de água de poço 80.000,00    

  11. Revisão do PMSB (não contido no plano)    71.235,88 

  12. Outros itens (não contidos no plano)    1.768.221,43 

  TOTAL 2.823.787,94 7.174.140,00 254,06  

Fonte: Adaptado SAME de Timbó (2020).
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No Quadro 4 acima, é apresentado o cronograma de investimentos previstos no Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) – Vetor Água – Implantação em curto prazo. – 2015-

2020, acrescentado de informações de investimentos executados pelo SAMAE de Timbó. 

Podemos observar o seguinte em cada item conforme Quadro 4 acima cita: 

1. Este item não apresentou valor estimado no Plano no período 2015-2020. No 

relatório metas e investimentos, o SAMAE nada registrou, porém no Parecer 

Administrativo 080/2019, do Procedimento Administrativo 107/2019, há registro 

de investimento da ordem de R$ 21.500,00, nos anos 2017 e 2018. 

2. O SAMAE já superou em 26,25% o investimento previsto no PMSB, sem considerar 

2020.  

3. O item não previu investimentos com hidrômetros no PMSB.  

4. Enquanto este item, o plano prevê valor de investimentos na ordem de R$ 

543.999,39 no período 2015-2020. O SAMAE executou 46,50% do previsto no 

PMSB, se considerarmos o registrado na planilha metas e investimentos. Todavia, 

se considerarmos o registrado no Parecer Administrativo 080/2019, do 

Procedimento Administrativo 107/2019, este percentual sobe para 62,66%.  

5. Já o referido item, o PMSB prevê um investimento de R$ 1.668.726,92 no período 

2015-2020, já tendo superado o previsto em 290,16%. 

6. O item não está previsto para investimento no plano, mas no Parecer 

Administrativo 080/2019 do Procedimento Administrativo 107/2019, há registro 

de investimento da ordem de R$ 300.000,00. 

7. Para este item, o PMSB prevê um investimento de R$ 118.948,96, no período 2015-

2020 e o SAMAE não fez nenhum investimento ainda.  

8. Para este item, o PMSB prevê um investimento de R$ 118.948,96, no período 2015-

2020 e o SAMAE não fez nenhum investimento ainda.  

9. Para este item, o PMSB prevê um investimento de R$ 72.000,00, no período 2015-

2020 e o SAMAE não fez nenhum investimento ainda.  

10. Para este item, o PMSB prevê um investimento de R$ 80.000,00, no período 2015-

2020 e o SAMAE não fez nenhum investimento ainda.  

11. Item não previsto no PMSB, todavia, no Parecer Administrativo 080/2019 do 

Procedimento Administrativo 107/2019, há registro de investimentos da ordem de 

R$ 71.235,88.  

12. Item não previsto no PMSB, todavia, no Parecer Administrativo 080/2019 do 

Procedimento Administrativo 107/2019, há registro de investimentos da ordem de 

R$ 1.768.221,43  

Podemos observar que somente em três dos sete itens houve investimentos no 

período. As informações contidas na última coluna, foram resgatadas do Parecer 

Administrativo nº 080/2019 do Procedimento Administrativo nº 107/2019. 
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As informações dos itens demandas de projeções foram obtidas da planilha metas e 

investimentos enviados ao SAMAE para preenchimento 

Em resumo, o total previsto para implantação em curto prazo pelo PMSB, no período 

de 2015-2020, foi de R$ 2.823.787,94, o valor que o SAMAE executou no período foi de R$ 

7.174.140,00, superando em 154,06% o previsto no plano, sem considerar os investimentos 

da última coluna, isto é, constantes no Parecer Administrativo 080/2019, do Procedimento 

Administrativo 107/2019. 

Como podemos observar, há uma divergência significativa entre o PMSB e a aplicação 

efetiva dos recursos. É importante que na revisão em curso deste, sejam feitos ajustes para 

que os investimentos levados a efeito pelo SAMAE estejam em sintonia com o PMSB. 

Os Quadros 5 e 6, abaixo, apresentam as necessidades de investimentos para 

implantação imediata, (2012-2014), e curto prazo (2015-2020) – para o vetor esgotamento 

sanitário, previstas no PMSB de Timbó apresenta. Todavia o SAMAE não apresentou nenhum 

investimento neste importante vetor do saneamento até agora. 

 

Quadro 5 - Cronograma de investimentos: plano municipal de saneamento básico – esgoto 
– implantação imediata 

ORIGEM 

IMLANTAÇÃO IMEDIATA (2012-2014) –ESGOTO (Página 206 PMSB) VALOR 

ATIVIDADE ESTIMADO (R$) 

DEMANDAS DE 
PROJEÇÕES 

Rede coletora de Esgotos, interceptores e acessórios. 18.269.843,25 

Ligações prediais esgoto.           1.098.823,12  

Tratamento de esgotos.       2.275.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário rural.         

DEMANDAS DO 
DIAGNÓSTICO 

Revisão projeto de esgotamento sanitário com prazos e metas 
definidos 80.000,00 

Adequação de Licenciamento ambiental do sistema de tratamento 
de esgoto 25.000,00 

Programa de conscientização de interferências (qualidade) no 
esgoto 20.000,00 

Análise dos parâmetros do efluente tratado e para controle de 
poluição do corpo hídrico receptor  35.000,00 

Cadastramento de domicílios que possuem tratamento 
individualizado para atendimento a legislação 25.000,00 

Adequação para efetivação de loteadores e construtores (rede e 
tratamento)  

Controle de monitoramento da água (pontos críticos) de poluição 
do Rio Benedito em conjunto com municípios à montante. 150.000,00 

                    TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA 21.978.666,37 

Fonte: PMSB -Timbó (2012) 
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Quadro 6 - Cronograma de investimentos: plano municipal de saneamento básico – esgoto 
– implantação em curto prazo 

ORIGEM 

IMLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2015-2020) –ESGOTO VALOR 

ATIVIDADE ESTIMADO (R$) 

DEMANDAS DE 
PROJEÇÕES 

Rede coletora de Esgotos, interceptores e acessórios.      21.879.399,30  

Ligações prediais esgoto.           942.582,24  

Tratamento de esgotos.       2.625.000,00  

Investimento em esgotamento sanitário rural.        1.002.347,04  

DIAGNÓSTICO 

Projeto 2º e 3º etapa de esgotamento sanitário com prazos e 
metas definidas.          100.000,00  

Programa de conscientização de interferências (qualidade) no 
esgoto (2017-2020).               20.000,00  

Análise dos parâmetros do efluente tratado e para controle de 
poluição do corpo hídrico receptor (2016-2020).              120.000,00  

                    TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO 26.689.328,58    

Fonte: PMSB -Timbó (2012). 

 

5.2 CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO  

Ressalta-se que foram elencadas as atividades de alta prioridade e que apresentam o 

maior impacto orçamentário, mas que além delas, ainda devem ser executadas as atividades 

corriqueiras de substituição de redes e implantação de novos trechos, visando a continuidade 

da universalização do abastecimento de água potável. O Quadro abaixo apresenta a fase em 

que se encontram cada projeto de investimento. Desta forma, é possível mensurar a 

viabilidade deste ser contratado, implantado e posto em operação durante o próximo ciclo 

tarifário:     



 

15 

 
 

Quadro 7 – Cronograma de investimento (fase do processo de investimento).  

METAS 2018 (Título do 
projeto) 

V
al

o
r 

(e
st

im
ad

o
) 

 

D
e

cr
e

to
 d

e
 

d
e

sa
p

ro
p

ri
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ão
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o
 d
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fe
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n
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a 
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to
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P
re
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n
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e
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e
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o

s)
 

P
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n
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(o
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s 
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o
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d
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P
u
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 d
o
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d
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R
e
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n
to
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p
o

st
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A
b

e
rt

u
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D
o

cu
m

e
n

ta
çã

o
 d

o
s 
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it

an
te

s 

P
ro

p
o

st
as

 d
e

 p
re

ço
s 

D
e

fi
n

iç
ão

 d
o

 v
e

n
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d
o

r 

P
ra

zo
 d

e
 r

e
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rs
o

s 

h
o

m
o

lo
ga

çã
o

 

A
ss

in
at

u
ra

 d
e

 c
o

n
tr
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o

 

O
rd

e
m

 d
e

 s
e

rv
iç

o
 

D
at

a 
d

e
 in

íc
io

 d
a

 o
b

ra
 

D
at

a 
A

ce
it

e
 d

e
fi

n
it

iv
o

 

D
at

a 
P

o
st

o
 e

m
 o

p
e

ra
çã

o
 

Revisão do PMSB 
R$ 

100.000 
N/A 

dez/1
7 

N/A N/A 
R$ 

137.234 
 

jan/1
8 

fev/1
8 

fev/1
8 

fev/1
8 

mar/
18 

mar/
18 

mar/
18 

abr/1
8 

abr/1
8 

abr/1
8 

N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Aquisição de terreno 
para construção de 
reservatório em aço 
vitrificado 

R$ 
300.000 

jul/1
8 

N/A N/A N/A 
R$ 

300.000 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

jul/1
8 

N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Projeto de reservatório 
de aço vitrificado com 
volume de 1.000 m³ para 
o Bairro das Nações 

R$ 
50.000 

N/A 
mar/

18 
mar/

18 
jul/1

8 
R$ 

60.000 

R$ 
1.224.754,2

7 (valor 
orçado até 
o momento 
de projeto, 

reservatório 
de aço e 
base em 

concreto - 
ainda falta 1 
orçamento 

para a 
licitação 
ocorrer) 

mar/
18 

abr/1
8 

abr/1
8 

abr/1
8 

abr/1
8 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

N/A 
N/
A 

N/A 

Construção de 
reservatório de aço 
vitrificado com volume 
de 1.000 m³ 

R$ 
850.000 

jun/1
8 

jun/1
8 

mar/
18 

jul/1
8 

R$ 
900.000 

jul/1
8 

ago/1
8 

ago/1
8 

ago/1
8 

ago/1
8 

ago/1
8 

ago/1
8 

set/1
8 

set/1
8 

set/1
8 

set/1
8 

nov/
18 

N/
A 

jan/1
9 

Adutora de água tratada 
de 150 mm para 
alimentação do 
reservatório 

R$ 
90.000 

N/A N/A N/A N/A 
R$ 

90.000 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

mar/
18 

N/
A 

jan/1
9 

Rede de distribuição de 
200 mm para saída do 
reservatório 

R$ 
310.000 

N/A 
abr/1

8 
abr/1

8 
abr/
18 

R$ 
310.000 

 
abr/1

8 
mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

jun/1
8 

jun/1
8 

jun/1
8 

jun/1
8 

jul/1
8 

N/
A 

jan/1
9 
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METAS 2018 (Título do 
projeto) 

V
al

o
r 

(e
st
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o
) 
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e
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e
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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D
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n
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o

r 

P
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 d

e
 r

e
cu
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o
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h
o

m
o
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o

 

A
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u
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 d
e

 c
o

n
tr

at
o

 

O
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e
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e

 s
e
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iç

o
 

D
at

a 
d

e
 in

íc
io

 d
a
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b
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D
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a 
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ce
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 d

e
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n
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D
at
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o
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o
 e

m
 o

p
e

ra
çã

o
 

Rede adutora de água 
tratada de 250 mm para 
alimentação das 
estações elevatórias 
Blumenau e Quintino 

R$ 
700.000 

N/A 
abr/1

8 
abr/1

8 
abr/
18 

R$ 
700.000 

R$ 
1.068.147,9

7 (valor 
inicial da 
licitação) 

abr/1
8 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

jun/1
8 

jun/1
8 

jun/1
8 

jun/1
8 

jul/1
8 

N/
A 

set/1
8 

Projeto de travessia sob 
ponte da adutora de 
água tratada de 250 mm 

R$ 
15.000 

N/A 
abr/1

8 
abr/1

8 
abr/
18 

R$ 
15.000 

abr/1
8 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

mai/
18 

jun/1
8 

jun/1
8 

jun/1
8 

jun/1
8 

N/A 
N/
A 

N/A 

Execução da travessia 
sob ponte da adutora de 
250 mm 

R$ 
50.000 

N/A 
jul/1

8 
jul/1

8 
jul/1

8 
R$ 

50.000 
jul/1

8 
jul/1

8 
ago/1

8 
ago/1

8 
ago/1

8 
ago/1

8 
ago/1

8 
set/1

8 
set/1

8 
set/1

8 
set/1

8 
set/1

8 
N/
A 

nov/
18 

Projeto de Estação de 
Tratamento de Água 
com vazão de 100 l/s 

R$ 
400.000 

N/A 
jan/1

9 
jan/2

0 
jan/2

0 
R$ 

500.000 
 

fev/1
9 

mar/
19 

mar/
19 

mar/
19 

mar/
19 

abr/1
9 

abr/1
9 

abr/1
9 

mai/
19 

mai/
19 

jun/1
9 

N/A 
N/
A 

N/A 

Projeto de sistema de 
tratamento e secagem 
de lodo da ETA 

R$ 
80.000 

N/A 
jan/1

9 
jan/2

0 
jan/2

0 
R$ 

100.000 
 

fev/1
9 

mar/
19 

mar/
19 

mar/
19 

mar/
19 

abr/1
9 

abr/1
9 

abr/1
9 

mai/
19 

mai/
19 

jun/1
9 

N/A 
N/
A 

N/A 

Projeto de reservatório 
de aço vitrificado com 
volume de 1.000 m³ para 
o Bairro dos Estados 

R$ 
50.000 

N/A 
jan/1

9 
jan/2

0 
jan/2

0 
R$ 

60.000 
 

fev/1
9 

mar/
19 

mar/
19 

mar/
19 

mar/
19 

abr/1
9 

abr/1
9 

abr/1
9 

mai/
19 

mai/
19 

jun/1
9 

N/A 
N/
A 

N/A 

TOTAL 
R$ 

2.995.0
00 

    
R$ 

3.222.2
34 

R$ 
2.292.902 

              

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 
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Quadro 8 – Cronograma de investimento justificativas  

METAS 2018  
(Título do projeto) 

Valores pagos Observações e justificativas 

Revisão do PMSB 
R$ 71.235,88 
(Vencedor do 

processo licitatório) 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó está na fase final de sua revisão, sendo que o pagamento final 
pelo serviço deve ocorrer até junho de 2019. 

Aquisição de terreno 
para construção de 
reservatório em aço 
vitrificado 

R$ 300.000 
O terreno estava em inventário, sendo que o valor foi pago em juízo. Devido a estes fatos, houve um grande atraso na 

execução do reservatório, visto que havia uma insegurança até o momento em que o SAMAE conseguiu receber a 
escritura do terreno. 

Projeto de 
reservatório de aço 
vitrificado com 
volume de 1.000 m³ 
para o Bairro das 
Nações 

  

Foi realizada uma pesquisa em outros municípios da região que já adquiriram este modelo de reservatório, e nos 
processos licitatórios, o projeto já está incluso junto com o reservatório por dois fatores, o primeiro é que as chapas 
de aço são fabricadas em padrões pré-estabelecidos, onde o projeto deverá respeitar estes padrões de mercado, e 

segundo, que o primeiro anel deve ser engastado na base de concreto, para evitar vazamentos na junção das 
estruturas, de modo que o mesmo responsável pelo projeto da base, deverá ser responsável pelo projeto do 

reservatório. 

Construção de 
reservatório de aço 
vitrificado com 
volume de 1.000 m³ 

  
Devido ao atraso na aquisição do terreno, em função dos processos judiciais/administrativos, a licitação não pode ser 

lançada dentro do cronograma previsto, mas o termo de referência está concluído, e está aguardando um último 
orçamento para lançar o processo licitatório. 

Adutora de água 
tratada de 150 mm 
para alimentação do 
reservatório 

  
O SAMAE realizou esta obra com materiais que haviam no estoque e com a equipe própria, pois a via foi pavimentada 

pela Prefeitura Municipal de Timbó, e não houve tempo hábil para a elaboração de um processo licitatório para 
contratar a execução da mesma. 

Rede de distribuição 
de 200 mm para saída 
do reservatório 

  

Foi lançado o EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2019 através do CIMVI, onde as empresas de engenharia 
especializadas na elaboração de projetos vão se credenciar, e assim, o SAMAE contratará o projeto para a execução 
desta rede. Como a previsão de entrega do reservatório é para dezembro de 2019, esta rede de distribuição deverá 

necessariamente estar operando no momento em que o reservatório entrar em operação. 

Rede adutora de água 
tratada de 250 mm 
para alimentação das 

  

Foram elaborados os projetos básico e executivo, foi lançado o Processo Licitatório 06/2019 SAMAE, no entanto, 
houveram questionamentos sobre a planilha orçamentária, e ocorreu a suspensão desta licitação até o dia 06 de maio 
de 2019, onde as retificações foram publicadas e processo licitatório retomado. A execução desta obra tem previsão 

de ocorrer ao longo de 6 meses, de modo que a obra deverá ser concluída até dezembro de 2019. 
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METAS 2018  
(Título do projeto) 

Valores pagos Observações e justificativas 

estações elevatórias 
Blumenau e Quintino 

Projeto de travessia 
sob ponte da adutora 
de água tratada de 
250 mm 

 
Foram elaborados os projetos básico e executivo, foi lançado o Processo Licitatório 06/2019 SAMAE, no entanto, 

houveram questionamentos sobre a planilha orçamentária, e ocorreu a suspensão desta licitação até o dia 06 de maio 
de 2019, onde as retificações foram publicadas e processo licitatório retomado. A execução desta obra tem previsão 

de ocorrer ao longo de 6 meses, de modo que a obra deverá ser concluída até dezembro de 2019. 
Ainda está sendo elaborado o Termo de Referência, entretanto, o processo licitatório deste projeto deve ser lançado 

ainda no segundo semestre de 2019. 

Execução da travessia 
sob ponte da adutora 
de 250 mm 

 

Projeto de Estação de 
Tratamento de Água 
com vazão de 100 l/s 

  

Projeto de sistema de 
tratamento e secagem 
de lodo da ETA 

R$ 21.500,00 
(Estudos de 

licenciamento 
ambiental) 

Foi iniciado o procedimento de Licenciamento Ambiental da Estação de Tratamento de Água (ETA) do SAMAE de 
Timbó, onde os estudos para o licenciamento já devem trazer algumas diretrizes para o tratamento do lodo da ETA. O 

projeto do sistema de tratamento de lodo poderá ser feito conjuntamente com o projeto de ampliação da ETA 

Projeto de 
reservatório de aço 
vitrificado com 
volume de 1.000 m³ 
para o Bairro dos 
Estados 

  

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó está sendo revisado, e durante o processo de revisão, foi indicado 
que o Bairro dos Estados receberá esta estrutura apenas no ano de 2026. Deve ser considerado ainda, que assim 

como o reservatório do Bairro das Nações, será feito um único processo licitatório dos projetos básico e executivo 
junto com a estrutura. Por estes motivos, esta ação foi reprogramada para o ano de 2025. 

