
 

 

 

Parecer Administrativo nº 07/2015  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015 

OBJETO: Reajuste tarifário na tabela de tarifas para os serviços prestados pelo 

SAMAE de Pomerode. 

SOLICITANTE: SAMAE de Pomerode. 

INTERESSADO: SAMAE e o Munícipio de Pomerode.  

 

Relatório: 

 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE, por 

intermédio do Ofício 225/2015, de 14 de setembro de 2015 e recebido por esta Agência 

em 16 de setembro de 2015, formula pedido de reajuste tarifário para apreciação da 

AGIR, estabelecendo assim nova tabela de tarifas para os serviços prestados pelo 

SAMAE de Pomerode. Para tanto, indica como índice de reajuste, o percentual de 

9,5259%, incluindo neste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

acumulado no período de setembro/2014 a agosto/2015. Solicita também que seja 

considerado, em separado, os reajustes aplicados a energia elétrica, os quais vieram a 

impactar de forma importante os custos da autarquia. Demonstra través de um quadro 

no corpo do ofício, a evolução percentual dos custos da energia elétrica, que variaram 

de 5,08469% do faturamento em outubro de 2014 para 8,95789% em agosto de 2015.     

Diante a solicitação, a AGIR, instaura o Procedimento Administrativo nº 

012/2015, cujo objeto é apreciação do pedido de reajuste tarifário da tabela de tarifas 

dos serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pomerode 

– SAMAE. 

Iniciado o Procedimento em tela e mediante solicitação desta Agência através do 

Ofício nº 331//2015 – AGIR de 06 de outubro de 2015, o SAMAE de Pomerode 

remeteu informações complementares. 



 

 

A fim de evidenciar o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao 

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

regulação o poder de definir as tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante 

seus usuários, nos termos do artigo 22 da mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.  

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso II 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: 

[...] 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou 

tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de 

prestação do serviço ou de suas atividades; 

 

Da Análise:  

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 da Portaria nº POM-084/2014, a qual reajustou a tarifa e foi 

assinada em 28 de novembro de 2014 pelo Presidente do SAMAE de Pomerode (anexo 

ao presente procedimento), determinando em seu Art. 2º: “Os preços estabelecidos 

pelos anexos desta Portaria incidirão sobre o consumo de água do mês de 

fevereiro/2015, sendo que o reajuste será cobrado nas tarifas com vencimento em 

março/2015”. Portanto, a nova tarifa só poderá ser aplicada, a partir de fevereiro de 

2016, sendo que o reajuste será cobrado nas tarifas com vencimento em março de 2016, 



 

 

fazendo-se cumprir então a determinação legal do intervalo mínimo de 12 (doze) meses 

entre os reajustes.  

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 observar o Plano Municipal de Saneamento Básico - PLANSAB, que em 

última instância é o marco legal que deve ser observado uma vez que este é o 

instrumento fundamental para a definição das estratégias e para a formulação de 

políticas públicas que tem como objetivo final a universalização destes serviços. 

Quanto ao índice requerido pela Concessionária, como reajuste inflacionário, 

esta Diretoria Administrativa retifica o que a autarquia registra em seu pedido, 

considerando o período de setembro/2014 até agosto/2015, acarretando em um índice de 

9,5259%. Em razão do reajuste anterior, oficializado através da Portaria nº 084/2014, 

assinada em 28 de novembro de 2014, determinar que a incidência sobre o consumo 

aconteceria em fevereiro de 2015, e o reajuste cobrado nas tarifas com vencimento em 

março de 2015, esta agência altera o período para setembro/2014 até novembro de 2015, 

acarretando em um índice de 12,14% (doze vírgula quatorze por cento). Assim, para 

melhor demonstração do pleiteado, trazemos ao presente parecer a composição do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado de setembro de 

2014 a novembro de 2015: 

Quadro 1 – IPCA Acumulado Setembro/2014 até Novembro/2015. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – 

IPCA 

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

nov/15 1,01 1,121416 12,1416 

out/15 0,82 1,110203 11,0203 

Set/15 0,54 1,101173 10,1173 

ago/15 0,22 1,095259 9,5259 

jul/15 0,62 1,092854 9,2854 

jun/15 0,79 1,086120 8,6120 



 

 

maio/15 0,74 1,077607 7,7607 

abr/15 0,71 1,069691 6,9691 

mar/15 1,32 1,062150 6,2150 

fev/15 1,22 1,048312 3,6741 

jan/15 1,24 1,035677 3,5677 

dez/14 0,78 1,022992 2,2992 

nov/14 0,51 1,015075 1,5075 

out/14 0,42 1,009924 0,9924 

set/14 0,57 1,005700 0,5700 
Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: <http://www.debit.com.br/consulta30.php?&indice=ipca>. 

