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DECISÃO Nº 005/2016 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015. 

OBJETO: Análise dos preços dos serviços complementares do Serviço Autônomo Municipal 

de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE. 

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

INTERESSADO: Município e SAMAE de Gaspar. 

 

1. BREVE RELATÓRIO: 

Por intermédio do Ofício nº 076/2015 de 05 de novembro de 2015, foi solicitada a 

revisão dos preços de alguns serviços complementares do Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, após todo um trabalho e estudos que fundamentam o 

pleito, tudo demonstrado por planilhas. Aberto o procedimento administrativo, a Agência 

entendeu que os preços, em sendo reconhecidos, seriam ajustados ao tempo do pedido de 

reajuste anual da tarifa e passou a fazer uma análise dos custos apresentados, dentro do 

escopo das atribuições da AGIR. 

O corpo técnico da Agência, de modo bastante claro e munido da tecnicidade 

necessária, através dos Quadros de nº 1 à 11, fez minuciosa análise dos preços e suas 

composições e no quadro 12 fez um comparativo dos preços dos serviços praticados na região 

que possibilitou uma análise da real situação de tais serviços e após atualização de preços, os 

serviços na base de dados do SAMAE de Gaspar/SC ficam assim dispostos:  

 

Quadro 1 – Preços revisados pela AGIR. 

Serviços Complementares Preços Revisados 

Aferição de hidrômetro 109,71 

Conserto de Cavalete até 1" 60,15 

Levantamento de Cavalete 60,15 

Deslocamento Cavalete ½” 77,73 

Deslocamento Cavalete 1” 162,73 

Deslocamento Cavalete 2” 651,72 

Mudança de Ligação 294,49 

Ligação Clandestina 2.916,60 



 
 

2 

 
 

Ligação Diâmetro 1/2” 336,14 

Ligação Diâmetro 1” 1.118,71 

Ligação Diâmetro 2” 2.794,24 

Fonte: AGIR (2016). 

 

2. DECISÃO: 

A Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, delega às entidades de regulação o poder de 

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

Artigo 22 da mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

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

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

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

social dos ganhos de produtividade.  

 

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

lei, onde: 

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

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços: 

[...] 

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

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

cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

[...] 

 

Assim, analisado e avaliado o pleito formulado pelo SAMAE de Gaspar/SC e 

observados os requisitos legais e técnicos necessários e aplicáveis, entende a Agência 

Reguladora que cabível é a revisão dos preços dos serviços elencados no Quadro 1 que acima 

restou citado. 

Decide-se, portanto, DEFERIR o pleito formulado pelo SAMAE de Gaspar/SC, para 

AUTORIZAR a atualização dos preços dos serviços complementares, de acordo com o 

Quadro 1 desta Decisão, extraído do Parecer Administrativo nº 017/2016, que é parte 

integrante dessa Decisão, juntamente com o Parecer Jurídico e, atendendo assim o equilíbrio 

econômico-financeiro necessário e legal. 



 
 

3 

 
 

Tais preços reconhecidos e autorizados, só devem ser aplicados e serão exigíveis 

juntamente com a aplicação e vigência do reajuste anual das tarifas referentes ao exercício de 

2016/2017. 

Para a sua legal aplicação, fica determinado que a presente Decisão dever ser 

necessariamente comunicada 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 Gaspar/SC e pelo SAMAE de Gaspar/SC, 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); 

Ainda, segundo ficou apurado pela AGIR, os demais serviços praticados e cobrados, 

mas que não foram encaminhados para a revisão, devem ser remetidos para que sua análise e 

atualização possam ser realizadas no decorrer deste ano e inclusos no pleito tarifário de 2017. 

Esta a Decisão. Tomem-se as medidas legais e necessárias para validação e aplicação 

da mesma para todos os seus efeitos legais. 

 

Blumenau (SC), em 29 de março de 2016. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 