TOTAL R$ 392.736  

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 
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O Quadro 7, acima exposto, apresenta os valores a serem investidos em 2018, 

estimados em R$ 2.995.000,00. Divergência identificada foi o valor estimado apresentado no 

Quadro 8, em relação aos preços referenciais (orçamentos). Este último apresenta o valor de 

R$ 3.222.234,00, ou seja, 7,59% maior que o valor estimado. Observa-se que um item com 

revisão do PMSB, atingiu 37,23% a mais que o valor estimado. A preocupação nesse sentido é 

com os valores estimados estarem desatualizados ou fora do preço de mercado, necessitando 

de atualização.  

Visto o processo de revisão do PMSB no município de Timbó, cabe-nos destacar a 

incompatibilidade entre as metas de investimentos estabelecidas na primeira versão do PMSB 

quando confrontada com a versão atual. Está é uma limitação à análise por Fluxo de Caixa 

Descontado em 20 (vinte anos), que poderá ocorrer a cada processo de revisão do PMSB. 

Neste sentido, fica evidente que a revisão do PMSB no município acabou por ser um novo 

PMSB, desde o diagnóstico até o prognóstico. Espera-se que as novas revisões levem em 

consideração as metas estabelecidas nesta versão e, quando alteradas, devem estar 

acompanhadas, no próprio plano, de justificativa técnica e, ainda, a sua rastreabilidade.  

5.3 ACOMPANHAMENTO DO PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS 

A evolução dos investimentos do SAMAE de Timbó é demonstrada através do Quadro 

9 abaixo, o qual apresenta a receita total da entidade em relação aos investimentos 

empenhados dos anos de 2013 até 2019 e, igualmente, traz o orçado para o ano de 2020: 

Quadro 9 – Percentual de investimento em relação a receita total do SAMAE de Timbó. 

Contas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Receita Total  7.926.961 9.470.431 6.909.024 9.890.550  11.136.303 12.170.299 12.933.579 

Investimentos 1.507.067 964.513 837.887 566.120 1.069.233 1.714.035 1.557.849 

% inv/ Receita Total 19,01 10,18 12,02 5,72 9,60 14,08 12,04 
 

Contas 
Orç. 2019 

Orç. Rec. 
Próprios 2019 

Orç. 2020 
Orç. Rec. Próprios 

2020 

 Receita Total  27.000.000 12.000.000 28.000.000 13.000.000 

Investimentos 4.632.877 1.557.849 18.828.000 3.828.000 

% inv/ Receita Total 17,16 12,98 67,24 29,45 

Fonte: AGIR (2019). 

Nota-se uma tendência de queda no percentual de investimentos entre os anos de 

2013 e 2016, invertendo esta tendência entre 2017 e 2019. Abaixo apresentamos gráfico com 

a evolução do investimento realizada em relação a receita total e a curva de tendência que 

melhor reflete esta função.   

 



 

20 

 
 

Gráfico 1 – Percentual de investimento em relação a receita total do SAMAE de Timbó. 

 
Fonte: AGIR (2020). 

Vale lembrar que os investimentos, quer para novos projetos ou simplesmente 

substituição dos ativos obsoletos são de grande valia para a ampliação e manutenção da 

geração de benefícios futuros e a regularidade e qualidade dos serviços prestados. Esta conta 

é constantemente monitorada por esta Agência Reguladora por entender como vital à saúde 

dos ativos dispostos em operação, para não gerar, no futuro, gastos para substituição e 

elevados patamares de desperdício por desgaste de tais ativos no processo de captação, 

adução, tratamento, reservação e distribuição da água tratada potável.    

O alerta é no sentido de que o SAMAE não venha a desacelerar os investimentos, e 

com isto, como consequência, a dificuldade de atender seu Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB). Os investimentos em saneamento devem ter como premissa básica a alocação 

de recursos para atender o crescimento vegetativo da população do município, além disso, 

suprir e substituir redes obsoletas e a tecnologia a ser utilizada. Investimentos não aplicados 

em tempo oportuno causam custos elevados de reposição ao longo do período, fazendo com 

que a tarifa se eleve para atender estes novos custos de investimentos. 

 

6. DEMANDA 

 

A demanda ou procura é aquela quantidade que os consumidores querem ou podem 

adquirir de um determinado produto ou serviço. Quem estabelece a demanda é o 

consumidor, e ela depende de fatores como o preço, o poder aquisitivo, os gostos e a moda, 

a existência de produtos similares ou substitutos no mercado, dentro outros. Fonte: 

https://www.dicionariofinanceiro.com/oferta-e-demanda/. 

 

Nesse sentido, é de vital importância conhecer a curva de crescimento populacional 

para assim poder dimensionar a oferta do produto. Deve-se considerar que, neste caso, o 

produto/serviço é escasso, finito e sem a concorrência de outros para competir de forma 

ampla.  
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O Setor de saneamento, ou a indústria dos canos, pertence ao setor de infraestrutura, 

portanto, carrega boa parte dos seus custos com o investimento e como uma parcela da 

componente recuperação dos custos significativa. Portanto, estudos ou diagnósticos com 

adoção de metodologias, respeitando a acuidade que a fase do planejamento requer, faz de 

sua execução facilitada por conceber variáveis de impactos conhecidos e medidos, atenuando 

os riscos de projeto. 

Abaixo segue o quadro demonstrando o crescimento da população no município de 

Timbó, extraído do Plano Municipal de Saneamento Básico revisado em 2019.  

Quadro 10 – Projeção de crescimento da população do município de Timbó. 

Ano 

  Projeção Populacional 

IBGE (2007-
2010) 

Total PMSB 
2018 

Taxa Urbana Rural 

- 2012 -3,34 - - 37.972 2.487 

- 2013 3,34 - - 38.812 2.491 

- 2014 3,34 - - 39.661 2.496 

- 2015 3,34 - - 40.519 2.500 

- 2016 3,34 - - 41.386 2.505 

- 2017 3,34 - - 42.262 2.509 

0 2018 3,34 43.484   40.970 2.514 

1 2019 3,34 44.006 1,20% 41.487 2.518 

2 2020 3,34 44.512 1,15% 41.989 2.523 

3 2021 3,34 44.975 1,04% 42.447 2.528 

4 2022 3,34 45.402 0,95% 42.870 2.532 

5 2023 3,34 45.802 0,88% 43.265 2.537 

6 2024 3,34 46.173 0,81% 43.631 2.541 

7 2025 3,34 46.519 0,75% 43.973 2.546 

8 2026 3,34 46.845 0,70% 44.294 2.550 

9 2027 3,34 47.154 0,66% 44.599 2.555 

10 2028 3,34 47.446 0,62% 44.887 2.560 

11 2029 3,34 47.726 0,59% 45.162 2.564 

12 2030 3,34 47.988 0,55% 45.420 2.569 

13 2031 3,34 48.243 0,53% 45.669 2.573 

14 2032 3,34 48.489 0,51% 45.911 2.578 

15 2033 3,34 48.726 0,49% 46.144 2.583 

16 2034 3,34 48.955 0,47% 46.368 2.587 

17 2035 3,34 49.176 0,45% 46.584 2.592 

18 2036 3,34 49.387 0,43% 46.791 2.597 

19 2037 3,34 49.590 0,41% 46.988 2.601 

20 2038 3,34 49.783 0,39% 47.177 2.606 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
Nota: estimativa da população urbana para o ano 25 (2043) – 48.284 habitantes e, ano 30 (2048) 49.416 habitantes. 

Fonte: Plano Municipal de Timbó (2016). 

 

Abaixo o gráfico representando a evolução estimada da população do município de 

Timbó considerando uma taxa de 3,34% de crescimento vegetativo. 
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Gráfico 2 – Crescimento vegetativo estimado do PMSB de Timbó (2016). 

 
Fonte: Plano Municipal de Timbó (2016). 

Importante mencionar que a curva da taxa de crescimento é um balizador para 

projeção da necessidade de produção de abastecimento de água tratada num futuro próximo. 

 

7. OFERTA 

O conceito de oferta dentro da visão econômica diz respeito a quantidade de 

produto/serviço disponível num determinado mercado, assim o serviço de abastecimento de 

água tratada e esgotamento sanitário são considerados serviço sem concorrência direta, ou 

seja, são serviços postos à disposição da sociedade e, portanto, são considerados monopólios 

naturais, pois não são possíveis de criar mercado concorrencial. 

Nesse sentido, analisaremos a capacidade instalada da prestadora, verificando se sua 

produção e projeções estão dentro das suas necessidades. Esta análise se faz necessário pois 

como tal serviço é do setor estruturante, notadamente com grandes valores em ativos a serem 

aportados, entendendo como investimentos elevados que visam não somente atender ao 

usuário do presente, mas num horizonte de projeto ideal de 20 anos, atingindo outras 

gerações.  

Quadro 11 – Projeção de crescimento da população do município de Timbó. 
 1.3 1.9 1.7 1.8 1.6 1.10 1.11 1.12 1.28 1.29  

Ano 
População 
Atendida 

(hab) 

Vazão 
Total 
Diária 
(L/s) 

Índice 
de 

Perdas 

Vazão de 
Perdas 

(L/s) 

Vazão 
Média 
(L/s) 

Vazão 
Máxim

a 
Horária 

(L/s) 

Prod
ução 
Exist
ente 
(L/s) 

Déficit 
de 

Produç
ão de 
Água 
(L/s) 

Volume 
Total de 
Reservaç

ão 
Requerid

o (m³) 

Reservaçã
o 

Existente 
(m³) 

Déficit 
reserva

ção 
(m³) 

2012 37231 103,4 0,42 43,4 60,0 125 125 0 2978,5 3100 0 

2013 37700 104,7 0,42 44,0 60,7 126 125 1 3016,0 3100 0 

2014 38200 106,1 0,41 43,5 62,6 127 125 2 3056,0 3100 0 

2015 39000 108,3 0,41 44,4 63,9 128 125 3 3120,0 3100 20 

2016 40000 111,1 0,41 45,6 65,6 129 125 4 3200,0 3100 100 

2017 41000 113,9 0,4 45,6 68,3 130 125 5 3280,0 3100 180 

2018 42000 116,7 0,4 46,7 70,0 130 125 5 3360,0 3100 260 

2019 43000 119,4 0,39 46,6 72,9 130 125 5 3440,0 3100 340 

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 
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A partir do quadro acima é possível traçar um gráfico que melhor demonstra a 

capacidade de reservação em relação a produção e ao consumo ao longo do tempo. 

Gráfico 3 – Análise da produção, consumo e reservação de água tratada  

 
Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 

 

As constatações são de que, como pode ser observado no gráfico acima, a produção 

se manteve na mesma entre os anos de 2012 a 2019, já para as curvas de vazão diária 

(demanda) e déficit de reservação tiveram sensível alteração:  

1. a vazão total diária está muito próxima da vazão de produção, não havendo folga 

para reservação para horas de maior consumo. 

2. Desde 2014 há déficit de reservação, sendo que chegou a 340 m³ em 2019. 

Portanto, no caso em tela, a situação de crise no abastecimento é eminente e devem 

ser tomadas medidas rápidas para atenuar os efeitos e ato contínuo uma solução de médio e 

curto prazo, sob a instalação de crise no fornecimento de água nos momentos de pico de 

consumo, geralmente associado a dias quentes e altas de consumo em horário de pico. 

8. ANÁLISE DOS DADOS FÍSICOS 

Os dados físicos são aqueles voltados as atividades operacionais da entidade e, 

portanto, servem de base para análise deste Procedimento Administrativo da revisão. Assim, 

são analisados dados produtivos de tratamento de água e esgoto (tratado, micromedido e 

faturado), consumo de energia em kwh, idade média dos hidrômetros instalados, 

inadimplência, entre outros. 

8.1 VOLUMES PRODUZIDOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA 

O SAMAE de Timbó apresentou planilhas com gastos energéticos de 2014 até 2019, e 

também os volumes medidos de água, conforme o abaixo explicitado: 
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Quadro 12 – Consumo energético e volume produzido de água 2014-2019. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

a) Valor em KW/h 2.246.297 2.173.179 2.158.060 2.209.565 2.026.606 2.203.619 

b) Valor em R$ 754.349 1.140.351 1.123.967 1.154.094 1.178.741 1.376.268 

c)m3 produzidos 2.157.122 2.476.072 2.298.864 3.551.658 3.651.087 3.693.193 

Preço do kw/h=b/a 0,34  0,52  0,52  0,52  0,58  0,62 

Eficiência a/c 1,04 0,88 0,94 0,62 0,56 0,60 

Fonte: Adaptado de SAMAE de Timbó (2020). 

O Quadro acima demonstra a evolução da energia em quilowatt-hora (kw/h) e em reais 

e pode-se constatar evolução no consumo anual no ano de 2019, e um aumento no valor 

gasto. Quanto a eficiência, que é o valor consumido em kw/h anual em relação m3 (metros 

cúbicos) de água produzida anual, tem-se evolução positiva de 0,56 em 2018 para 0,60 em 

2019. Observa-se aqui, uma evolução negativa de -7,14% na eficiência energética (quanto 

menor melhor). 

Isto deve-se a um crescimento do volume de água produzido de 3.651.087 m3 em 2018, 

para 3.693.193 m3 em 2019, um crescimento de 1,15%, e um aumento no valor consumido 

em kw/h, saindo de 2.026.606 kw/h consumidos em 2018, para 2.203.619 kw/h em 2019, um 

aumento de 8,73%.  

Este novo cenário de volume medido produzido, como vimos, piora a eficiência 

energética. Apresentamos no gráfico abaixo a evolução do consumo energética e a relação 

com o preço total desembolsado mês a mês.  

Gráfico 4 – Relação consumo e preço. 

 
Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 
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Pelas curvas apresentadas mantem-se estável com picos em jan/2015 e mar/2017, 

voltando a ocorrer em mar/2019 e queda nos meses jul/2016 e jul/2017, já no ano de 2019 

em jul/2019. O consumo energético está diretamente ligado ao consumo de água, sendo sua 

maior procura nos meses de verão, assim ocorrendo sazonalidade, portanto, o 

comportamento de gasto energético é perfeitamente condizente com a realidade.   

Na continuidade da análise, o gráfico abaixo demonstra o preço unitário médio por 

quilowatt-hora (kwh) que a autarquia vem desembolsando anualmente (2013 até 2018) com 

o consumo de energia elétrica:  

Gráfico 5 – Preço do kwh 2013 – 2019 (a) e Consumo em kwh 2013 – 2019 (b). 
a) 

 

b) 

 
Fonte: AGIR (2019). 

Percebe-se no Gráfico 5 (a), o preço unitário ficou estável nos anos de 2015, 2016 e 

2017, (R$ 0,52 o preço do kwh) mas com elevação de aproximadamente 53% de 2014 para 

2015, (de R$ 0,34 para R$ 0,52 o preço do kwh), isto é explicado pela crise hídrica que assolou 

o país fazendo com que se fizesse uso de energia gerada pelas usinas térmicas produzindo o 

impacto indesejado de aumento significativo da energia elétrica, inclusive com a criação de 

bandeiras, fator de aporte financeiro, conforme expedido pela Agência Reguladora ANEEL. 

Voltou a subir em 2018 para 0,58 (11,54%) e para 0,62 em 2019 (mais 6,90%).  Na sequência 

do presente Parecer apresentamos Gráfico de consumo de energia em quilowatt-hora (kwh), 

onde pode-se visualizar o consumo total anual entre os anos de 2013 até 2019. 

Através do Gráfico 5 (b), percebe-se a otimização do consumo anual em kw/h, sendo 

que a redução no ano de 2018 em relação ao de 2017 representou 8,24%. Em 2018, o SAMAE 

consumiu a menor quantidade de energia elétrica dos últimos seis anos. Todavia, voltou a 

subir o consumo em 2019, aproximadamente 8,74% em relação a 2018. 

Continuando a análise do consumo energético podemos realizar a correlação entre a 

produção de água tratada e o uso da energia elétrica e assim, uma melhor visão deste fator 

na evolução e aproveitamento da energia. Através da metodologia adotada pela Sistema 

Nacional de Informações para o Saneamento (SNIS), com o indicador IN058, é possível calcular 
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o indicador da entidade, demonstrado no Quadro 13. 

Quadro 13 – Metodologia para eficiência energética. 

REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO 
EXPRESSO 

EM 

IN 058 

Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de 
Água   

kwh/m3         AG028 

Consumo Total de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água AG006 + AG018 

Volume de Água (Produzido + Tratado Importado)    

Fonte: Ministério das Cidades Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS Serviços de Água e 
Esgotos SNIS (2016). 

Esta metodologia amplamente conhecida considera no seu cálculo o consumo de 

energia em quilowatt hora total em sistemas de abastecimento de água dividido pelo volume 

de água produzido, desta forma é possível medir quanto de energia é necessário para produzir 

um metro cúbico de água tratada. O Gráfico 6 abaixo, apresenta a evolução do indicador IN058 

nos últimos sete anos conforme metodologia do Quadro 13:  

Gráfico 6 – Relação do consumo em kwh/m3. 

 
Fonte AGIR (2019). 

O Gráfico 7 – Relação de consumo em kwh/m3 (quanto menor melhor), demonstra um 

pico em 2014, gasto de 1,04 kwh para produzir 1 m3 de água tratada, que coincide com o pico 

de consumo de energia elétrica, que foi de 2.246.297 kwh. Em 2015, o consumo foi de 0,88 

kwh para produzir 1 m3 de água tratada, uma redução de 15,38%.  Em 2016 o consumo foi de 

0,94kwh para produzir 1 m3 de água tratada, representando um crescimento de 6,82%, tendo 

uma sensível redução em 2017, passando a consumir 0,62 kwh para produzir 1 m3 de água 

tratada, redução equivalente a 34,04%. Continuando a tendência de melhora quando a 

redução foi de 9,68% em 2018 em relação a 2017, oportunidade em que o consumo de energia 

elétrica para produzir 1m³ passou a ser de 0,56kwh, tendo sofrido recuo de 6,14% na 

performance em 2019, alcançando o índice de 0,60Kwh, para produzir 1m3 de água tratada. 

Para Gomes (2014, p. 11)1 desperdícios de energia elétrica nos sistemas de 

                                                             
1 GOMES, Heber Pimental. Avaliação econômica: eficiência energética. João Pessoa: editora da UFPB, 2014. 100 
p. 
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abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário  

“[...] são decorrentes de fatores como: formas contratuais indevidas; 
procedimentos operacionais inadequados; desperdícios de água; mau 
dimensionamento dos sistemas; idade avançada dos equipamentos; 
tecnologias mal utilizadas; erros de concepção dos projetos; manutenções 
precárias”. 

O componente energético tornou-se nos últimos anos forte influenciador do aumento 

dos custos, com isso, cabe ao gestor público da entidade buscar soluções para o melhor 

aproveitamento energético.  