Acesso em: 09 dez. 2015. 

 

Mais adiante, em seu pedido, a autarquia solicita que seja considerado os 

reajustes acontecidos na energia elétrica, que, como apresentou no quadro, passou de 

5,08469%, em setembro de 2014, para 8,95789% em agosto de 2015, diante do 

respectivo faturamento. Verificando os demonstrativos financeiros enviados pelo 

SAMAE de Pomerode, obtemos: 

Quadro 2 – Gastos de energia do SAMAE de Pomerode  

 
Jan. a jul/2014 Jan. a jul/2015 

Receita Operacional 

(Custo dos serviços) R$ 4.088.208,12 R$ 3.953.756,55 

Energia Elétrica R$   213.829,88 R$   364.013,31 

% Energia Elétrica 5,23041 9,20677 
Fonte: AGIR (2015). 

O quadro 2 acima apresenta a Receita Operacional (custos dos serviços), as 

despesas de energia elétrica, bem como os respectivos percentuais da despesa de energia 

elétrica, diante da receita total (custo dos serviços) do SAMAE de Pomerode, de janeiro 

a julho de 2014 e janeiro a julho de 2015.  

 

A escolha dos períodos (quadro 2) foi em respeito a observação de que os 

eventos normalmente têm o mesmo comportamento quando os meses do ano se 

repetem. Todavia, se utilizarmos para análise o período anual, obteremos:  

 

Quadro 3 – Gastos de energia do SAMAE de Pomerode  

 
Jan. a dez/2014 Jan. a jul/2015 

Receita Operacional 

(Custo dos serviços) R$ 6.830.376,89 R$ 3.953.756,55 



 

 

Energia Elétrica R$ 400.451,97 R$   364.013,31 

% Energia Elétrica 5,86281 9,20677 
Fonte: AGIR (2015). 

 

Percebe-se que houve uma evolução, para mais, da participação da conta energia 

elétrica na despesa total do SAMAE de Pomerode. A diferença foi de 3,97636%, 

(9,20677 – 5,23041), quadro 2 e a diferença foi de 3,34396%, (9,20677 – 5,86281), 

quadro 3, não diferenciando-se muito dos 3,87319% (8,95789 - 5,08469), registrado no 

quadro 4 apresentado pelo SAMAE de Pomerode junto ao ofício nº 225/2015, quando é 

usado como referência o faturamento de setembro de 2014 e agosto de 2015. No Quadro 

4 abaixo, apresentado pela requerente: 

 

Quadro 4 – Gastos de energia do SAMAE de Pomerode  

 
Setembro/2014 Agosto/2015 

Faturamento R$ 606.294,18 R$ 605.292,93 

Energia Elétrica R$  30.828,18 R$   54.221,43 

% Energia Elétrica 5,08469 8,95788 
Fonte: Adaptado SAMAE de Pomerode (2015). 

 

Observa-se que o este impacto explanado pelo requerente não gerou diferenças 

significativas em comparação com os quadros anteriores, as diferentes formas de análise 

servem de comparação e demonstrando níveis aceitáveis. 

 

O quadro 5 abaixo, apresenta a Receita Operacional (custos dos serviços), e os 

itens das despesas, bem como os respectivos percentuais da despesa de energia elétrica, 

diante da receita total (custo dos serviços) do SAMAE de Pomerode, de janeiro a 

dezembro de 2014 e janeiro a julho de 2015.  

 

Quadro 5 – Gastos do SAMAE de Pomerode  

 
Jan. a dez/2014 Jan. a jul/2015 

Receita Operacional 

(Custo dos serviços) R$ 6.830.376,89 R$ 3.953.756,55 

Energia Elétrica R$   400.451,97 R$   364.013,31 

% Energia Elétrica 5,86628 9,20677 

Pessoal R$ 3.092.174,18 2.116.242,09 

% Pessoal 45,27 53,52 

Materiais R$ 764.263,29 557.929,86 

% Materiais 11,19 14,11 



 

 

Serviços R$ 1.433.097,00 R$ 942.700,23 

% Serviços 20,98 23,84 

Investimentos R$ 266.469,65 R$ 165.895,45 

% Investimentos 3,9 4,2 

Outras Obrig. R$ 259.899,56 R$ 197.678,39 

% Outras Obrig. 3,81 5 
Fonte: AGIR (2015). 