8.2 VOLUMES DE ÁGUA 

A prestadora apresentou por meio eletrônico os valores em planilha com volume de 

água produzida, faturada e micromedida, para o ano de 2019 e parte de 2020, que adicionados 

aos dados recebidos anteriormente pela Agência, passam a compor a série histórica de 2014 

até 2020:  

Quadro 14 – Volumes medidos de água 2014-2020. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Média 
(%) 

c) m3 produzidos 2.157.122 2.476.072 2.298.864 3.551.658 3.651.087 3.693.193 2.333.008  

Evolução (%)  14,79 - 7,16 54,50 2,80 1,15  13,22 

d) m3 micromedido 1.942.772 1.862.038 1.935.363 2.064.119 2.176.659 2.300.953 1.486.248  

Evolução (%)  - 4,16 3,94 6,65 5,45 5,71  3,52 

e) m3 faturado 2.300.671 2.260.730 2.376.136 2.460.491 2.569.518 2.685.775 1.708.682  

Evolução (%)  - 1,74 5,10 3,55 4,43 4,52  3,17 

Perdas M: (c-d)/c*100 9,94 24,80 15,81 41,88 40,38 37,70 36,29  

Fonte: AGIR (2020). *Até julho/2020 

O Quadro apresentado acima, mostra a evolução dos volumes: produzido, 

micromedido e faturado, pode-se verificar que a evolução média dos últimos seis anos no 

volume produzido ficou em 13,22%, percebe-se uma desaceleração nos anos de 2018 e 2019 

sendo 2,80% e 1,15% respectivamente. Enquanto isso, o volume micromedido e faturado 

tiveram variações médias menores, sendo 3,52% e 3,17% respectivamente. O maior impacto 

ficou por conta do ano de 2017 no volume produzido com crescimento de 54,50% em relação 

ao ano de 2016. Para melhor visualização ao explanado acima, vejamos abaixo o Gráfico 7 

com os volumes. 
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Gráfico 7 – Volumes em milhares de m3 2014-2019. 

 
Fonte: AGIR (2020). 

Nesta análise infere-se que são simétricos os volumes micromedido e faturado, já o 

volume produzido é assimétrico em relação as outras duas curvas, inclusive somente nos anos 

de 2015, 2017 e 2018 é que superou o volume faturado. Sendo que este efeito requer uma 

melhor análise e justificativa por parte da Autarquia, pois em outras análises o volume 

produzido sempre é maior que os volumes faturado e micromedido, nesta ordem de grandeza 

respectivamente para os 3 (três) tipos de volumes de água.  

A seguir é apresentado um item importante que colabora para manutenção da receita, 

qual seja o controle de idade do parque de hidrômetros, onde a submedição destes aparelhos 

pode provocar perdas significativas de faturamento. 

8.3 DO PARQUE DE HIDRÔMETROS 

Quanto ao parque de hidrômetros, se estabelece como vida útil do mesmo, 

considerando suas métricas máximas em médias de volumes e temperaturas, de 

aproximadamente 05 anos, ou não superior a este prazo, conforme Portaria do INMETRO nº 

246 de 17 de outubro de 2000, que em seu item 8.1 esclarece: “As verificações periódicas são 

efetuadas nos hidrômetros em uso, em intervalos estabelecidos pelo INMETRO, não superior 

a cinco anos”.  

Observa-se que a vida útil média do parque de hidrômetros está acima do limite ideal, 

a partir deste, começa a ter submedições motivadas pelo desgaste do uso do medidor, e por 

consequência perdas nos volumes micromedidos. Abaixo apresenta-se o parque de 

hidrômetros classificados por ano de uso e suas quantidades, em 2019 e 2020 

respectivamente. 
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Quadro 15 – Distribuição de hidrômetros por faixa etária. 

Anos 
Ano de 

fabricação 
Quantid

ade 
% Part. Peso 

 
Anos 

Ano de 
fabricação 

Quantid
ade 

% Part. Peso 

1 2018 1.837 15,15 0,151  0 2020 64 0,51 0 

2 2017 1.210 9,98 0,200  1 2019 1 0,01 0,00 

3 2016 1.204 9,93 0,298  2 2018 3394 27,05 0,54 

4 2015 1.398 11,53 0,461  3 2017 1202 9,58 0,29 

5 2014 1.338 11,03 0,552  4 2016 1181 9,41 0,38 

6 2013 891 7,35 0,441  5 2015 1361 10,85 0,54 

7 2012 1.463 12,06 0,844  6 2014 1303 10,38 0,62 

8 2011 876 7,22 0,578  7 2013 859 6,85 0,48 

9 2010 513 4,23 0,381  8 2012 1417 11,29 0,90 

10 2009 359 2,96 0,296  9 2011 853 6,8 0,61 

11 2008 1 0,08 0,001  10 2010 264 2,10 0,21 

12 2007 759 6,27 0,751  11 2009 170 1,35 0,15 

13 2006 166 1,37 0,178  12 2008 1 0,01 0,00 

15 2004 81 0,67 0,1  13 2007 375 2,99 0,39 

16 2003 31 0,26 0,041  14 2006 51 0,41 0,06 

18 2001 1 0,01 0,01  16 2004 0 0,37 0,06 

48 1971 1 0,01 0,004  17 2003 6 0,05 0,01 

Total  12.129 100 5,277  Total  12.548 100 5,237 

Fonte: Adaptado do SAMAE de Timbó (2020). 

No Quadro 15 acima, pode-se verificar que a entidade classifica os hidrômetros de 

forma mais próxima da realidade, pois faz o controle anualmente, porém, verifica-se que a 

média do parque de hidrômetros está com 5,277 anos de vida útil, sendo que dos 12.129 

hidrômetros, 5.142 necessitam de testes para sua utilização ou troca, em outras palavras cerca 

de 42,39% devem ser substituídos ou testados conforme a norma do INMETRO, acima citada. 

Lembrando que este percentual era de 48,48% na análise anterior (Procedimento 

Administrativo nº 066/2018), portanto houve uma pequena melhora.  

Segundo Hübner (2014)2 no item – Coletânea das principais perguntas, Unidades I e II, 

extrai-se a seguinte consideração: 
Segundo a Portaria nº 246/2000 do INMETRO os hidrômetros devem ser verificados 
quanto à precisão na medição em intervalos não superiores a cinco anos. O que isso 
realmente significa na prática? Devemos retirar os hidrômetros instalados com mais 
de 5 anos e testá-los através de algum tipo de amostragem? Ou a orientação implica 
em não termos hidrômetros instalados com mais de 5 anos? 
O INMETRO recomenda que se faça uma verificação da precisão dos medidores para 
certificar que os erros de medição dos mesmos não estejam fora da faixa permitida 
por norma. 
A única forma de fazer esta verificação é através da retirada do medidor para esta 
verificação em bancada aferida e certificada pelo INMETRO. 
Devido ao custo da mão de obra, ao tempo necessário para a retirada e realização 
do teste do hidrômetro em bancada e também à redução do custo dos medidores 
novos para a medição de vazões de até 1,5 m³/h, a maior parte das companhias de 
abastecimento de água tem preferido realizar a troca dos medidores ao invés de 
testá-los.  

                                                             
2 HUBNER, Ricardo. Apostila de medidas de redução de perdas de água. SENAI. 2014. 
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Experiências têm demonstrado que na grande maioria dos casos os hidrômetros que 
se encontram em uso a mais de cinco anos registram volumes menores do que 
aqueles que realmente foram consumidos, acarretando em prejuízos para a 
companhia (perda não física de água).  
Este fato, geralmente justifica a troca do medidor, uma vez que, na maioria das 
vezes, o ganho em volume e faturamento, proporcionado pela substituição dos 
medidores, é maior do que o valor da troca do hidrômetro.  
Porém, avaliações através de testes pilotos através da troca hidrômetros em áreas 
pequenas e o monitoramento dos ganhos devem ser realizados para a verificação de 
qual a melhor opção a ser aplicada em cada região. 

Abaixo apresentamos o comportamento do parque de hidrômetros por ano de 

fabricação instalados nos cortes de 2019 e 2020. 

Gráfico 8 – Distribuição de instalação dos hidrômetros nos anos de 2019 e 2020. 

 
Fonte: Adaptado Timbó (2020). 

 Uma forma também mais clarificada de evidenciar o parque de hidrômetros no 

município de Timbó é pela Gráfico 10, abaixo: 

Gráfico 9 – Distribuição de instalação dos hidrômetros nos anos de 2019 e 2020. 

 
Fonte: Adaptado Timbó (2020). 
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Nota-se a mudança do parque, trazendo a maior quantidade para o ano de 2018, que 

acarretou numa melhora da idade média de 5,27 para 5,23 anos. Os hidrômetros do ano de 

2007 caíram sensivelmente o qual potencialmente eleva o nível de precisão nas 

micromedições consequentemente melhora o volume faturado. 

 

Mediante o exposto, deve a Autarquia primar por manter na planta somente 

hidrômetros com idade não superior a 5 anos, para sua capacidade de micromedição não ser 

afetada. Dando continuidade na análise dos dados físicos e produtivos apresentamos as 

perdas na distribuição de água tratada. 

 

8.4 DAS PERDAS 

Conforme apresentado pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS, 

a metodologia para o índice de perdas na distribuição, através do indicador IN049 é a seguinte: 

Quadro 16 – Metodologia para cálculo de perdas na distribuição. 
REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO 

EXPRESSO 
EM 

IN 049 

Índice de perdas na distribuição 

(AG006 + AG018 – AG024) –AG010 
AG006+AG018 – AG024 

Percentual Volume de água (Produzido +Tratado Importado – de Serviços – Volume de Água Consumido 

Volume de Água (Produzido + Tratado Importado – de Serviços 

 

Fonte: Ministério das Cidades Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS Serviços de Água e 
Esgotos SNIS (2019). 

Desta metodologia consagrada pelo SNIS é possível medir o nível de desempenho por 

parte do prestador na questão dos volumes que são aduzidos dos mananciais e produzidos, 

com a percepção de qual o percentual que se perde durante o processo como um todo. No 

Quadro 17, apresentado abaixo, além de disponibilizar a evolução dos volumes, apresenta ao 

final o percentual entre o volume produzido e o micromedido: 

Quadro 17 – Perdas na distribuição de água do SAMAE de Timbó 2014-2020. 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

c) m3 produzidos 2.157.122 2.476.072 2.298.864 3.551.658 3.651.087 3.693.193 2.333.008 

d) m3 micromedido 1.942.772 1.862.038 1.935.363 2.064.119 2.176.659 2.300.953 1.486.248 

e) m3 faturado 2.300.671 2.260.730 2.376.136 2.460.491 2.569.518 2.685.775 1.708.682 

Perdas M: (c-
d)/c*100  

9,94 24,80 15,81 41,88 40,38 37,70 36,29 

*Até julho/2020. 
Fonte: Adaptado de SAMAE de Timbó (2020). 

É importante destacar no Quadro acima que a variação de perdas da entidade mostra 

ser sensível e significativa, que foi justificado oportunamente principalmente o caso de 2016. 
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Gráfico 10 – Evolução das perdas 2014-2020. 

 
Fonte: Adaptado SAMAE TIMBÓ (2020). 

Com a apresentação do gráfico acima é possível verificar a inconstância das perdas 

registradas e a sua maior variação ocorrida no ano de 2016 para 2017 quando saltou do 

percentual de 15,81% para 41,88% de perdas entre o tratamento até a micromedição. Pode-

se observar que esta variação ocorreu devido ao crescimento substancial do volume medido 

produzido, que em 2016 foi de 2.298.864 m3 e em 2017 foi de 3.551.658 m3. Um crescimento 

de 54,5%. A partir de 2017 os números ganharam mais consistência produzindo tendência de 

queda do percentual de perdas de 41,88 para 36,29 em 2020, apesar deste último apresentar 

somente 7 (sete) meses a redução de perdas vai reduzindo paulatinamente. 

Com este, encerramos a análise dos dados físicos e passaremos a analisar os dados 

financeiros e contábeis do SAMAE de Timbó. 

 

9. DO PLANO MUNICIPAL 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) exigido pela Lei Federal 11.445 de 

2007 e atualizada pela Lei Federal 14026/2020, trouxe novas diretrizes nacionais e definiu o 

planejamento dos serviços básicos como instrumento fundamental para se alcançar a 

universalização dos serviços, sendo eles: serviços de abastecimento de água tratada, 

esgotamento sanitário, manejo e serviços públicos de resíduos sólidos e drenagem das águas 

pluviais urbanas. 

 

Assim o Plano municipal deve: 

[...] garantir a promoção da segurança hídrica, prevenção de doenças, 
redução das desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, 
desenvolvimento econômico do município, ocupação adequada do solo, e a 
prevenção de acidentes ambientais e eventos como enchentes, falta de água 
e poluição. (Trata Brasil 2020). 
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Nesse sentido, o município de Timbó ao final de 2019 pública seu novo Plano Municipal 

de Saneamento Básico através do decreto nº 5.333, de 12 de setembro de 2019 trazendo 

como características marcantes a tecnicidade, o bom diagnóstico e ferramenta de impacto da 

tarifa compilando sobre as obrigações de investimentos através Fluxo de caixa, atingindo um 

percentual necessário de reajuste imediato para um horizonte de 20 anos de 26,89%. 

10.  DOS INDICADORES 

A Resolução Normativa nº 010, de 20 de dezembro de 2019 estabelece procedimentos 

para coleta, sistematização de dados e cálculo de indicadores, para avaliação da evolução de 

desempenho da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário dos municípios regulados pela AGIR. 

Os indicadores permitem o acompanhamento da prestação dos serviços regulados, 

com avaliação do cumprimento das metas, da eficiência e da evolução, por parte do prestador 

permitindo a comparabilidade com outras entidades do setor. A utilização dos indicadores 

permite a identificação do grau de saturação das estruturas que compõe os serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, assim como das necessidades de 

ampliação e adequação desses serviços.  

Assim foram elencados indicadores já consagrados e de amplo conhecimento do 

Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS, que a partir desta base foram 

selecionados, pelo Grupo Técnico da Associação Brasileira de Regulação – ABAR, os 

indicadores necessários para medir e mensurar a qualidade do serviço de Abastecimento de 

Água Tratada Potável e de Esgotamento Sanitário. O agrupamento se deu em 5 grupos que 

assim foram classificados. 

Figura 2 - Dimensões e descrição dos indicadores de desempenho. 

 
Fonte: Resolução normativa nº 010/2019 da AGIR 2019. 
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Os indicadores de contexto têm a intensão de apresentar a situação da prestação de 

serviço sendo que o prestador, neste caso, não possa diretamente influenciar em seus 

aspectos, são os indicadores de contexto: 

 Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020); 

 Densidade de Economias de Água por Ligação (IN001);  

 Consumo Médio de Água por Economia (IN053);  

 Participação das Economias Residenciais de Água (IN043).  

Já o grupo de indicadores de eficiência por outro lado, são influenciados por total ação 

direta do prestador são eles: 

 Índice de Perdas na Distribuição (IN049);  

 Índice de Produtividade de Pessoal Total (IN102); 

 Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 

(IN058); 

 Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário 

(IN059); 

 Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026); 

 Despesa Média Anual por Empregado (IN008); 

 Índice bruto de perdas lineares (IN050); 

 Índice perdas por ligação (IN051).  

No grupo de indicadores econômico-financeiro também sofrem influência direta em 

sua mensuração por parte do prestador, abaixo apresentamos os indicadores: 

 Tarifa Média Praticada (IN004); 

 Margem de Despesa de Exploração (IN030); 

 Índice de Evasão de Receitas (IN029); 

 Índice de perdas faturamento (IN013).  

O quarto agrupamento de indicadores é o da qualidade e neste, são identificados que 

vão desde instalações de equipamentos de medição à macromedição, qualidade da água e 

outros necessários ao atendimento aos padrões de potabilidade e presteza que o serviço 

exige, são eles: 

 Índice de Hidrometração (IN009); 

 Índice de Macromedição (IN011); 

 Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084); 

 Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede (IN082).  
Por último o agrupamento de indicadores de universalização que diz respeito ao acesso 

aos serviços por todos habitantes de uma determinada localidade, abaixo elencados: 

 Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023); 
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 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao Atendimento com 

Abastecimento de Água (IN024); 

 Índice de Tratamento de Esgoto (IN016). 
Abaixo são apresentados a evolução dos indicadores do SAMAE de Timbó. 

Figura 3 Quadro de indicadores nos anos 2014-2019. 

 
Fonte: AGIR (2020). 

A figura acima demostra a evolução destes indicadores, observa-se que dos 18 

indicadores (excluídos os de contexto) para o ano de 2019:  9 foram considerados satisfatórios, 

1 mediano, 3 não apresentam valores por estarem ligados a prestação de tratamento de 

esgoto sanitário e outros 4 apresentaram-se insatisfatórios e 1, que trata-se da tarifa média 

pratica (IN013), é um indicador de acompanhamento. 

Nos indicadores que apresentaram desempenho insatisfatório o IN102 – índice de 

produtividade de pessoal total apresentou valor muito abaixo da média com 14,96 em 2019, 

sendo que em 2018 apesentou 75,35%, portanto, é um indicador a ser melhor estudado por 

parte da agência e prestador.  

Na sequência são apresentadas as análises financeiras. 
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11. DOS DADOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS 

 

11.1 DO ORÇAMENTO 

O balanço orçamentário de 2019 do SAMAE de Timbó é apresentado por meio de sua 

conta sintética com o objetivo de informar o resultado da execução orçamentária:   

Quadro 18 – Balanço orçamentário sintético do SAMAE de Timbó em 2019. 

 Orçada Executada  %   Orçada Executada  %  

Receita Total 27.000.000 12.933.579 47,90 Despesa Total 27.000.000 13.544.241  50,16 

Receitas Correntes 11.800.000 12.685.080 107,50 Despesa Corrente 8.973.000 11.450.106 127,61 

Receita Capital 15.000.000    Despesa de Capital 17.977.000 1.557.849 8,67 

Receita 
Intragovernamental 200.000 248.499 124,25 

Despesa 
Intragovernamental    536.286   

    Reserva de Cont. 50.000   

Déficit da Execução Orçamentária 2019        -610.662  

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2020). 
 

Pode-se verificar no quadro acima que as receitas correntes, com fonte de recurso 

próprio, superaram as expectativas propostas na Lei de Orçamento Anual – LOA nº 3.013 de 

06 de dezembro de 2018 que foram estimadas em R$ 11,8 milhões contra uma execução de 

R$ 12,7 milhões aproximadamente. 

 

Na despesa corrente superou o orçado em 27,61%, ou seja, fixou um valor de R$ 9 

milhões e executou R$ 11,5 milhões aproximadamente. Para o investimento com recursos 

próprios o orçado ficou em R$ 2,977 milhões, assim cruzando com o investimento 

empenhado, da ordem de R$ 1,558, ficou 52,33% abaixo do planejamento.  

 

O SAMAE de Timbó no ano de 2019, apresentou déficit de orçamento da ordem de R$ 

610 mil reais, mas foi saneado pelo superávit financeiro de outros exercícios da ordem de R$ 

4,607 milhões (Figura 4, abaixo) para cumprimento fins de Lei Complementar 101/00 – LRF. 

Para o orçamento de 2020 o SAMAE de Timbó tem a seguinte situação: 

Quadro 19 – Orçamento do SAMAE de Timbó 2020. 
órgão: 25 - Service Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água 
0017.0512.0391.1721 – Adquirir móveis e diversos para modernizar e melhorar a gestão e a prestação dos serviços à comunidade  

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    390.000 

44000000000000 Investimentos   390.000  

44900000000000 Aplicações diretas  390.000   

02000000 Recursos Ordinários 390.000     
Total Ação 390.000 

0017.0512.0391.1723 – Adquirir novas máquinas e veículos e renovação da frota para substituição da existente devido a depreciação. 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 
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40000000000000 Despesas de capital    300.000 

44000000000000 Investimentos   300.000  

44900000000000 Aplicações diretas  300.000   

02000000 Recursos Ordinários 300.000     
Total Ação 300.000 

0017.0512.0391.1725 - Ampliar e renovar as instalações e as capacidades de captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água.  

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    3.079.000 

44000000000000 Investimentos   3.079.000  

44900000000000 Aplicações diretas  3.079.000   

02000000 Recursos Ordinários 2.064.000    

02830000 Oper. Créd. Internas Outros Programas 1.015.000    

Total Ação 3.079.000 
0017.0512.0391.1727 – Adquirir imóveis para a construção e ampliação de captação, tratamento e reservação de água.  

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    145.000 

44000000000000 Investimentos   145.000  

44900000000000 Aplicações diretas  145.000   

02000000 Recursos Ordinários 145.000    

Total Ação 145.000 
0017.0512.0391.2722 - Manutenção da folha de pagamento serviços de operação, materiais e insumos da ETA. 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes    1.410.000 

31000000000000 Pessoal e encargos sociais   410.000  

31900000000000 Aplicações diretas  375.000   

02000000 Recursos Ordinários 375.000    

31910000000000 
Aplicações diretas decorrentes de operações entre 

órgãos  35.000   

02000000 Recursos Ordinários 35.000    
33000000000000 Outras Despesas Correntes   1.000.000  

33900000000000 Aplicações diretas  1.000.000   

02000000 Recursos Ordinários 1.000.000     
Total Ação 1.410.000 

0017.0512.0391.2724 - Manutenção da folha de pagamento, serviços de distribuição, materiais e insumos dos serviços de distribuição de 
água. 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes    2.570.000 

31000000000000 Pessoal e encargos sociais   800.000  

31900000000000 Aplicações diretas  740.000   

02000000 Recursos Ordinários 740.000     

31910000000000 Aplicações diretas decorrentes de operações 
entre órgãos 

 60.000   

02000000 Recursos Ordinários 60.000    

33000000000000 Outras despesas correntes   1.770.000  

33900000000000 Aplicações diretas  1.770.000   
02000000 Recursos Ordinários 1.770.000    

Total Ação 2.570.000 
Total Unidade 7.894.000 

 
Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto 

0017.0512.0392.1729 – Adquirir móveis e equipamentos diversos para modernizar e melhorar a gestão e a prestação dos serviços à 
comunidade. 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    4.000 

44000000000000 Investimentos   4.000  

44900000000000 Aplicações diretas  4.000   
02000000 Recursos Ordinários 4.000    

Total Ação 4.000 
0017.0512.0392.1733 – Implantar o sistema de coleta e tratamento de esgoto no município.  

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    13.820.000 

44000000000000 Investimentos   13.820.000  
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44900000000000 Aplicações diretas  13.820.000   
02000000 Recursos Ordinários 20.000    
02340000 Transf.Convênios-União/Outros não Rei 12.000.000    
02830000 Oper. Créd. Internas Outros Programas 1.800.000    

Total Ação 13.820.000 
0017.0512.0392.1735 - Adquirir imóveis para implantação de sistema de coleta de esgoto.  

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    100.000 

44000000000000 Investimentos   100.000  

44900000000000 Aplicações diretas  100.000   

02000000 Recursos Ordinários 100.000     
Total Ação 100.000 

0017.0512.0392.2726 - Manutenção da folha de pagamento, serviços de operação, materiais e insumos da ETE.  

Código Especificação Elemento da 
Despesa 

Modalidade de 
Aplicação 

Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes    6.000 

31000000000000 Pessoal e encargos sociais   1.000  

31900000000000 Aplicações diretas  500   

02000000 Recursos Ordinários 500     

31900000000000 Aplicações diretas decorrentes de operações 
entre órgãos 

 500   

02000000 Recursos Ordinários 500     

33000000000000 Outras despesas correntes   10.000  

33900000000000 Aplicações diretas  20.000   
02000000 Recursos Ordinários 5.000     

Total Ação 6.0000 
0017.0512.0392.2728 – Manutenção da folha de pagamento, serviços de operação, materiais e insumos da rede coletora de esgoto. 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes     6.000 

31000000000000 Pessoal e encargos sociais    1.000  

31900000000000 Aplicações diretas   500   

02000000 Recursos Ordinários 500    

31910000000000 Aplicações diretas decorrentes de operações 
entre órgãos 

 500   

02000000 Recursos Ordinários 500    

33000000000000 Outras despesas correntes   10.000  

33900000000000 Aplicações diretas  5.000   
02000000 Recursos Ordinários 5.000    

Total Ação 6.000 
Total Unidade 13.936.000 

 
Unidade: 003 - Tratamento e Disposição de Resíduos Solidas 

0017.0512.0393.1737 - Aquisição de novos equipamentos diversos para modernizar e melhorar a gestão e a prestação dos serviços à comunidade.  

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    120.000 

44000000000000 Investimentos   120.000  

44900000000000 Aplicações diretas  120.000   

02000000 Recursos Ordinários 120.000    
Total Ação 120.000 

0017.0512.0393.1739 - Aquisição de novas máquinas e veículos e renovação da frota para substituição existente devido a depreciação.  

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    450.000 

44000000000000 Investimentos   450.000  

44900000000000 Aplicações diretas  450.000   

02000000 Recursos Ordinários 450.000    
Total Ação 450.000 

0017.0512.0393.1741 – Ampliação da capacidade de coleta e triagem.  

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    120.000 

44000000000000 Investimentos   120.000  

44900000000000 Aplicações diretas  120.000   

02000000 Recursos Ordinários 120.000    

Total Ação 120.000 
0017.0512.0393.1743 – Adquirir imóveis para melhorias no sistema de coleta e triagem de materiais recicláveis. 
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Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    100.000 

44000000000000 Investimentos   100.000  

44900000000000 Aplicações diretas  100.000   
02000000 Recursos Ordinários 100.000    

Total Ação 100.000 

0017.0512.0393.2730 –   Manutenção da folha de pagamento, serviços de coleta, materiais e insumos de resíduos sólidos de reciclagem.  

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes    920.000 

31000000000000 Pessoal e encargos sociais   420.000  

31900000000000 Aplicações diretas  385.000   

02000000 Recursos Ordinários 385.000     

31910000000000 Aplicações diretas decorrentes de operações 
entre órgãos 

 35.000   

02000000 Recursos Ordinários 35.000    

33000000000000 Outras despesas correntes   500.000  

33900000000000 Aplicações diretas  500.000   

02000000 Recursos Ordinários 500.000     
Total Ação 920.000 

0017.0512.0393.2732 - Manutenção da folha, serviço de coleta, materiais e insumos. 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes    1.590.000 

31000000000000 Pessoal e encargos sociais   590.000  

31900000000000 Aplicações diretas  555.000   

02000000 Recursos Ordinários 555.000     

31910000000000 Aplicações diretas decorrentes de operações 
entre órgãos 

 35.000   

02000000 Recursos Ordinários 35.000    

33000000000000 Outras despesas correntes   1.000.000  

33900000000000 Aplicações diretas  1.80.000   

02000000 Recursos Ordinários 540.000     

33930000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, 

 820.000   

02000000 Recursos Ordinários 820.000     

Total Ação 1.590.000 

Total Unidade 3.300.000 

 

Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município 
0017.0512.0211.0048- Gestão das sentenças judiciais e Precatórios do SAMAE 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes    33.300 

31000000000000 Pessoal e encargos sociais   13.300  

31900000000000 Aplicações diretas  13.300   

02000000 Recursos Ordinários 13.300     

33000000000000 Outras despesas correntes   20.000  

33900000000000 Aplicações diretas  20.000   

02000000 Recursos Ordinários 20.000     
Total Ação 33.300 

0017.0512.0211.0049 - Pagamento do PASEP do SAMAE 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes    130.000 

33000000000000 Outras despesas correntes   130.000  

33900000000000 Aplicações diretas  130.000   

02000000 Recursos Ordinários 130.000     
Total Ação 130.000 

Total Unidade 163.300 

 
Unidade: 005 - Drenagem de Águas Pluviais 

0017.0512.0394.1745 – Realização de obras e melhorias da infra-estrutura da drenagem de águas. 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

40000000000000 Despesas de capital    200.000 

44000000000000 Investimentos   200.000  

44900000000000 Aplicações diretas  200.000   
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02000000 Recursos Ordinários 15.000    

02830000 Oper. Créd. Internas Outros Programas 185.000    
Total Ação 200.000 

0017.0512.0394.2734 - Manutenção dos serviços relacionados a drenagem e manejo de água pluviais. 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes    5.000 

33000000000000 Outras despesas correntes   5.000  

33900000000000 Aplicações diretas  4.000   

02000000 Recursos Ordinários 4.000    

33930000000000 Aplicação direta decorrente de operação de órgãos,  1.000   

02000000 Recursos Ordinários 1.000     
Total Ação 5.000 

Total Unidade 205.000 

 
Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE 

0017.0512.0390.2720 - Manutenção dos relacionados a drenagem e manejo de águas pluviais.   

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

30000000000000 Despesas correntes    2.451.700 

31000000000000 Pessoal e encargos sociais   1.500.000  

31900000000000 Aplicações diretas  1.250.000   

02000000 Recursos Ordinários 1.250.000    

31910000000000 Aplicações diretas decorrentes de operações entre 
órgãos 

 250.000   

02000000 Recursos Ordinários 250.000    

33000000000000 Outras despesas correntes   951.700  

33900000000000 Aplicações diretas  873.000   

02000000 Recursos Ordinários 873.000    

33930000000000 Aplicação direta decorrente de operação de órgãos,  78.700   

02000000 Recursos Ordinários 78.700    
Total Ação 2.451.700 

Total Unidade 2.451.700 

 
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia 

0099.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 

Código Especificação 
Elemento da 

Despesa 
Modalidade de 

Aplicação 
Grupo de 
Despesa 

Categoria 
Econômica 

90000000000000 Reserva de contingência    50.000 

99000000000000 Reserva de contingência   50.000  

99990000000000 Reserva de contingência  50.000   

02000000 Recursos Ordinários 50.000 50.000   
Total Ação 50.000 

Total Unidade 50.000 
Total Órgão 28.000.000 

Fonte: Adaptado Lei do Orçamento Anual – LOA, LEI Nº 3.111 de 11 de dezembro de 2019 do município de 

Timbó (2020). 

Observado que para o exercício de 2020 o valor orçado de R$ 28 milhões foi fixado e 

para o programa de serviço de drenagem da ordem de R$ 205 mil reais, sem a devida fonte 

de recurso para sua sustentabilidade. 

A Lei Federal 11.445/07 atualizada pela Lei Federal 14.026/20 no seu artigo 3º inciso I, 

alínea d determina que a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas são: 

[...] constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações 
operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 
disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a 
fiscalização preventiva das redes;    

Assim o orçamento para cumprimento de tais serviços ficou subdimensionado haja 
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vista, a manutenção, investimentos e outras ações para sua excelência no serviço. Ainda no 

mesmo dispositivo legal prevê a sustentabilidade financeira assegurada conforme relata o art. 

29: 

 
Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança 
dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como 
subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos 
administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos seguintes 
serviços: 

[...] 
III - de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, na forma de 

tributos, inclusive taxas, ou tarifas e outros preços públicos, em 
conformidade com o regime de prestação do serviço ou das suas atividades. 

 

Portanto urge o SAMAE de Timbó em determinar a fonte de recurso ou a sua criação 

na forma de taxa ou tarifa, o artigo 36 apresenta metodologia da seguinte forma: 

A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os 
percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de 
amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá 
considerar: 
I - o nível de renda da população da área atendida; 
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 
edificadas. 

Por ser considerado um serviço de saneamento básico é necessária sua devida 

sustentabilidade para não retirar de outros serviços e podendo provocar desequilíbrio ou 

redução aos níveis de investimentos. 

A seguir são apresentados os valores na execução do orçamento do SAMAE de Timbó 

até a posição de outubro de 2020: 

Quadro 20 – Resumo da execução orçamentária 2020. 
CONTAS Orçado (R$) Realizado (R$)*  CONTAS Orçado (R$) Realizado (R$)* % 

Receita Total 28.000.000 10.850.328  Receita Própria 13.000.000 10.850.328 83,46 

Receitas Vinculadas 15.000.000 -  Despesa Própria 13.000.000 10.424.241 80,19 

Receita tarifa de água 8.800.000 7.051.863      

Taxa de lixo 3.200.000 3.112.333      

Outros 1.000.000 686.132      

Despesa Total 28.000.000 10.424.241      

Investimentos Rec. Vinc. 15.000.000  
 

     

investimentos Rec. Próp. 3.828.000 1.110.194      

Manutenção 9.172.000 9.314.047      

* Receita arrecadadas e empenhos liquidados até out/20. 
Fonte: Adaptado Sítio Oficial do município de Timbó 
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O orçamento do exercício 2020 apesar de não concluído,  mas até a posição de 

out/2020 apresenta um atingimento de 38,75% para as receitas e 37,23% para as despesas, 

mas se retirar os recursos vinculados tanto na receita quanto na despesa o orçamento fica em 

R$ 13 milhões e os números atingem 83,46% para as receitas próprias e 80,19% para as 

despesas próprias, ou seja, as decorrentes das tarifas, taxas e serviços cobrados pelo SAMAE 

de Timbó. 

 

11.2 DO RESULTADO 

A lei de Responsabilidade em seu artigo 42 exige do município a suficiência de caixa, 

onde todos os empenhos emitidos ao final do exercício estejam suficientemente mantidos 

pela sobra de caixa, ou seja, o Resultado Financeiro. Abaixo apresentamos a suficiência de 

caixa no ano de 2019. 

 

Figura 4 – Quadro de superávit ou déficit no ano de 2019. 

 
Fonte: SAMAE de Timbó (2020). 

  

A Figura 4, além de apresentar o superávit ou déficit do ano de 2019, apresenta 

também o do ano anterior. Pode-se constatar uma sobra de caixa de R$ 4,03 milhões 

aproximadamente para o ano de 2019, enquanto o ano anterior foi de R$ 4,61 milhões, uma 

redução de aproximadamente 600 mil reais.  

 

Desta sobra de 2019 verifica-se que a maioria dos recursos estarão como recursos 

ordinários, ou seja, não vinculados em nenhum projeto. A seguir o quadro abaixo apresenta o 

comparativo entre a apuração da Lei 4.320/64 e o resultado apurado pelo custo: 

 
Quadro 21 – Quando comparativo de apuração de resultado pela Lei 4.320/64 e o custo. 

Conta Saldo pela 
4.320/64 c/c LRF 

 Pelo Custo  

SALDO ANTERIOR 4.607.340,21 + 4.607.340,21 + 

Receita anual R$ 12.933.579,15 + R$ 12.933.579,15 + 

Despesa total anual R$ 13.544.240,87 - R$ 12.394.116,11 - 

Ajuste +/- (cancelamentos de restos) R$ 29.396,98 + -R$ 3.000,00 + 

SALDO FINAL R$ 4.026.075,47 = R$ 5.143.803,25 = 
Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 
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A diferença apresentada pela apuração de resultado entre o valor da Lei 4.320/64 e o 

custo fica em torno de R$ 1,118 milhões e o motivo desta diferença se deve à adoção da 

despesa, enquanto no primeiro é apropriada pela despesa empenha o método pelo custo 

considera a despesa liquidada (fase da despesa pública) assim para fins de caixa é o 

considerado, nesse sentido o valor será apropriado para o fluxo de caixa descontado – FCD 

mais abaixo apresentado. 

 

11.3 DA INADIMPLÊNCIA 

O SAMAE de Timbó apresentou posição da inadimplência do dia 07/08/2020 através 

de e-mail. As informações sobre a inadimplência são apresentadas abaixo,mês a mês, dos 

últimos doze meses (jul/20 a ago/19): 

Quadro 22 – Relação de inadimplência. 
Ano Vencimentos Faturas PA'S Valor Media AH (%) Arrecadação Inad. 

2020 Julho 1750 52 138.261 76,73 35,60 1.331.028 10,39 

2020 Junho 974 44 98.965 97,21 25,48 1.414.291 7,00 

2020 Maio 666 43 61.876 87,27 15,93 1.378.950 4,49 

2020 Abril 14 9 1.523 66,22 0,39 1.388.494 0,11 

2020 Março 22 4 2.523 97,03 0,65 1.480.449 0,17 

2020 Fevereiro 296 17 29.970 95,75 7,72 1.530.026 1,96 

2019 Janeiro 185 17 18.025 89,23 4,64 1.363.551 1,32 

2019 Dezembro 139 15 17.071 110,85 4,40   

2019 Novembro 90 6 8.763 91,28 2,26   

2019 Outubro 56 6 5.295 85,40 1,36   

2019 Setembro 38 5 3.756 87,34 0,97   

2019 Agosto 25 4 2.333 80,43 0,60   

Total   388.360  100   

Pgto. até 07/08/2020        
Fonte: SAMAE de Timbó (2019). 

O valor total apresentado ficou em R$ 388 mil dos valores nos últimos doze meses, 

sendo que o mês de julho representa 35,6% do valor total e apresenta uma inadimplência em 

relação a arrecadação total de 10,39%, para 90 dias. No mês de abril o percentual fica abaixo 

de 1% e fevereiro retorna para 1,96%, ficando abaixo da média para o período entre julho/20-

jan/20, de 3,63%.  

Para o setor público as receitas não quitadas em um determinado período poderão ser 

inscritas como dívida ativa. Assim o Balanço patrimonial (ANEXO 14 da 4.320/64) registra 

como dívida ativa tributária R$ 1,307 milhões de reais, enquanto que a dívida ativa não 

tributária fica em R$ 317 mil reais, totalizando R$ 1,625 milhões de reais inscritos. 