 

O Gráfico 1 abaixo, mostra os percentuais das despesas em relação a receita 

total, durante o ano de 2014 e o primeiro semestre de 2015. Destaque para o item 

energia elétrica que evoluiu de 5,86% em 2014 para 9,21% em 2015. Chama a atenção o 

aumento da despesa de pessoal, que passou de 45,27% em 2014 para 53,52% até julho 

de 2015.    

 

Gráfico 1 – Gastos em relação a Receita do SAMAE de Pomerode 

 
Fonte:AGIR (2015) 
 

O Gráfico 2 abaixo, mostra a evolução do preço do kw/hora de janeiro de 2013 a 

outubro de 2015. Observa-se uma tendência de crescimento do preço unitário do 

kw/hora.  

 

 

 



 

 

Gráfico 3 – Volumes de água em metros cúbicos do SAMAE de Pomerode 

 
Fonte: AGIR (2015) 

 

O Gráfico 3 abaixo, mostra a evolução do consumo de energia elétrica (kw/hora) 

de janeiro de 2013 a outubro de 2015. Observa-se uma tendência de leve crescimento do 

consumo do kw/hora. 

 

Gráfico 3 – Volumes de água em metros cúbicos do SAMAE de Pomerode 

 
Fonte: AGIR (2015) 



 

 

 

 

Considerando somente o acréscimo do peso da energia elétrica e o IPCA como 

um todo, elaboramos a fórmula para cálculo do índice de reajuste tarifário do SAMAE 

de Pomerode: 

  

IRT = APEC + IPCA 

Onde:  

IRT= Índice de Reajuste Tarifário do SAMAE de Pomerode no ano de 2016 

APEC= Acréscimo do Peso da Energia Elétrica no Custo Total do Serviço 

IPCA = Índice de Preços ao Consumidor Amplo = 11,0203% (Quadro 1) 

Dessa forma: 

Cenário 1, utilizando dados do Quadro 2 

IRT = 3,97636% + 12,14% 

IRT = 16,11636% 

 

Cenário 2, utilizando dados do Quadro 3 

IRT = 3,34396% + 12,14% 

IRT = 15,48396% 

 

 

Cenário 3, utilizando dados do Quadro 4 

IRT = 3,87319% +  12,14% 

IRT = 16,01319% 

 

 

Da análise Física e Financeira: 

 



 

 

 Volumes - No aspecto da produção de água observa-se volume maior no ano de 

2014, sendo que nos anos de 2012 e 2013 não apresentaram evolução de produções e 

crescente entre os volumes tratados em relação aos volumes faturados. Abaixo 

apresentamos gráfico que esclarece tal situação. 

 

Gráfico 4 – Volumes de água em metros cúbicos do SAMAE de Pomerode 

 
 

Fonte: AGIR (2015) 

 

 A entidade deve atentar para as discrepâncias entre os volumes tratados, micro 

medidos e faturados, existe uma evolução crescente entre estas e deve ser objeto de 

busca constante da entidade para equalizar tal situação. Atenta-se para o quadro de 

evolução do crescimento vegetativo do município que entre 2010 à 2015, segundo 

dados do IBGE cresceu em média por ano 2,5% (dois virgula cinco por cento). 

 

 No aspecto perda percebemos uma variação anormal pois a tendência é que os 

percentuais sejam mais estáveis, mas o que se percebe no quadro abaixo são oscilações 

de até oito e nove pontos percentuais, o que ocasiona indagações acerca deste controle, 

no ano de 2015 temos o acumulado até agosto, mas já apresenta uma considerável 

elevação saltando de 30,41% (trinta ponto quarenta e um por cento) para 38,34% (trinta 

e oito virgula trinta e quatro por cento), abaixo apresentamos o quadro de evolução 

destes percentuais.  

 

Quadro 6 – Perdas de água tratada do SAMAE de Pomerode. 

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/ago

VOLUMES (m3)

Volume Tratado Volume Micromedido Volume Faturado



 

 

Volumes em m3 ao ano. 2011 2012 2013 2014 2015/ago. 