 

11.4 DOS CUSTOS 
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Os custos são os gastos de insumos utilizados para produzir um produto e/ou serviço 

de um determinado período, e seu reconhecimento serve de base para a formação do preço 

de venda. Além dos custos, as despesas que estão relacionados aos gastos administrativos e 

gastos com as atividades meios, bem como os investimentos, que são os gastos capitalizados 

aplicados com obtenção de ganho ou benefício futuro. Abaixo é apresentada a composição de 

custo do SAMAE de Timbó, considerando neste somente os serviços de abastecimento de 

água tratada potável e de esgotamento sanitário: 

 

Quadro 23 – Composição de custo SAMAE de Timbó (2017-2019) 
  AV  AV  AV AH AH 

DESPESAS 2017 % 2018 % 2019* % 2017/2018 2018/2019 

Pessoal 2.125.938 29,36 2.578.029 31,23 3.001.298 34,37 21,27 16,42 

Mat. Diversos e manut. Água 2.008.574 27,74 1.296.004 15,70 2.292.129 26,25 -35,48 76,86 

Energia 1.154.096 15,94 1.185.709 14,37 1.227.084 14,05 2,74 3,49 

Produtos Químicos 413.684 5,71 351.020 4,25 527.169 6,04 -15,15 50,18 

Manut Maq., Equip. e Veículos 203.004 2,80 1.322.619 16,02 415.068 4,75 551,52 -68,62 

Investimentos 901.886 12,45 688.857 8,35 348.188 3,99 -23,62 -49,45 

Indenizações Trabalhistas - - 8.513 0,10 338.157 3,87   

Serviços Bancários 266.278 3,68 306.922 3,72 318.304 3,64 15,26 3,71 

Combustível 51.954 0,72 314.596 3,81 90.856 1,04 505,52 -71,12 

Vale Transporte, vale alimentação 110.771 1,53 183.290 2,22 174.483 2,00 65,47 -4,81 

Seguros 5.714 0,08 18.554 0,22 120 0,00 224,7 -99,35 

Total 7.241.898 100 8.254.112 100 8.732.857 100 13,98 5,80 

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020) * Valores liquidados 

Para o ano de 2019 o montante somente com abastecimento de água tratada potável 

e tratamento de esgoto sanitário atingiu R$ 8,7 milhões, sendo a despesa de pessoal 

responsável por 34,37%, seguido de manutenção com 26,25% e energia elétrica com 14,05%. 

Bem verdade que, os investimentos executados foram os menores no histórico desde 

2017.  Na sequência são destacados e segregados os custos fixos e variáveis, afim de fornecer 

informação para estudo da tarifa básica operacional – TBO. 

Quadro 24 – Custo fixo e variável do SAMAE de Timbó. 
Contas Operacional Administrativo Total  Variável Fixo 

Folha 1.005.362 1.231.964 2.237.326  1.005.362 1.231.964 

INSS e RPPS 215.440 307.017 522.457  215.440 307.017 

Fundo de Assist. 52.057 50.398 102.455  52.057 50.398 

PASEP - 116.088 116.088  - 116.088 

Auxílio Escoltar 5.103 8.209 13.312  5.103 8.209 

Cartão Alimentação 92.816 79.814 172.630  92.816 79.814 

Medicina do trabalho  4.284 4.284   4.284 

Pensão  5.376 5.376   5.376 

Vale-transporte 185 1.669 1.853  185 1.669 

Taxa 344 3.899 4.243  344 3.899 

Telefonia fixa, móvel, net 8.269 18.804 27.074  8.269 18.804 

Publicidade e prop. - 472.846 472.846  - 472.846 

Impressões 373 7.472 7.845  373 7.472 

Passagens  1.851 1.851   1.851 
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Contas Operacional Administrativo Total  Variável Fixo 

ENERGIA 1.194.455 32.629 1.227.084  142.330 1.084.754 

Bancos - 318.304 318.304  - 318.304 

Seguros  120 120   120 

Assinatura  976 976   976 

Brindes   2.628 2.628   2.628 

Despesa a classificar  3.691 3.691   3.691 

Distribuição Grat.  8.378 8.378   8.378 

Correios  4.575 4.575   4.575 

Curso 8.565 16.085 24.650  8.565 16.085 

Vigilância - 144.075 144.075  - 144.075 

Serv. Informática  47.485 47.485   47.485 

Prod. Químico 527.169  527.169  527.169  

Locação de Maq. 14.866  14.866   14.866 

Locação de equip. 80 6.503 6.583  80 6.503 

Telemetria 104.715  104.715   104.715 

Sondagem 9.270  9.270   9.270 

Locação Imóvel RS 5.067  5.067   5.067 

Gêneros Alimen. Lixo  9.660 9.660   9.660 

Gás Lixo  69 69   69 

Manut. Equip. Lixo  1.543 1.543   1.543 

Manut. Lixo  1.845 1.845   1.845 

Mat. Limpeza Lixo 6.136  6.136   6.136 

Gás 358 2.016 2.374   2.374 

Generos Alimen. 5.501 16.876 22.377  5.501 16.876 

Combust. E lubr. 82.894 7.962 90.856   90.856 

Ressarcimento ADM  21.140 21.140   21.140 

serv. Leitura 112.269  112.269   112.269 

Serviços Gráficos 118 2.530 2.648  118 2.530 

Analise água 107.860  107.860   107.860 

Regulação 73.053  73.053   73.053 

Reposição 361.522  361.522   361.522 

Reposição Asfáltica 5.520  5.520   5.520 

Manut Veículos 118.194 13.075 131.269   131.269 

Manut. Equip. 193.761 23.067 216.828   216.828 

Mat. Expediente  12.772 12.772   12.772 

Mat. Limpeza 1.021 12.310 13.331  1.021 12.310 

Mat. Laboratório 11.462  11.462  11.462  

Mat. Eletro eletrônico 61.689 5.282 66.971  61.689 5.282 

Mat. De Segurança 13.155 3.487 16.642   16.642 

Manut. Bens 462.687 33.225 495.912   495.912 

Serv. Especializado 9.928 86.959 96.887  9.928 86.959 

Ferramentas 5.777  5.777   5.777 

Uniformes 20.515  20.515   20.515 

Depreciação      381.474 

Precatórios  338.157 338.157    

Invest.: Locação de máquina 36.760  36.760    

Investimento 299.393  299.393    

Invest.: Locação de máquina 
Drenagem 

11.502  11.502    

Investimento: Instal. 533  533    

TOTAL 5.245.743 3.487.113 8.732.857  2.147.811 6.280.174 

%     25,48 74,52 

TOTAL GERAL      8.427.986 

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 

Os valores de custos, acima demonstrado, segregados entre setor administrativo e 

operacional, da ordem de R$ 8,7 milhões aproximadamente, serviram de base para formação 

do custo fixo de R$ 6,28 milhões (74,52%) e os variáveis R$ 2,15 milhões (25,48%). Como a 

literatura destaca, quase 30% dos custos totais são considerados variáveis, como 

característica para este setor e, neste caso, considerado satisfatório. 
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11.5 DO FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO 

O fluxo de caixa financeiro é uma técnica de controle financeiro que visa acompanhar 

mensalmente o ocorrido no detalhamento das receitas e despesas, e, assim, poder projetar 

suas curvas, visando cumprir o objetivo organizacional. Abaixo, apresenta-se o fluxo das 

receitas pelo caixa e as despesas por competência por programa de todos os serviços do 

SAMAE de Timbó entre os anos de 2017 a 2019. 

 
Quadro 25 – Fluxo de caixa financeiro dos programas do SAMAE de Timbó 
  A.H. A.H.  

Receita 2017 2018 2019 2017/2018 2018/2019 Me 

Receita Total 11.136.303 12.170.300 12.933.579 9,28 6,27 7,78 

Tarifa Água 7.081.010 7.596.022 8.443.296 7,27 11,15 9,21 

Ligação 23.937 36.391 106.380 52,03 192,32 122,18 

Religamento água 32.565 28.889 18.140 - 11,29 - 37,21 - 24,25 

Taxa pela prestação de Lixo 2.538.545 3.161.448 3.468.097 24,54 9,70 17,12 

Receita Usina de Lixo 612.918 585.329 368.865 -   4,50 - 36,98 - 20,74 

Aplicações 401.032 229.168 190.522 - 42,86 - 16,86 - 29,86 

Multas e juros de mora 40.782 44.563 46.662 9,27 4,71 6,99 

Dívida Ativa 175.397 166.716 158.707 -  4,95 -   4,80 - 4,88 

Indenizações e Restituições 32.693  118.840     

Receita Intra 187.213 188.704  0,80  0,80 

Outros serviços 10.211 77.581 13.016    

Recurso Vinculado - Capital - 55.490     

Alienação de Bens   1.055    

Despesa       

Programa 1301 Invest. 134.750 238.271 96.176 76,82 - 59,64 8,59 

Programa 1303 invest. Frota 559.500 135.800 61.400    

Programa 1305 Obras e Invest. 207.636 14.786 141.817 - 92,88 859,16 383,14 

Programa 1307 Imóveis  300.000     

Programa 2302 Manut ETA 1.170.793 1.476.213 1.426.966 26,09 - 3,34 11,38 

Programa 2304 Serv. Água 2.633.671 2.983.387 3.331.786 13,28 11,68 12,48 

Total Água 4.706.351 5.148.456 5.058.146 9,39 -  1,75 3,82 

Programa 2300 manut Adm 2.393.597 2.974.992 3.220.465 24,29 8,25 16,27 

Programa 25004 - 13 PASEP 141.951 121.703 116.088 - 14,26 -  4,61 - 9,44 

Precatórios  8.961 338.157    

Total Adm 2.535.547 3.105.655 3.674.711 22,48 18,32 20,40 

Total Esgoto - - -    

Programa 1317 Invest. 10.346 2.645 35.021 - 74,44 1.224,03 574,80 

Programa 1319 Veículos, Maq. 157.000 840.000 498.000 435,03 - 40,71 197,16 

Programa 1321 Obras  182.534 32.067    

Programa 2312 Manut. Adm. 616.664      

Programa 2314 Manut. Serv. 862.326 2.086.822 2.102.856 142,00 0,77 71,39 

Programa 2316 Reciclagem 1.109.943 926.048 993.316 - 16,57 7,26 - 4,66 

Total Lixo 25.003 2.756.279 4.038.048 3.661.259 46,50 - 9,33 18,59 

       

Total Desp Órgão 9.998.177 12.292.159 12.394.116 22,94 0,83 11,89 

Saldo Inicial Balanço Patrimonial    - 13,66 5,44 - 4,11 

Ajuste (+/-) 3.870 44.612     

Resultado 1.138.125 - 121.859 539.463    

Resultado Acumulado 4.684.588 4.607.340 5.146.803    

Evolução das despesas totais 3,60 22,94 0,83    

Média 4,61 5,96 7,96    

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 
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Conforme quadro acima, percebe-se que houve evolução média de 7,78% nas receitas 

totais e 11,89% para as despesas, gerando uma defasagem de 4,11%, ou seja, as despesas 

cresceram mais que a receita. O ano de 2018 acarretou o maior impacto com a manutenção 

do serviço de resíduos sólidos. As receitas que tiveram redução com maior impacto foram 

Receita com Usina de Lixo -36,98% e religamento de água com -37,21%.  

 

11.6 DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO DO PMSB 

O fluxo de caixa descontado apresentado no PMSB do ano de 2019 do município de 

Timbó foi desenvolvido a partir dos dados apresentados no plano, considerando uma Taxa 

média de atratividade - TMA de 6%. Considerou-se um nível de investimento em 

abastecimento de água tratada potável de R$ 84,155 milhões e em esgotamento sanitário de 

R$ 32,035 milhões, para um horizonte de projeto de 20 anos, totalizando, assim, R$ 84,155 

milhões em investimentos nestes dois vetores do saneamento básico. 
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Quadro 26 – Fluxo de caixa descontado SAMAE de Timbó. 

Ano 
Ano Base - 0 1 2 3 4 20  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2040  

Cenário Realista 
             

TOTAL        

Receita Total 7.823.903 10.560.585 10.688.250 10.804.931 11.458.158 12.114.381 12.772.299 21.817.482 352.278.684 

Receita Direta de água 7.596.022 10.252.995 10.376.941 10.490.224 10.594.691 10.692.304 10.782.861 11.767.790 234.576.413 

Receita Indireta de água 227.881 307.590 311.308 314.707 317.841 320.769 323.486 353.034 7.037.292 

Receita Direta de esgoto 7.596.022 - - - 529.735 1.069.230 1.617.429 9.414.232 107.441.727 

Receita Indireta de esgoto 227.881 - - - 15.892 32.077 48.523 282.427 3.223.252 
                 - 

Impostos sobre a Receita 78.239 105.606 106.882 108.049 114.582 121.144 127.723 218.175 3.522.787 
                 - 

Despesas Totais 32.068.426 7.008.576 8.761.692 9.264.448 9.649.758 10.376.375 10.316.741 11.913.570 232.182.772 

Despesas Diretas de água 6.396.591 6.804.442 6.886.700 6.961.881 7.031.210 7.095.992 7.156.091 7.809.742 155.677.608 

Despesas Diretas (proposta) de água 45.689.668 - 1.593.805 2.068.832 1.667.503 2.073.610 1.958.715 2.276.024 45.689.668 

Despesas indiretas de água - 204.133 206.601 208.856 210.936 212.880 214.683 234.292 4.670.328 

Despesas Diretas de Esgoto 6.396.591 - - - - - - - - 

Despesas Diretas (proposta) de Esgoto 25.383.657 - 72.414 24.155 718.552 964.945 958.498 1.547.098 25.383.657 

Despesas indiretas de Esgoto 288.178 
 
 

2.172 725 21.557 28.948 28.755 46.413 761.510 

                 - 

Lucro Bruto (antes IRPJ)   
3.446.403 

 
1.819.675 1.432.433 1.693.818 1.616.862 2.327.835 9.685.737 116.573.126 

    
             - 

Imposto de Renda   - - - - - - - - 

    
             - 

Lucro Bruto (Depois do IRPJ)   3.446.403 1.819.675 1.432.433 1.693.818 1.616.862 2.327.835 9.685.737 116.573.126 

                 - 

Total de investimentos 84.154.872   1.523.040 11.319.940 5.687.490 6.655.336 6.940.036 1.616.990 84.154.872 

Investimentos em Água 52.119.775  1.523.040 9.419.940 1.812.040 4.389.340 5.308.040 1.448.040 52.119.775 

Investimentos em Esgoto 32.035.097  - 1.900.000 3.875.450 2.265.996 1.631.996 168.950 32.035.097 

                 - 

Lucro Líquido  3.446.403 296.635 - 9.887.507 -3.993.672 - 5.038.474 - 4.612.200  8.068.747 32.418.254 

Saldo de caixa livre Acumulado     296.635 -   9.590.872 -13.584.543 -18.623.017 - 23.235.218 32.418.254  

TIR 6% Lucro Bruto Acumulado 1.819.675 3.252.108 4.945.927 6.562.788 8.890.623 116.573.126  

VPL R$ 0,00          

TMA 6%          

IRT 26,89%          

Fonte: Adaptado PMSB do SAMAE de Timbó (2020).
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Conforme Quadro acima, pode-se observar que, considerou-se que o Valor Presente Líquido 
– VPL seja zero, ou seja, nesta simulação entende-se que todas as entradas de caixa devem 
suprir todas as saídas, sendo que o saldo seja zero. Na prática é fazer frente a todos os custos 
e despesas bem como os investimentos necessário para um período de 20 anos. Sua função 
de cálculo é atingir o reajuste de tarifa requerido de 26,89%, considerando uma Taxa Interna 
de retorno – TIR de 6% para o cálculo no ano de 2019. Abaixo é apresentado o fluxo de 
investimentos para os 20 anos de projeto em água e esgoto. 
 
 Quadro 27 – Fluxo de caixa descontado SAMAE de Timbó. 

a) 

TIR 6% 

VPL R$ 0,00 

TMA 6% 
IRT 23,50% 

 

b) 

TIR 3% 

VPL R$ 0,00 

TMA 3% 
IRT 18,43% 

 

Fonte: AGIR (2020) 

A partir do Fluxo de Caixa apresentado no PMSB revisado e aqui apresentado no 

Quadro 26, se faz necessário considerar duas premissas: i) Saldo de caixa; e ii) TMA. 

A primeira premissa foi apresentada no Quadro 21, que avaliou a apuração de 

resultado pelo custo, representando cerca de 5 milhões de reais, a ser considerado na nossa 

visão, como saldo inicial creditado na receita do ano 1 do Fluxo de Caixa Descontado. 

Considerando esta premissa, o resultado da avaliação do FCD equivale a um Índice de Revisão 

Tarifária (IRT) equivalente a 23,5%. A segunda premissa questiona a TMA de 6%, proposta no 

PMSB revisado, pois considerando ser um prestador público municipal, tal remuneração se 

demostra elevada. Desta forma, considerou-se uma TMA de 3% para o caso em questão. 

Acumulando a primeira e a segunda premissa adotada aqui, o resultado de IRT equivale 

a18,43%. O Quadro 27 apresenta os resultados das simulações realizadas com as premissas 

acima citadas. 

Gráfico 11 – Fluxo dos investimentos no PMSB do SAMAE de Timbó. 

 
Fonte: Adaptado PMSB do SAMAE de Timbó (2020). 
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O gráfico 11, acima, demonstra um aporte financeiro significativo no ano 1 do plano 

da ordem de R$ 9,42 milhões o que representa 72,46% do orçamento total do SAMAE para o 

ano de 2020, em se tratando dos seus recursos próprios. É o maior aporte em abastecimento 

de água, além disso, apresenta investimento em esgotamento sanitário em R$ 1,9 milhões 

totalizando assim para o ano 1, R$ 11,32 milhões em investimentos. O esgotamento sanitário 

terá seu pico de investimento no ano 12 do PMSB com R$ 4,6 milhões. 

 

11.7 DO PERCENTUAL DE REAJUSTE: 

Para evidenciar a projeção de receita e gastos da entidade, apresentamos abaixo, no 

Quadro 28, a média de crescimento do prestador e os percentuais de reajustes/revisões 

aplicados.  

 

Quadro 28 – Análise de quociente do SAMAE de Timbó 2013-2019. 

Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Me 

a) INPC Acumulado (12 meses) 7,22 5,62 8,41 9,91 4,57 1,77 5,07 6,08 

b) Reajuste Concedido 9,04 0 10 9,91 4,57 3,77 5,07 6,05 

c) Evolução da Receita da Tarifa de Água 2,13 2,13 6,25 15,00 11,06 7,27 11,15 9,51 

Diferença (c – b) -6,91 13,74 -3,75 5,09 6,49 3,5 6,08 3,46 

Coeficiente (c ÷ a)        1,56 
Fonte: AGIR (2019). 

O índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – INPC apresentou média de 

crescimento de 6,08%, assim, o reajuste concedido foi de 6,05%. Já a evolução média da 

receita da tarifa de água alcançou 9,51%, sendo então que o incremento médio real na receita 

entre o reajuste concedido e a evolução da tarifa de água ficou em 3,46%. Nesse sentido, para 

cada ponto percentual aplicado multiplica-se pelo coeficiente de 1,56 de incremento na 

receita de tarifa de água. 

Quadro 29 – Evolução dos preços do SAMAE de Timbó. 

12. Categoria Valor 

Residencial "A" (social) 
Consumo m3 

ÁGUA R$/m3 
2015 

ÁGUA R$/m3 
2016 

ÁGUA R$/m3 
2017 

ÁGUA R$/m3 
2018 

ÁGUA R$/m3 
2019 

0 a 10 R$ 0,44 R$ 0,48 R$ 0,50 R$ 0,52 R$ 0,55 

de 11 a 25 R$ 1,11 R$ 1,22 R$ 1,28 R$ 1,33 R$ 1,40 

Maior 25 R$ 5,01 R$ 5,51 R$ 5,76 R$ 5,98 R$ 6,28 
 

Residencial "B" Consumo 
m3 

ÁGUA R$/m3 
2015 

ÁGUA R$/m3 
2016 

ÁGUA R$/m3 
2017 

ÁGUA R$/m3 
2018 

ÁGUA R$/m3 
2019 

0 a 10 R$ 2,16 R$ 2,37 R$ 2,48 R$ 2,57 R$ 2,70 

de 11 a 25 R$ 3,67 R$ 4,03 R$ 4,21 R$ 4,37 R$ 4,59 

Maior 25 R$ 5,01 R$ 5,51 R$ 5,76 R$ 5,98 R$ 6,28 
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Comercial, Industrial e 
Pública 

ÁGUA R$/m3 
2015 

ÁGUA R$/m3 
2016 

ÁGUA R$/m3 
2017 

ÁGUA R$/m3 
2018 

ÁGUA R$/m3 
2019 

0 a 10 R$ 3,00 R$ 3,30 R$ 3,45 R$ 3,58 R$ 3,76 

maior 10 R$ 4,73 R$ 5,20 R$ 5,44 R$ 5,65 R$ 5,94 
 

Pública Especial 
ÁGUA R$/m3 

2015 
ÁGUA R$/m3 

2016 
ÁGUA R$/m3 

2017 
ÁGUA R$/m3 

2018 
ÁGUA R$/m3 

2019 

0 a 10 R$ 0,90 R$ 0,99 R$ 1,04 R$ 1,08  

maior 10 R$ 1,41 R$ 1,55 R$ 1,62 R$ 1,68  
 

Industrial Especial 
ÁGUA R$/m3 

2015 
ÁGUA R$/m3 

2016 
ÁGUA R$/m3 

2017 
ÁGUA R$/m3 

2018 
ÁGUA R$/m3 

2019 

0 a 5.000 R$ 4,72 R$ 5,19 R$ 5,43 R$ 5,63   

5.001 a 10.000 R$ 3,81 R$ 4,19 R$ 4,38 R$ 4,55   

10.001 a 30.000 R$ 3,43 R$ 3,77 R$ 3,94 R$ 4,09   

30.001 a 60.000 R$ 3,05 R$ 3,35 R$ 3,50 R$ 3,63   

60.001 a 120.000 R$ 2,88 R$ 3,17 R$ 3,31 R$ 3,43   

maior 120.000 R$ 2,57 R$ 2,82 R$ 2,95 R$ 3,06   

Fonte: Adaptado PMSB do SAMAE de Timbó (2020). 
 

12. DO PERCENTUAL DE REAJUSTE: 

Quanto ao percentual extraído da tabela de equação paramétrica encaminhada pela 

autarquia, que foi de 4,40%, foi considerado INPC de 4,48%, IPCA de 4,31% e IGP-M de 7,32%, 

acumulados de janeiro 2019 a dezembro de 2019, além da última taxa de juros SELIC, no 

percentual de 4,5%,  definida na reunião do COPOM de 10 e 11 de dezembro de 2019. 

Todavia, cumpre-nos aludir que para o presente pleito, esta Gerência de Estudos 

Econômico-Financeiros considerará o período de maio/2019 até outubro/2020,em razão do 

último reajuste concedido pela Autarquia ter compreendido o período de maio/2018 até 

abril/2019, conforme atesta a Decisão 060/2019 do Procedimento Administrativo nº 

107/2019 desta Agência de Regulação, de 28 de maio de 2019. Além disto, será considerado 

também a taxa SELIC definida da 234º reunião do COPOM de 27 de outubro de 2020, definiu 

o percentual de 2%. 

Assim, para melhor demonstração dos índices acumulados, trazemos ao presente 

Parecer a composição do índice Nacional  de Preços ao Consumidor – INPC, do índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculados pelo IBGE, do Índice Geral de Preços – 

Mercado (IGP-M), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE),  acumulados de 

maio/2019 até outubro /2020.  
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Quadro 30 – Evolução do INPC maio/2019 até outubro/2020. 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 
 

Nº Mês/ano Índice do mês (em %) Índice Percentual Acumulado 

1 maio/19 0,15 1,001500 0,150000 

2 jun/19 0,01 1,001600 0,160015 

3 jul/19 0,1 1,002602 0,260175 

4 ago/19 0,12 1,003805 0,380487 

5 set/19 -0,05 1,003303 0,330297 

6 out/19 0,04 1,003704 0,370429 

7 nov/19 0,54 1,009124 0,912429 

8 dez/19 1,22 1,021436 2,143561 

9 jan/20 0,19 1,023376 2,337634 

10 fev/20 0,17 1,025116 2,511608 

11 mar/20 0,18 1,026961 2,696129 

12 abr/20 -0,23 1,024599 2,459928 

13 Maio/20 -0,25 1,022038 2,203778 

14 Jun/20 0,3 1,025104 2,510389 

15 Jul/20 0,44 1,029614 2,961435 

16 Ago/20 0,36 1,033321 3,332096 

17 Set/20 0,87 1,042311 4,231085 

18 Out/20 0,89 1,051587 5,158742 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de índices de preços, Sistema Nacional de Índices de preços ao 

consumidor. Acesso em: 06 nov. 2020. 

 
Quadro 31 – Evolução do IPCA maio/2019 até outubro/2020. 

 
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

 

Nº Mês/ano Índice do mês (em %) Índice Percentual Acumulado 

1 maio/19 0,13 1,001300 0,130000 

2 jun/19 0,01 1,001400 0,140013 

3 jul/19 0,19 1,003303 0,330279 

4 ago/19 0,11 1,004406 0,440642 

5 set/19 -0,04 1,004005 0,400466 

6 out/19 0,1 1,005009 0,500867 

7 nov/19 0,51 1,010134 1,013421 

8 dez/19 1,15 1,021751 2,175075 

9 jan/20 0,21 1,023896 2,389643 

10 fev/20 0,25 1,026456 2,645617 

11 mar/20 0,07 1,027175 2,717469 

12 abr/20 -0,31 1,023990 2,399045 

13 Maio/20 -0,38 1,020099 2,009928 

14 Jun/20 0,26 1,022752 2,275154 
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15 Jul/20 0,36 1,026433 2,643345 

16 Ago/20 0,24 1,028897 2,889689 

17 Set/20 0,64 1,035482 3,548183 

18 Out/20 0,86 1,044387 4,438697 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de índices de preços, Sistema Nacional de Índices de preços ao 
consumidor. Acesso em: 06 nov. 2020. 

Quadro 32 – Evolução do IGP-M maio/2019 até outubro/2020. 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DE MERCADO – IGP-M 
 

Nº Mês/ano Índice do mês (em %) Índice Percentual Acumulado 

1 maio/19 0,45 1,004500 0,450000 

2 jun/19 0,8 1,012536 1,253600 

3 jul/19 0,4 1,016586 1,658614 

4 ago/19 -0,67 1,009775 0,977502 

5 set/19 -0,01 1,009674 0,967404 

6 out/19 0,68 1,016540 1,653982 

7 nov/19 0,3 1,019589 1,958944 

8 dez/19 2,09 1,040899 4,089886 

9 jan/20 0,48 1,045895 4,589518 

10 fev/20 -0,04 1,045477 4,547682 

11 mar/20 1,24 1,058441 5,844073 

12 abr/20 0,8 1,066908 6,690826 

13 Maio/20 0,28 1,069896 6,989560 

14 Jun/20 1,56 1,086586 8,658597 

15 Jul/20 2,23 1,110817 11,081684 

16 Ago/20 2,74 1,141253 14,125322 

17 Set/20 4,34 1,190784 19,078361 

18 Out/20   1,190784 19,078361 
Fonte: Base de dados do Portal Brasil. Acesso em: 04 nov. 2020. 

Conclui-se: o INPC acumulado de maio de 2019 a outubro de 2020, de 5,159%, como 

demonstrado no Quadro 30, e o IPCA acumulado de maio de 2019 a outubro de 2020, de 

4,439%, como demonstrado no Quadro 31 acima, e, ainda, o IGP-M acumulado de maio de 

2019 a outubro de 2020, de 19,078%, como demonstrado no Quadro 32 acima, e a taxa SELIC, 

mantida na última reunião do COPOM do dia 27 de outubro de 2020, em 2%. 

Todos esses índices, aplicados a equação paramétrica, sobre a composição dos gastos 

(liquidação), determinada pela Resolução Normativa nº 008 de 05 de junho de 2019, do 

Comitê de Regulação da AGIR, extrai-se o percentual de 4,79% (quatro virgula setenta e nove 

por cento) como índice de Reajuste da Tarifa de água e serviços complementares, do  Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Timbó – SAMAE.        

A seguir, o quadro 33 abaixo, demonstra um equilíbrio entre a média do INPC acumulado de 
2013 a 2020 e os Reajustes Concedidos do período.  
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Quadro 33 – Análise de Reajuste concedido e o INPC do período - SAMAE de Timbó 2013-
2020. 

Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Me 

a) INPC Acumulado  7,22 5,62 8,41 9,91 4,57 1,77 5,07  6,081 

b) Reajuste Concedido 9,04 0,00 10 9,91 4,57 3,77 5,07  6,051 

Ganho real 1,82 -5,62 1,59 0 0 2,00 0  -0,21 
Fonte: AGIR (2020). 

O Quadro acima compara os reajustes concedidos em confronto com o indexador 

inflacionário utilizado pela entidade e atinge uma perda de -0,21%, não considerando o 

realizado ainda no ano de 2020. Na sequência são apresentadas proposições de cenários para 

análise da revisão tarifária do SAMAE de Timbó levando em conta as suas vantagens e 

desvantagens para cada cenário apresentado ou forças e oportunidades, fraquezas e ameaças 

conforme análise de Swot. 

Figura 5 – Diagrama de análise de Swot 

  
Fonte: https://blog.contaazul.com/analise-swot-para-pequenas-empresas-o-que-muda-e-como-fazer (2020). 

Pela presente metodologia é possível realizar previsões futuras com oportunidades, os 

pontos fortes e ameaças do ponto de vista interno ou externo do ambiente organizacional, 

assim incorrer em riscos calculados e impactos mapeados sobre um determinado mercado, 

seguimento ou setor industrial, no caso em tela, o setor de saneamento básico. 

 

12. DOS CENÁRIOS 

https://blog.contaazul.com/analise-swot-para-pequenas-empresas-o-que-muda-e-como-fazer
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Conforme reuniões mantidas com o SAMAE de Timbó e os técnicos da AGIR são 

apresentados abaixo 3 (três) cenários ou alternativas para tratar da 1ª Revisão Ordinária do 

SAMAE de Timbó. O objetivo é demonstrar o comportamento de cada alternativa frente às 

prioridades estabelecidas na própria entidade e no plano, afastando, neste momento, as 

demandas de 2% sobre todo faturamento para repasse ao Fundo, TBO e tarifa para os grandes 

consumidores. 

 

12.1 CENÁRIO 1 

 

O primeiro cenário destacado é o Cenário 1, em sendo uma alternativa em não fazer 

nada frente ao relatado até o presente momento. Importante relatar as necessidades de 

produção de água e oferta de água em consonância com o crescimento vegetativo da cidade. 

Neste cenário a simples aplicação do índice de inflação apurado de 5,159% do INPC, 

para o índice de reajuste linear sobre todas as tarifas e serviços praticados pelo SAMAE, sendo 

uma defasagem em relação ao plano da ordem de 21,729%. 

Vantagens deste cenário seriam: atender ao pleito do prestador em ter uma data base 

única para os preços de água/esgoto e resíduos, dos preços módicos aos usuários em pagar 

uma das tarifas da região mais barata; restabelecer aos preços atuais a sua capacidade de 

poder de compra, não alterando em nada a situação. Por outro lado, como desvantagem: a 

baixa capacidade de geração de caixa, sendo impossível atingir e atender aos níveis de 

investimentos apontados no Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB -, acarretando 

em maior impacto futuro da tarifa em não aplicar os investimento necessários quando 

identificados, como a potencial crise de abastecimento no município para os próximos anos. 

 

12.2 CENÁRIO 2 

O próximo cenário apresentado é o Cenário 2, que consiste em aplicar na íntegra o 

percentual apurado pelo plano municipal de 26,89%, em sendo uma alternativa considerada 

como viável e necessária para o momento. Tal cenário traz em sua concepção vantagens 

como: atingir os objetivos regulatórios com os investimentos prudentes frente ao relatado até 

o presente momento. Importante alertar as necessidades de produção de água e oferta de 

água em consonância com o crescimento vegetativo da cidade. 

Neste cenário a desvantagem é ser mais oneroso ao usuário, com a percepção de um 

significativo percentual de reajuste, o que em termos absolutos em reais seria de R$ 1,47 de 

acréscimo na tarifa social mínima, R$ 7,26 de acréscimo na tarifa residencial mínima e R$10,11 

de acréscimo na tarifa comercial/industrial. Outra desvantagem é o atual momento de 
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pandemia de corona vírus, e também por ato do Poder Legislativo, através de Lei, proibir o 

reajuste de tarifas da CASAN. 

 

12.3 CENÁRIO 3 

Por último, e não menos ou mais importante, é o Cenário 3, que consiste em aplicar 

de forma escalonada o percentual apurado pelo plano municipal de 26,89%.  A ideia é 

apresentar ou propor um teto de até 10% de revisão em três ou quatro aplicações anuais e 

sucessivas, até atingir o patamar.  

A vantagem deste cenário hibrido é atender a recuperação do poder de compra e, além 

disso, aplicar a sobra a título de revisão, assim não aplicado de uma única vez, mas parcelado, 

o que em tese pode ser vantajoso no presente momento aos usuários. A desvantagem neste 

cenário é poder sofrer críticas no futuro por instâncias que não visualizam ou percebem a 

importância que os investimentos tem para a sustentabilidade e regularidade do serviço. 

Em sendo uma alternativa considerada como viável e necessária para o momento, traz 

em sua concepção vantagens como atingir os objetivos regulatório com os investimentos 

prudentes. Importante relatar as necessidades de produção de água e oferta de água em 

consonância com o crescimento vegetativo da cidade. 

 
 

13. DA TARIFA BÁSICA EM DUAS PARTES 

Afim de atender ao pleito da prestadora em modificar a metodologia de cobrança, 

propõem-se uma tarifa de duas partes ou Tarifa Básica Operacional – TBO, que consiste em 

abandonar a tarifa mínima de consumo de 10 m3 e estabelecer dois preços, que somados 

fornecem o valor a ser pago pelo usuário de uma determinada categoria.  

Assim, uma parte da tarifa é fixa e determinada a partir de um percentual aproximado 

de 30% dos custos fixos totais a serem pagos por todos as categorias econômicas de usuários 

independentes do consumo. Já A segunda parte faz relação com o consumo, com os valores 

progressivos para cada tipo de categoria econômica de usuário. Dessa forma, um consumidor 

residencial que teve sua casa fechada por um determinado mês, em que seu consumo 

apresentou zero metros cúbicos, pagaria somente a parcela fixa da tarifa. O contrário, se 

tivesse 5³ (cinco) metros de cúbicos de consumo, pagaria além da tarifa básica fixa mais o valor 

do consumo do mês. 

Cabe destacar que a metodologia visa primar pelo menor consumo, ou seja, o princípio 

do poluidor pagador. Dessa forma, quem consome mais, paga mais; haja vista a escassez 

hídrica e o incentivo a economia do consumo de água. Por ser esta um bem finito. 
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O modelo proposto coloca dos totais dos custos, como sendo 30% do fixo garantido na 

hora da cobrança e o restante (70%) no preço variável. A ideia é não alterar o faturamento e 

não aumentar, mas permanecer e garantir os patamares de auferidos. 

A seguir são apresentados os preços novos simulados no histograma de consumo por 

economias. Aqui a premissa adotada é de não impactar nas faturas dos usuários de maior 

consumo um aumento superior a 10%. Quanto mais desconto for concedido os usuários das 

faixas de consumos iniciais, maiores serão os acréscimos aos maiores consumidores, afim de 

trazer o equilíbrio e a sustentabilidade financeira.  Poderá ser adotado margem de segurança 

do cálculo de até 1,5% da receita total. O Quadro 34 apresenta o custo fixo e variável do 

SAMAE Timbó em 2019 e também os percentuais de 30%, 40% e 50% do custo fixo. 

Quadro 34 – Valor determinado do custo fixo e variável. 
ECONO
MIAS 

PERCENTUAL APROPRIADO 
PARA CUSTO FIXO 

VALOR CONSIDERADO NO 
CUSTO FIXO 6.280.174 

VALOR ANUAL DA 
PARCELA FIXA 

VALOR MENSAL 
DA PARCELA 

FIXA 

15086 30% R$ 1.884.052 R$ 124,89 R$ 10,41 

15086 40% R$ 2.512.070 R$ 166,52 R$ 13,88 

15086 50% R$ 1.256.035 R$ 83,26 R$ 16,94 

Fonte: Adaptado SAMAE de Timbó (2020). 

O estudo da estrutura tarifária é baseado no histograma de consumo, que deve ter 

uma boa calibragem, baseado nas economias, metro a metro cúbico de água, diferente do 

padrão adotado por ligação, para poder servir de teste para refaturamento. 

A seguir é demonstrado o histograma da prestadora do ano de 2018. Até o presente 

momento não foi possível ter acesso ao histograma de 2019 por motivos processuais, 

conforme alega a prestadora. Já a base de 2020 não foi considerada satisfatória para a 

simulação por motivos de isolamento social, alterando o comportamento de consumo, 

principalmente no usuário comercial. 

Gráfico 12 – Quantidade de economias por tipo de consumidor e por m³ consumido - 2018. 