Volume Tratado/distribuído  2.334.633 2.250.080 2.293.823 2.713.920 1.784.779 

Volume Micromedido  1.387.449 1.520.829 1.385.078 1.888.704 1.100.565 

Volume Faturado 1.469.029 1.556.344 1.580.613 1.626.092 1.069.694 

Perdas Físicas 40,57% 32,41% 39,62% 30,41% 38,34% 

      
Fonte: Agir (2015). 

 

 Verificado a Inadimplência observa-se que a entidade vem conduzindo o 

percentual de inadimplência em níveis razoáveis e aceitáveis o que denota uma boa 

política na gestão das cobranças dos serviços. Abaixo apresentamos quadro de evolução 

da inadimplência  

 

Quadro 7 – Percentual de inadimplência do SAMAE de Pomerode 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Percentual de inadimplência 3,70% 7,14% 4,59% 3,29% 2,00% 
Fonte: AGIR (2015) 

 

 Apesar do volume faturado e tratado serem tão distantes evidentemente a causa 

não se origina da inadimplência que apresenta nível estáveis com ligeira que nos 

últimos anos trazendo o percentual para percentuais aceitáveis e gerenciáveis. 

 

 Apresentamos fluxo de caixa da entidade a partir do exercício 2010 a 2014 e 

percebemos baixo investimento aplicado pela entidade, os valores apresentados em 

2014 ficaram aproximadamente em R$ 214.000,00, o que na prática o investimento gira 

algo em torno de 4,5% da receita com o vetor água. A entidade necessita elevar este 

percentual para poder fazer frente aos investimentos futuros. Se analisássemos somente 

o vetor água, apresenta um saldo acumulado de mais de 3,3 milhões de reais, quando 

verificamos o total dos gastos da entidade percebemos que muitos recursos da água 

foram para cobrir o déficit no vetor Lixo. Abaixo apresentamos o Fluxo de caixa do 

vetor água: 



 

 

 

Quadro 8 – Fluxo de caixa e evolução dos gastos do SAMAE de Pomerode 

FLUXO DE CAIXA DO PROGRAMA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

Evolução Evolução Evolução Evolução me 

 Receitas  2010 2011 2012 2013 2014 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014   

 Receita Total      3.198.616      3.490.639      3.807.012      4.134.582      4.720.752             9,13             9,06             8,60           14,18     10,24  

 Tarifa Água      3.125.521      3.416.389      3.736.700      4.058.548      4.630.134             9,31             9,38             8,61           14,08     10,34  

 Ligação           53.991           50.539            41.301            47.719           42.990    -        6,39    -      18,28           15,54      -      9,91  -    4,76  

 Religação              1.251              1.351              1.740              1.213              1.801             7,92           28,85  -        30,29           48,45     13,73  

 Outros Serviços           17.853           22.359            27.271            27.103           45.827           25,24           21,96  -          0,62           69,08     28,92  
 

         

  

Desp. Administração        608.888         624.978         728.857         788.022         815.733             2,64           16,62             8,12             3,52       7,72  

Desp. Esgoto                  -           383.014         147.251            47.132           62.186  
 

-        61,55  -       67,99           31,94  -  32,54  

Desp. Pessoal e Encargos        781.833         855.107         988.797      1.193.141      1.307.714             9,37           15,63           20,67             9,60     13,82  

Desp. Energia Elétrica        332.835         337.246         386.848         386.739         383.317             1,33           14,71  -          0,03  -         0,88       3,78  

Desp. Produtos Químicos        112.725         123.960         102.297         128.025         118.135             9,97  -       17,48           25,15  -         7,73       2,48  

Desp. Manut. Bombas/Motores          17.735           33.793            44.223            45.857         114.304           90,54           30,86             3,70         149,26     68,59  

Desp. Combustíveis          67.042           56.820            33.072            50.655           45.609  -       15,25  -       41,79           53,17  -          9,96  -    3,46  

Desp. Manutenção de Veículos        116.986         145.131         106.220         125.750           42.242          24,06  -       26,81           18,39  -       66,41  -  12,69  

Desp. Manut. Bens Imóveis/Redes        167.023         193.667         296.089         198.739         561.907          15,95           52,89  -        32,88         182,74     54,67  

Outros Despesas Correntes        245.956         263.516         277.963         267.817         355.346             7,14             5,48  -          3,65           32,68     10,41  