 
Fonte: AGIR (2020) 
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São cerca de 15 mil economias na cidade, sendo 91% residenciais, 7% comerciais e 1% 

tanto industriais como públicas. O Gráfico 12 apresenta a quantidade de economias por tipo 

de consumidor por m³ consumido, para o mês de janeiro de 2018.  

Observa-se no gráfico anterior que há concentração das economias residências entre 

7 e 12 m³. Já as economias comerciais apresentam maior concentração no 0m³ indicando 

empresas que possivelmente estão fechadas ou que não apresentam consumo. Outra forma 

de avaliar a concentração das economias de água é avaliar o percentual acumulado das 

economias por metro cúbico. Neste sentido, o Gráfico 13 apresenta a quantidade de 

economias de água acumulada por m³ e fica evidente que 80% das economias estão 

concentradas até o 16º metro cúbico. 

Gráfico 13 – Quantidade de economias acumuladas por m³ consumido. 

 
Fonte: AGIR (2020) 

Como destacado acima, a distribuição das economias por tipo de consumidor revela a 

maior parte de consumidores residenciais, efetivamente 91% das economias totais. O 

segundo maior grupo são as economias comercias com 7%. O Gráfico 14 apresenta a 

distribuição das economias por tipo de consumidor em janeiro de 2018. 
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Gráfico 14 – Distribuição de economias por tipo de consumidor. 

 
Fonte: AGIR (2020) 

Os testes aplicados sobre o histograma apresentam resultados aceitáveis e foi 

considerado aprovado pela equipe técnica da AGIR. No Quadro 35 é apresentado uma 

primeira estrutura tarifária, com base na TBO e tarifa em duas partes (fixa e variável), proposta 

em conformidade com diversas premissas adotadas, com base nos histogramas de consumos 

mensais de 2018 e preços vigentes em cada mês, por tipo de consumidor. 

Quadro 35 – Estrutura tarifária com base no custo fixo e variável. 
Estrutura Tarifária 2018 

A - Residencial B - Social C - Comercial D- Industrial E- Pública Especial 

TBO 
/mês 

17,00 
TBO 
/mês 

3,44 
TBO 
/mês 

23,68 
TBO 
/mês 

23,68 
TBO 
/mês 

7,14 

Faixa Valor   Faixa Valor   Faixa Valor   Faixa Valor   Faixa Valor   

 0 a 5  0,65  /m³  0 a 5  0,20  /m³ 0 a 5 0,90  /m³ 0 a 5 0,90  /m³ 0 a 5 0,27  /m³ 

 5,01 a 
10 

1,50  /m³ 
 5,01 
a 10 

0,46  /m³ 
 5,01 a 

10 
2,09  /m³ 

5,01 a 
10 

2,09  /m³ 
5,01 a 

10 
0,63  /m³ 

10,01 a 
15 

4,00  /m³ 
10,01 
a 15 

4,00  /m³ 
10,01 a 

30 
5,43  /m³ 

10,01 
a 30 

5,43  /m³ 
10,01 
a 30 

1,61  /m³ 

 15,01 a 
20 

5,00  /m³ 
 15,01 
a 20 

5,00  /m³ 
 30,01 
a 50  

6,79  /m³ 
 30,01 
a 50  

6,79  /m³ 
 30,01 
a 50  

2,02  /m³ 

 20,01 a 
25 

6,00  /m³ 
 20,01 
a 25 

6,00  /m³ 
50,01 a 

100 
8,15  /m³ 

50,01 
a 100 

8,15  /m³ 
50,01 
a 100 

2,42  /m³ 

 25,01 a 
50 

7,67  /m³ 
 25,01 
a 50 

7,67  /m³ 
> que 

100,01 
10,42  /m³ 

> que 
100,01 

10,42  /m³ 
> que 

100,01 
3,10  /m³ 

>que 
50,01 

9,81  /m³ 
>que 
50,01 

9,81  /m³                   

Fonte: AGIR (2020). 

Resultante desta proposta tarifária, com base no histograma de consumo de 2018, 

pode-se comparar o valor da fatura com base na estrutura tarifária atual versus a estrutura 

13786; 91%

1092; 7%
121; 1% 87; 1% 0; 0%

Residencial Comercial Industrial Pública Social
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tarifária proposta, a fim de avaliar o comportamento do preço para cada consumidor. A Figura 

6 apresenta os valores refaturados, para o mês de referência, e também os valores projetados 

para TBO, por categoria de consumidor e faixa de consumo de água. A Figura 7 apresenta a 

variação do preço TBO por faixa de consumo e por tipo de consumidor em relação ao preço 

atual.  

Nas duas figuras apresentadas, pode-se observar que os clientes residências que 

consumirem até 9m³ podem ter descontos na tarifa de água neste novo modelo em relação 

ao modelo tarifário atual. Já os consumos acima deste limite passam a pagar mais no modelo 

novo do que no modelo atual, reforçando a política de consumido/poluidor pagador. Nota-se 

também que o limite de redução e incremento tarifário de 10%, estabelecidos pela AGIR, não 

foi respeitado, demonstrando que a “nova” estrutura tarifária necessita ser testada mais 

vezes, afim de encontrar a melhor relação entre os valores propostos e oferecer ao 

consumidor uma estrutura tarifária robusta, prática e que favoreça o consumo consciente e 

penalize os desperdícios.  
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Figura 6 – Comparação  

 
Fonte: AGIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrutura Tarifária TBO Estrutura Tarifária Atual
Estrutura 

Tarifária TBO

Estrutura 

Tarifária Atual

Estrutura 

Tarifária TBO

Estrutura 

Tarifária Atual

Estrutura 

Tarifária TBO

Estrutura 

Tarifária Atual
Estrutura Tarifária TBO Estrutura Tarifária Atual

Valor da fatura por 

economia

Valor da fatura por 

economia

Valor da fatura 

por economia

Valor da fatura 

por economia

Valor da fatura 

por economia

Valor da fatura 

por economia

Valor da fatura 

por economia

Valor da fatura 

por economia

Valor da fatura por 

economia

Valor da fatura por 

economia

0 17,00 24,77 -R$ 7,77 45,69% 3,44 5,01 -R$ 1,57 45,69% 23,68 34,50 -R$ 10,82 45,69% 23,68 34,50 -R$ 10,82 45,69% 23,68 34,50 -R$ 10,82 -31,36%

1 17,65 24,77 -R$ 7,12 40,33% 3,64 5,01 -R$ 1,37 37,78% 24,59 34,50 -R$ 9,92 40,33% 24,59 34,50 -R$ 9,92 40,33% 23,95 34,50 -R$ 10,55 -30,57%

2 18,30 24,77 -R$ 6,47 35,35% 3,83 5,01 -R$ 1,18 30,68% 25,49 34,50 -R$ 9,01 35,35% 25,49 34,50 -R$ 9,01 35,35% 24,23 34,50 -R$ 10,27 -29,78%

3 18,95 24,77 -R$ 5,82 30,72% 4,03 5,01 -R$ 0,98 24,28% 26,39 34,50 -R$ 8,11 30,72% 26,39 34,50 -R$ 8,11 30,72% 24,50 34,50 -R$ 10,00 -28,99%

4 19,60 24,77 -R$ 5,17 26,39% 4,23 5,01 -R$ 0,78 18,47% 27,30 34,50 -R$ 7,20 26,39% 27,30 34,50 -R$ 7,20 26,39% 24,77 34,50 -R$ 9,73 -28,20%

5 20,25 24,77 -R$ 4,52 22,33% 4,43 5,01 -R$ 0,58 13,19% 28,20 34,50 -R$ 6,30 22,33% 28,20 34,50 -R$ 6,30 22,33% 25,04 34,50 -R$ 9,46 -27,41%

6 21,75 24,77 -R$ 3,02 13,90% 4,88 5,01 -R$ 0,13 2,61% 30,29 34,50 -R$ 4,21 13,90% 30,29 34,50 -R$ 4,21 13,90% 25,68 34,50 -R$ 8,83 -25,58%

7 23,25 24,77 -R$ 1,52 6,55% 5,34 5,01 R$ 0,33 -6,17% 32,38 34,50 -R$ 2,12 6,55% 32,38 34,50 -R$ 2,12 6,55% 26,31 34,50 -R$ 8,20 -23,75%

8 24,75 24,77 -R$ 0,02 0,09% 5,80 5,01 R$ 0,79 -13,55% 34,47 34,50 -R$ 0,03 0,09% 34,47 34,50 -R$ 0,03 0,09% 26,94 34,50 -R$ 7,56 -21,93%

9 26,25 24,77 R$ 1,48 -5,63% 6,25 5,01 R$ 1,24 -19,87% 36,56 34,50 R$ 2,06 -5,63% 36,56 34,50 R$ 2,06 -5,63% 27,57 34,50 -R$ 6,93 -20,10%

10 27,75 24,77 R$ 2,98 -10,73% 6,71 5,01 R$ 1,70 -25,32% 38,65 34,50 R$ 4,15 -10,73% 38,65 34,50 R$ 4,15 -10,73% 28,20 34,50 -R$ 6,30 -18,27%

11 31,75 28,98 R$ 2,77 -8,72% 10,71 6,29 R$ 4,42 -41,24% 44,08 39,95 R$ 4,13 -9,38% 44,08 39,95 R$ 4,13 -9,38% 29,81 39,95 -R$ 10,13 -25,37%

12 35,75 33,19 R$ 2,56 -7,15% 14,71 7,57 R$ 7,14 -48,51% 49,51 45,39 R$ 4,12 -8,32% 49,51 45,39 R$ 4,12 -8,32% 31,43 45,39 -R$ 13,96 -30,77%

13 39,75 37,40 R$ 2,34 -5,90% 18,71 8,86 R$ 9,85 -52,66% 54,94 50,84 R$ 4,10 -7,47% 54,94 50,84 R$ 4,10 -7,47% 33,04 50,84 -R$ 17,80 -35,01%

14 43,75 41,61 R$ 2,13 -4,88% 22,71 10,14 R$ 12,57 -55,36% 60,37 56,28 R$ 4,09 -6,77% 60,37 56,28 R$ 4,09 -6,77% 34,66 56,28 -R$ 21,63 -38,42%

15 47,75 45,82 R$ 1,92 -4,02% 26,71 11,42 R$ 15,29 -57,24% 65,80 61,73 R$ 4,08 -6,19% 65,80 61,73 R$ 4,08 -6,19% 36,27 61,73 -R$ 25,46 -41,24%

16 52,75 50,04 R$ 2,71 -5,14% 31,71 12,70 R$ 19,01 -59,94% 71,23 67,17 R$ 4,06 -5,70% 71,23 67,17 R$ 4,06 -5,70% 37,88 67,17 -R$ 29,29 -43,60%

17 57,75 54,25 R$ 3,50 -6,06% 36,71 13,98 R$ 22,73 -61,91% 76,66 72,62 R$ 4,05 -5,28% 76,66 72,62 R$ 4,05 -5,28% 39,50 72,62 -R$ 33,12 -45,61%

18 62,75 58,46 R$ 4,29 -6,83% 41,71 15,27 R$ 26,44 -63,40% 82,09 78,06 R$ 4,03 -4,91% 82,09 78,06 R$ 4,03 -4,91% 41,11 78,06 -R$ 36,95 -47,33%

19 67,75 62,67 R$ 5,08 -7,49% 46,71 16,55 R$ 30,16 -64,58% 87,52 83,51 R$ 4,02 -4,59% 87,52 83,51 R$ 4,02 -4,59% 42,73 83,51 -R$ 40,78 -48,83%

20 72,75 66,88 R$ 5,86 -8,06% 51,71 17,83 R$ 33,88 -65,52% 92,95 88,95 R$ 4,00 -4,30% 92,95 88,95 R$ 4,00 -4,30% 44,34 88,95 -R$ 44,61 -50,15%

21 78,75 71,09 R$ 7,65 -9,72% 57,71 19,11 R$ 38,60 -66,89% 98,38 94,40 R$ 3,99 -4,05% 98,38 94,40 R$ 3,99 -4,05% 45,96 94,40 -R$ 48,44 -51,31%

22 84,75 75,30 R$ 9,44 -11,14% 63,71 20,39 R$ 43,32 -67,99% 103,81 99,84 R$ 3,97 -3,83% 103,81 99,84 R$ 3,97 -3,83% 47,57 99,84 -R$ 52,27 -52,35%

23 90,75 79,52 R$ 11,23 -12,38% 69,71 21,67 R$ 48,04 -68,91% 109,24 105,29 R$ 3,96 -3,62% 109,24 105,29 R$ 3,96 -3,62% 49,19 105,29 -R$ 56,10 -53,28%

24 96,75 83,73 R$ 13,02 -13,46% 75,71 22,96 R$ 52,75 -69,68% 114,67 110,73 R$ 3,94 -3,44% 114,67 110,73 R$ 3,94 -3,44% 50,80 110,73 -R$ 59,93 -54,12%

25 102,75 87,94 R$ 14,81 -14,41% 81,71 24,24 R$ 57,47 -70,34% 120,10 116,18 R$ 3,93 -3,27% 120,10 116,18 R$ 3,93 -3,27% 52,42 116,18 -R$ 63,76 -54,88%

ÁGUA

Diferença %Diferença Diferença
Faixa de Consumo

Diferença Diferença

Social Comercial Industrial Público

Diferença Diferença %Diferença %

Residencial

Diferença % Diferença %
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Figura 7 – Variação do preço TBO por faixa de consumo e tipo de consumidor em relação ao preço atual. 

 
Fonte: AGIR 

 

CATEGORIA

FAIXA DE CONSUMO % de alter tarif
% econ acum por 

faixa
% de alter tarif

% econ acum por 

faixa
% de alter tarif

% econ acum por 

faixa
% de alter tarif

% econ acum por 

faixa
% de alter tarif

% econ acum por 

faixa

0 45,69% 2,31% 45,69% 45,69% 9,52% 45,69% 6,61% -31,36% 14,94%

1 40,33% 4,13% 37,78% 40,33% 19,69% 40,33% 9,92% -30,57% 26,44%

2 35,35% 6,56% 30,68% 35,35% 29,67% 35,35% 15,70% -29,78% 39,08%

3 30,72% 9,39% 24,28% 30,72% 34,71% 30,72% 17,36% -28,99% 41,38%

4 26,39% 12,72% 18,47% 26,39% 41,67% 26,39% 26,45% -28,20% 43,68%

5 22,33% 16,68% 13,19% 22,33% 47,80% 22,33% 32,23% -27,41% 43,68%

6 13,90% 22,28% 2,61% 13,90% 52,84% 13,90% 37,19% -25,58% 47,13%

7 6,55% 28,13% -6,17% 6,55% 55,86% 6,55% 40,50% -23,75% 47,13%

8 0,09% 35,92% -13,55% 0,09% 60,26% 0,09% 44,63% -21,93% 48,28%

9 -5,63% 44,26% -19,87% -5,63% 64,84% -5,63% 48,76% -20,10% 48,28%

10 -10,73% 51,60% -25,32% -10,73% 67,86% -10,73% 48,76% -18,27% 49,43%

11 -8,72% 58,31% -41,24% -9,38% 70,60% -9,38% 54,55% -25,37% 57,47%

12 -7,15% 64,07% -48,51% -8,32% 73,35% -8,32% 58,68% -30,77% 58,62%

13 -5,90% 69,13% -52,66% -7,47% 74,82% -7,47% 61,16% -35,01% 58,62%

14 -4,88% 73,28% -55,36% -6,77% 77,84% -6,77% 62,81% -38,42% 60,92%

15 -4,02% 77,00% -57,24% -6,19% 80,49% -6,19% 65,29% -41,24% 64,37%

16 -5,14% 80,38% -59,94% -5,70% 81,59% -5,70% 67,77% -43,60% 65,52%

17 -6,06% 83,14% -61,91% -5,28% 83,52% -5,28% 69,42% -45,61% 66,67%

18 -6,83% 85,58% -63,40% -4,91% 85,26% -4,91% 71,07% -47,33% 71,26%

19 -7,49% 87,72% -64,58% -4,59% 87,91% -4,59% 71,90% -48,83% 73,56%

20 -8,06% 89,47% -65,52% -4,30% 89,01% -4,30% 76,03% -50,15% 74,71%

21 -9,72% 91,14% -66,89% -4,05% 89,93% -4,05% 76,03% -51,31% 74,71%

22 -11,14% 92,42% -67,99% -3,83% 90,66% -3,83% 76,86% -52,35% 77,01%

23 -12,38% 93,57% -68,91% -3,62% 91,21% -3,62% 78,51% -53,28% 78,16%

24 -13,46% 94,36% -69,68% -3,44% 92,31% -3,44% 80,17% -54,12% 79,31%

25 -14,41% 95,18% -70,34% -3,27% 92,95% -3,27% 80,17% -54,88% 80,46%

Água - Economias de maio de 2017

Residencial Social Comercial Industrial Pública
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Conforme apresentado nas figuras acima, pode-se afirmar que com as premissas 

adotadas, cerca de 35% dos consumidores residências e cerca de 60% dos consumidores 

comerciais seriam beneficiados com tarifas menores na nova estrutura tarifária. Como já 

mencionado, a nova estrutura tarifária necessita ainda de maiores testes para aprimorar sua 

robustez, de forma que a distribuição dos valores reflitam melhor a realidade dos 

consumidores do SAMAE, para que os pesos sejam corretamente distribuídos entre os 

consumidores, de modo que a tarifa seja módica para qualquer tipo de consumidor. 

Assim, avalia-se que o modelo por tarifa em duas partes traz mais valia aos 

consumidores e ao prestador, pois, através da estrutura tarifária, beneficia o consumidor 

consciente que poupa e penaliza o consumidor que utilizada a mesma sem qualquer 

preocupação ambiental e ou social. Já o prestador não tem perda de receita, pois a 

modelagem busca atingir a mesma arrecadação da Autarquia. Essa forma de explorar o preço 

de um bem escasso permite usufruir da teoria do consumidor/poluidor pagador, que transfere 

aos consumidores benefícios e punições de acordo com o comportamento de cada um.  

14. DA ANÁLISE JURÍDICA QUANTO AO PEDIDO DE Inclusão DO PERCENTUAL de 2% da 

arrecadação de todos os serviços de saneamento básico para o Fundo Municipal de 

Saneamento Básico – FMSB 
 

14.1. A princípio convém informar que por meio do Ofício nº 039/2020, o Samae de 

Timbó formulou pedido de revisão ordinária dos serviços de saneamento básico prestados aos 

munícipes Timboenses, de cujo contexto extrai-se que houve uma cumulação de pedidos num 

só pleito, para o que, e neste momento interessa-nos a análise quanto ao pedido de INCLUSÃO 

do percentual de 2% (dois por cento) na arrecadação de todos os serviços de saneamento 

básico, o qual seria destinado ao fundo municipal de Saneamento Básico (FMSB), sendo que 

do contexto do Ofício se extrai que pedido foi formulado nos seguintes termos:  
 

 
14.2. Há que se observar que o artigo 13 da Lei nº 11.445/07, já prevê a criação de 

fundos, nos seguintes termos assim:  
 

Art. 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, 

poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, 

parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do 

disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços 

públicos de saneamento básico. 
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14.3. Ou seja, o pedido de inclusão do percentual de 2% (dois) por cento ao pleito de 

reajuste tarifário, representa verdadeiro acréscimo no pleito de reajuste, vez que tal ocorrerá 

de forma cumulativa e importará em sua mantença até a eventual alteração legislativa; cujo 

valor arrecadado seria destinado ao fundo municipal de saneamento básico (FMSB).  