Investimentos          45.408           19.082            26.736            37.949         213.123  -       57,98           40,11           41,94         461,60   121,42  

Total Desp. Água     2.496.432      3.036.315      3.138.353      3.269.828      4.019.616           21,63             3,36             4,19           22,93     13,03  

Resultado        702.184         454.324         668.658         864.754         701.136  
     Acumulado        702.184     1.156.508      1.825.166      2.689.920      3.391.057  
     Evolução Despesas Totais               21,63                3,36                4,19              22,93  
     Média                     13,03  
   

  
Fonte: AGIR (2015) 



 

 

 

Acima podemos identificar bom desempenho na redução de gasto com 

manutenção de veículos e gasto com combustíveis, mas em contrapartida na despesa 

com manutenção de bens imóveis e redes de água houve significativo acréscimo bem 

como com manutenção de bombas e motores.  

 

Apresentamos o fluxo de caixa do vetor lixo, e percebemos nitidamente a 

insuficiência financeira, e que foi coberto pelo vetor água, desta forma, comprometendo 

todo investimento de água e esgoto. 

 

Quadro 9 – Fluxo de caixa do lixo do SAMAE de Pomerode 

LIXO 2010 2011 2012 2013 2014 

Receita      470.790,19       495.971,31       571.383,58    1.133.755,40      1.887.767,54  

Despesa      849.373,38       845.384,07    1.244.683,74    1.354.947,94      1.747.227,44  

Desp. Adm.      304.443,98       312.488,86       364.428,59       394.011,09          407.866,59  

Saldo -   683.027,17  -    661.901,62  -1.037.728,75  -    615.203,63  -    267.326,49  

Saldo Acum. -   683.027,17  -1.344.928,80  -2.382.657,54  -2.997.861,17  -   3.265.187,66  
Fonte: AGIR (2015) 

 

 Com adequação vinda no exercício 2015 e a efetiva cobrança que sustentem o 

equilíbrio econômico e financeiro do vetor lixo os valores da receita tende a diminuir 

este desequilíbrio, e com isso, reestabelecendo a capacidade de investimento da 

entidade em água e esgoto. 

 

Analisando o parque de hidrômetros do SAMAE de Pomerode podemos 

observar em rápida constatação que os referidos pouco menos da metade encontram-se 

acima de sua vida útil, ou seja, a partir de 5 (cinco) anos de uso poderá os medidores 

apresentarem sub medições contribuindo para as perdas físicas no sistema de 

abastecimento de água tratada, na prática as pessoas deixam de pagar pelo valor justo 

por seus consumos. 

Quadro 10 – Idade dos hidrômetros instalados no SAMAE de Pomerode 

Ano qtd % 

Acima de 10 
anos 

2.628 29,16 

10 anos 322 3,57 



 

 

9 anos 6 0,07 

8 anos 7 0,08 

7 anos 11 0,12 

6 anos 995 11,04 44,04% 

5 anos 764 8,48 

4 anos 1.007 11,17 

3 anos 815 9,04 

2 anos 878 9,74 

1 ano 1.579 17,52 

Total 9.012 100 

Fonte: Adaptado SAMAE de Pomerode (2015) 

 

Constata-se que os hidrômetros acima de 5 (cinco) anos perfazem 44,04 % 

(quarenta e quatro virgula quatro por cento) do total instalados nos domicílios. A 

entidade deve apresentar um plano imediato para que este cenário mude rapidamente e 

consiga ter hidrômetros dentro dos padrões. 

 

 

Do Parecer:     A Diretoria Administrativa conclui e recomenda 

 

1. As evidências dos dados, leva-nos a afirmar que a participação percentual dos 

custos com a energia elétrica, em relação a Receita Total, em qualquer dos 

cenários, tem se comportado de maneira ascendente no período analisado;  

2. O aumento da participação dos custos da Energia Elétrica no SAMAE de 

Pomerode, guarda estreita relação com os aumentos das tarifas de Energia 

Elétrica ocorridos no período, quais sejam:  22,62% aplicado em agosto de 2014, 

24,8% em março de 2015 e 13,5% também em março referente a Bandeira 

Tarifária Vermelha. 

3. Uma análise imediatista nos leva a considerar que o impacto da Energia Elétrica 

deva ter tratamento em separado, no momento do reajuste tarifário. 