 

Atente-se, outrossim, que o pré-falado Fundo Municipal de Saneamento Básico já se 

encontrava previsto nas disposições da Lei nº 2.398, de 17 de Dezembro de 2008, que dispõe 

sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras providenciais, sendo que da 

redação do artigo 46, extrai-se o seguinte:  

 

Art. 46 O Sistema Municipal de Saneamento Básico é composto dos seguintes 

instrumentos: 

I - Conselho Municipal de Saneamento Básico; 

II - Conferência Municipal de Saneamento Básico; 

III - Plano Municipal de Saneamento Básico; 

IV - Fundo Municipal de Saneamento Básico; 

V - Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico. (Grifamos) 

 

14.4. Ou seja, o citado artigo 46, inciso IV da Lei nº 2.398/08, já dispunha que o 

Fundo Municipal de Saneamento Básico, constituir-se-ia em um dos instrumentos do sistema 

municipal de saneamento básico, sendo certo que a Secção V do referido diploma legal, 

apresenta maiores detalhamentos sobre a sua instituição, senão vejamos a redação do artigo 

51, nos seguintes termos:  

 

SEÇÃO V 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 51 Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico destinado a 

financiar, isolada ou complementarmente, a universalização dos serviços 

públicos de saneamento básico, em conformidade com os programas do 

Plano Municipal de Saneamento Básico previsto nesta Lei. 

 

§ 1º Constitui receita do Fundo Municipal de Saneamento Básico: 
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I - recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município; 

II - transferências financeiras da União ou do Estado, destinadas a execução 

de planos e programas decorrentes da implementação da política e do plano 

municipal de saneamento básico; 

III - recursos provenientes de doações, convênios, termos de cooperação ou 

subvenções, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que 

venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

nacionais ou internacionais; 

IV - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como 

remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio; 

V - recursos resultantes da aplicação de penalidades pertinentes ao 

saneamento básico, administrativas e judiciais; 

VI - receitas dos serviços de saneamento básico, exceto aquelas auferidas 

por autarquia municipal ou consórcio público, ou da remuneração de 

concessões, permissões ou delegações efetivadas pelo titular; 

VII - outros recursos. 

§ 2º O Fundo Municipal de Saneamento Básico é administrado pela 

Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

(Grifamos) 

 

14.5. Da simples leitura que se faz dos artigos supra citados –  no caso: da Lei nº 

2.398/08 -, exsurge como clarividente que o referido Fundo Municipal de Saneamento Básico, 

possui várias fontes de receita (art. 51, §1º, e seus incisos), sendo o inciso VI, prevê a hipótese 

de receitas advindas dos serviços de saneamento básico, exceto aquelas auferidas por 

autarquia municipal ou consórcio público, ou da remuneração de concessões, permissões ou 

delegações efetivadas pelo titular; o que significa dizer que dentre as vedações consta aquelas 

auferidas por autarquia municipal, ou seja, o próprio Samae de Timbó. 

Afora a exceção supra citada, também é de certa forma questionável, o fato é de 

que não havia no citado diploma legal, o percentual que queria acrescido aos serviços de 

saneamento básico e destinado ao referido FUNDO, o que torna-o imbuído de enorme caráter 

subjetivo e até mesmo quanto a sua legitimidade, porquanto o seu percentual ficaria ao mero 

arbítrio e discricionariedade do gestor, tornando-o facilmente questionável, inclusive pelo 

Tribunal de Contas do Estado e até mesmo pelo Ministério Público. 
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14.6. Ocorre que mesmo havendo informações acerca de sua instituição desde o 

ano de 2008, não há informações nos autos acerca dos valores que porventura tenha sido 

arrecadados desde então e qual a destinação destes; tudo, enfim, para se emprestar 

legitimidade ao pedido de sua inclusão no percentual de 2% (dois por cento) sobre a 

arrecadação de todos os serviços de saneamento básico, que ora se faz pelo Samae de Timbó. 

Isto posto, convém destacar que afora a legislação supra citada (Lei nº 2.398/08), 

há que se registrar que encontra-se junto ao legislativo o projeto de Lei Complementar nº 

0014/2019, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras 

providências, de cujo artigo 18 extraem-se os instrumentos de execução da Política Municipal 

de Saneamento Básico, assim:  

Capítulo IV – Dos Instrumentos  

Art. 18. A Política Municipal de Saneamento Básico será executada por 

intermédio dos seguintes instrumentos:  

I – Plano Municipal de Saneamento Básico;  

II – Controle Social;  

III – Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico – SMSB;  

IV – Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB;  

V – Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico – SIMISA; e  

VI – Legislação, regulamentos, normas administrativas de regulação, 

contratos e outros instrumentos jurídicos relacionados aos serviços púbicos 

de saneamento básico. 

 

Já os artigos 31 a 33 da Lei Complementar em questão, disciplinam a instituição, gestão 

e arrecadação deste fundo, nos seguintes termos: 
 

Seção IV – Do Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB 

Art. 31. Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, de 

natureza contábil, vinculado ao Titular do Serviço tendo por finalidade 

financiar, isolada ou complementarmente, a universalização dos serviços 

públicos de saneamento básico, através de investimentos em ampliação, 

expansão, substituição, melhoria e modernização das infraestruturas 

operacionais e em recursos gerenciais necessários para a prestação dos 

serviços de saneamento básico do Município de Timbó, visando a sua 

disposição universal, integral, igualitária e com modicidade dos custos. 
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Art. 32. O FMSB será gerido pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico, 

através de um Grupo Gestor composto pelos seguintes membros: 

I – Diretor-Presidente do SAMAE, que o presidirá; 

II – Secretário da Fazenda e Administração do Município; 

IV – Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico; e, 

V – Secretário do Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

 

§ 1º Ao Grupo Gestor do FMSB compete: 

 

I – Estabelecer e fiscalizar a política de aplicação dos recursos do FMSB, 

observadas as 

diretrizes básicas e prioritárias da política e do plano municipal de 

saneamento básico; 

II – Elaborar o Plano Orçamentário e de Aplicação dos recursos do FMSB, em 

consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

IV – Aprovar as demonstrações mensais de receitas e despesas do FMSB; 

V – Encaminhar as prestações de contas anuais do FMSB ao Executivo e à 

Câmara Municipal; 

VI – Deliberar sobre questões relacionadas ao FMSB, depois de ouvido o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico, em consonância com as normas 

de gestão financeira e os interesses do Município. 

§ 2º O apoio administrativo, técnico e contábil do FMSB será exercida pelo 

SAMAE. 

Art. 33. Constituem receitas do FMSB: 

I – recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município; 

II – recursos vinculados às receitas de taxas, tarifas e preços públicos dos 

serviços de saneamento básico, conforme o art. 46 desta Lei Complementar 

e seu regulamento; 

III – transferências voluntárias de recursos do Estado de Santa Catarina ou da 

União, ou de instituições vinculadas aos mesmos, destinadas a ações de 

saneamento básico do Município; 
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IV – recursos provenientes de doações ou subvenções de organismos e 

entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas; 

V – rendimentos provenientes de aplicações financeiras dos recursos 

disponíveis do FMSB; 

VI – repasses de consórcios públicos ou provenientes de convênios 

celebrados com instituições públicas ou privadas para execução de ações de 

saneamento básico no âmbito do Município; 

VII – doações em espécie e outras receitas. 

§ 1º As receitas do FMSB serão depositadas obrigatoriamente em conta 

especial, a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de 

crédito. 

§ 2º As disponibilidades de recursos do FMSB não vinculadas a desembolsos 

de curto prazo ou a garantias de financiamentos deverão ser investidas em 

aplicações financeiras com prazos e liquidez compatíveis com o seu 

programa de execução. 

§ 3º O saldo financeiro do FMSB apurado ao final de cada exercício será 

transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 

§ 4º Constituem passivos do FMSB as obrigações de qualquer natureza que 

venha a assumir para a execução dos programas e ações previstos no Plano 

Municipal de Saneamento Básico e no Plano Plurianual, observada a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

§ 5º O orçamento do FMSB integrará o orçamento do SAMAE, em obediência 

ao princípio da unidade. 

§ 6º A contabilidade do FMSB será organizada de forma a permitir o seu 

pleno controle e a gestão da sua execução orçamentária. 

§ 7º A ordenação das despesas previstas no respectivo Plano Orçamentário 

e de Aplicação do FMSB caberá ao Diretor-Presidente do SAMAE. 

Art. 34. Fica vedada a utilização de recursos do FMSB para: 

I – cobertura de déficits orçamentários e para pagamento de despesas 

correntes de quaisquer órgãos e entidades do Município, inclusive dos 

prestadores de serviços públicos de saneamento a qualquer título; e, 

II – execução de obras e outras intervenções urbanas integradas ou que 

afetem ou interfiram nos sistemas de saneamento básico, em montante 
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superior à participação proporcional destes serviços nos respectivos 

investimentos. 

Parágrafo único. A vedação prevista no inciso I do caput não se aplica ao 

pagamento de: 

I – amortizações, juros e outros encargos financeiros relativos a 

financiamentos de investimentos em ações de saneamento básico previstos 

no Plano Orçamentário e de Aplicação do FMSB; 

II – despesas adicionais decorrentes de aditivos contratuais relativos a 

investimentos previstos no Plano Orçamentário e de Aplicação do FMSB; 

III – despesas com investimentos emergenciais nos serviços de saneamento 

básico aprovadas pelo órgão regulador e pelo Grupo Gestor do FMSB; e 

IV – contrapartida de investimentos com recursos de transferências 

voluntárias da União, do Estado de Santa Catarina ou de outras fontes não 

onerosas, não previstos no Plano 

Orçamentário e de Aplicação do FMSB, cuja execução deva ser realizada no 

mesmo exercício financeiro. 

Art. 35. A organização administrativa e o funcionamento do FMSB serão 

disciplinados em regulamento desta Lei Complementar. 

 
 

14.7. Enfim, o fato é que o Projeto de Lei Complementar nº 0014/2019, não traz 

vedação a utilização de recursos advindos dos serviços de saneamento básico, porquanto é o 

que se deflui da redação do supra citado artigo 33, inciso II, cuja redação é a seguinte verbis:  

II – recursos vinculados às receitas de taxas, tarifas e preços públicos dos serviços de saneamento 

básico, conforme o art. 46 desta Lei Complementar e seu regulamento”; o que significa dizer que o 

requisito da legitimidade está suficientemente comprovado; autorizando, portanto, o Samae 

de Timbó a incluir o percentual de 2% (dois) por cento nos serviços de saneamento básico e 

direcioná-los ao fundo municipal de saneamento básico.  
 

14.8. No entanto, e inobstante o cumprimento do requisito da legalidade, é fato que 

há omissão legislativa quanto ao percentual que seria cobrado das taxas, tarifas e preços 

públicos dos serviços de saneamento básico; cujo pedido feito pelo Samae de Timbó no 

percentual de 2% (dois) por cento é totalmente subjetivo e beira a própria discricionariedade, 

porquanto não há na lei, a definição quanto ao percentual a ser aplicado, o que poderá levar 

a questionamentos pelos mais diversos órgãos de controle social.  
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Assim, a eventual instituição e cobrança do pretenso FUNDO prescinde de maior 

clareza e especificação quanto aos seus critérios de cobrança, porquanto é certo que se 

considerarmos o pedido feito, sua incidência abarcará todos os serviços de saneamento 

básico, até mesmo a coleta de resíduos sólidos, o que sabidamente prescindiria da realização 

de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA e maior esclarecimentos sobre o porquê de sua cobrança no 

percentual de 2% e a apresentação de um cronograma para sua destinação, sob pena de 

constituir-se em apenas um acréscimo a onerar ainda mais o usuário hipossuficiente.  

 

14.9. Por hora, a recomendação deste subscritor é no sentido de não acolher o pedido 

de inclusão do percentual de 2% a título de FUNDO, sem a apresentação de maiores 

esclarecimentos, dentre os quais destacam-se: a) Qual o parâmetro legal para a cobrança do 

fundo municipal de saneamento básico no percentual de 2% ?; b) Há um cronograma 

detalhado quanto a destinação dos recursos que serão arrecadados, inclusive com 

detalhamento das obras, projetos e respectivas datas; c) Atualmente qual o montante/valor 

existente deste fundo, considerando que há previsão legal de sua cobrança desde o ano de 

2008 ?; d) Qual a destinação que foi dada aos recursos deste fundo desde o ano de 2008 ?; e) 

Prestar outros esclarecimentos que julgar relevantes ao necessário convencimento desta 

Agência de Regulação. 
 

14.10. Em suma, e pelas razões supra citadas, além da necessária pré-existência de 

proposição legislativa a respeito, com as necessárias justificativas da instituição e cobrança 

deste FUNDO,  a recomendação é pela rejeição deste pedido acessório, vez que não há como 

se emprestar legitimidade e objetividade na sua cobrança, haja vista todas as razões supra 

expendidas, dentre outras que ainda poderão ser discorridas após as informações prestadas 

pelo Samae de Timbó.  

Esclarece que esta manifestação é meramente opinativa, não obrigando sua aceitação 

pelo Samae de Timbó, haja vista a discricionariedade e livre convencimento próprios da 

administração pública, que poderá livremente dissentir dos argumentos supra. 

Nada obsta, entretanto, que o Samae de Timbó, ao invés de incluir o percentual de 2% 

(dois por cento) ao pleito de reajuste tarifário, para fins de direcionamento ao fundo 

municipal de saneamento básico, que faça-o através de destaque do seu faturamento e 

repasse ao FMSB, o que sabidamente seria mais lógico, notadamente em momento atual 

vivenciado pela população brasileira.  

 

14.11. Entrementes as razões suso expendidas, as quais estariam num primeiro 

momento a refutar o pedido para instituição referido FUNDO DE SANEAMENTO, nada impede 

que tal seja abordado de forma conjunta com a instituição da TBO (tarifa básica operacional), 

haja vista que ambos demandam melhor análise, o que sabidamente demandará um tempo 

maior de estudos, inclusive a sujeição destes à audiência e/ou consulta pública, para após o 
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crivo e opinião pública, decidir-se a respeito de sua aplicação (no caso: TBO e FUNDO), e o seu 

modo de cobrança e utilização.  

 

 

15. 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, alterado pela Lei nº 14.026, de 15 de julho 

de 2020, 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:  

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; [...] 

Igualmente, em consonância com o artigo 22 da Lei nº 11.445/2007 citado 

anteriormente, está o inciso IV da Cláusula Sétima do Protocolo de Intenções da AGIR, que 

traz como objetivos da Agência: 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços 
e para a satisfação dos usuários; 
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nas 
normas regulamentares e nos instrumentos das Políticas Municipais de 
Saneamento Básico; 
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 
concorrência; 
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico- 
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. (grifo nosso) 
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Diante do exposto, o requerimento apresenta-se oportuno e lícito, conforme o que 

rege o artigo 37 da Lei Federal nº 11.445/2007, onde: “Art. 37. Os reajustes de tarifas de 

serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo 

de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais”. 

Tal fato infere-se do Decreto Nº 5.209, de 29 de maio de 2019, a qual reajustou a 

tarifa em 5,07% (cinco vírgula zero sete por cento), e foi assinado também em 29 de maio de 

2019 pelo Prefeito de Timbó, (anexo ao presente procedimento), determinando em seu artigo 

2º: “Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos nas faturas 

expedidas a partir do dia 01 de julho do corrente, nos termos do artigo 39 da Lei nº 

11.445/2007”.  

A nova tarifa só poderá ser aplicada, 30 (trinta) dias após a publicação do novo 

decreto, considerando que já se passaram os 12 (doze) meses do decreto anterior. 

Assim, mediante o exposto, as tarifas de serviços públicos deste setor, além da 

obrigatoriedade em observar o interstício de 12 (doze) meses, devem também ser fixadas de 

forma que sejam preservados o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade da tarifa, 

dentre outros.  

Por outro lado, também por força legal, não se pode deixar de atentar para o Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB, que é o dispositivo legal que deve ser observado, 

uma vez que este é o instrumento fundamental para a definição das metas que tem como 

objetivo final a universalização, a regularidade, a qualidade a preços módicos. 

Considerando o cenário de eminente crise de abastecimento de água tratada em 

virtude da capacidade de produção e reservação na cidade, fica prejudicada e condicionada a 

análise/autorização de grandes consumidores, ainda que a estrutura tarifária já previa estes 

clientes, mas não considera seu fornecimento fora dos horários de pico de consumo; 

Considerando que o alinhamento da data base para aplicação de reajuste e revisão 

na água em conformidade com a data base da Taxa de Coleta de Lixo é possível e viável; 

Considerando que na Revisão Tarifária Ordinária – RTO, com base no Plano Municipal 

de Saneamento que aponta 26,89% com as devidas ressalvas da AGIR, quanto ao saldo 

equivalente de caixa e a TAXA MÉDIA DE ATRATIVIDADE -TMA - pode resultar em um Índice 

de Revisão Tarifária de 18,43% SMJ; 

Considerando a solicitação de análise da estrutura tarifária Revisão Tarifária 

Ordinária – RTO, como uma possibilidade viável de aplicação, mas com necessidade de 

aprimoramento e teste de robustez, sua aplicação fica condicionada à calibração do modelo 

e aplicação em 2022. 
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Considerando a solicitação para aplicação de 2% de aumento tarifário para 

destinação ao fundo municipal de saneamento básico, em virtude da legislação vigente, não 

cabe nestas circunstâncias a sua aplicação: 

A Gerência de Estudos Econômico-Financeiros e a Assessoria Jurídica da AGIR 

recomenda: 

1) Diante do exposto, obedecidas as normativas vigentes, entendendo-se como legal, 

razoável e praticável ao consumidor o percentual aplicado a título de revisão tarifária 

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

– SAMAE, levando em conta o Cenário 3 de 18,43% (por cento), bem como o ajuste da 

data base, coincidindo com a data base dos resíduos, e ainda, acrescido da inflação 

registrada pelo INPC no período de 18 meses equivalente a 5,16% conforme Quadro 

30, resultando um percentual geral de incremento tarifário de 23,59% e cuja aplicação 

poderá ser efetuada parceladamente; 

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). 

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

da Agência de Regulação. 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau, em 15 de novembro de 2020. 
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