4. Todavia, a análise por esta vertente deva ser cuidadosa, uma vez que não há uma 

fórmula exata que consiga determinar quanto do IPCA tem como origem os 

Reajustes de Energia Elétrica. 

5. O peso da Energia Elétrica no IPCA, carece de precisão, uma vez que do 

momento da produção, até a venda do produto no varejo, ambiente em que os 



 

 

produtos são pesquisados para aferir o IPCA, são tão variados quanto o número 

de produtos da cesta os quais utilizam como insumo a Energia Elétrica. 

6. O IPCA é produzido pelo IBGE desde 1979, tem por objetivo medir a inflação 

de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao 

consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários 

mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos. Desde junho de 1999, é o 

Índice utilizado pelo Banco Central do Brasil para o acompanhamento dos 

objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação, sendo considerado o 

Índice oficial de inflação do país.  

7. Os aumentos submetidos a tarifa de energia elétrica, sempre tem sua influência 

na apuração do IPCA, pois está contido na formação dos preços da cesta de 

produtos pesquisados, além de sua participação no cálculo do índice como preço 

administrado. Eventuais “rebarbas”, se distribuirão no IPCA dos meses 

subsequente, sendo difícil a mensuração do quanto e como.     

8. Conforme IBGE, mais da metade do IPCA de março ficou na conta da energia 

elétrica cujo aumento médio de 22,08% gerou 0,71 ponto percentual (p. p.) de 

impacto, o mais expressivo do mês, representando 53,79% do IPCA.  

9. Segundo Eulina Nunes dos Santos, coordenadora de Índice de Preços do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quanto maior o aumento 

da tarifa de energia elétrica, mais peso ela ganha no cálculo do IPCA.   

10. Destaca o Jornal Valor Econômico, em sua edição de 10 de junho de 2015: 

Inflação em 12 meses é basicamente da eletricidade, diz IBGE. A formação da 

inflação em 12 meses até maio apurada pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), de 8,47%, foi impulsionada basicamente pelos 

preços administrados, mas, principalmente pela energia elétrica. A informação 

partiu da economista da coordenação de Índices de Preços do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) Eulina Nunes. “Podemos dizer que a inflação 

em 12 meses é uma inflação de energia elétrica basicamente”, acrescentou ela.     

11. Considerando as evidências acima, cuidadoso deve ser falar em analisar a 

despesa de energia elétrica de forma destacada das demais despesas, como 

solicita o SAMAE de Pomerode, pois corre-se o risco de contabilizar o índice 

duas vezes. 



 

 

12. Com a evidente constatação do aumento da participação da Energia Elétrica nos 

custos do SAMAE, prudente avaliar a planta de equipamentos eletroeletrônicos 

e eletromecânicos, tirando deles a maior eficiência produtiva possível. 

13. Plano de manutenção preventiva dos equipamentos eletroeletrônicos e 

eletromecânicos deve merecer atenção permanente, para tirar dos equipamentos 

o melhor rendimento possível, visando reduzir o consumo de energia elétrica.  

14. Perseguir a Modicidade Tarifária, não transferir para o usuário do serviço 

público eventuais deslizes da gestão, que podem estar ocorrendo, dada a 

constatação do aumento da participação do custo da Energia Elétrica, diante dos 

custos do SAMAE de Pomerode. 

15. Tarifa de água é um preço administrado, que entra no cálculo do IPCA, portanto 

realimentador da inflação, mantendo a espiral inflacionária.      

16. O reajuste (ano anterior) originado da Decisão Final Procedimento 

Administrativo nº 016/2014-AGIR, alcançou somente até o mês de agosto de 

2014.    

17. A Portaria nº 084/2014 de 28 de novembro de 2014, estabeleceu em seu artigo 

2º: “Os preços estabelecidos pelos anexos desta Portaria incidirão sobre o 

consumo de água do mês de fevereiro/2015, sendo que o reajuste será cobrado 

nas tarifas com vencimento em março/2015. 

18. Há, portanto, um período de índices IPCA, que ficarão sem a necessária 

“acumulação”, caso seja atendida somente a solicitação do SAMAE de 

Pomerode em seu ofício nº 225/2015, quando sugere   considerar o período 

setembro de 2014 a agosto de 2015.    

19. Há, portanto, tempo hábil para expandirmos o período de aplicação do índice, 

passando a ser de setembro/2014 a novembro de 2015. 

20. Assim sendo, o índice aplicado será de 12,14%,(doze vírgula quatorze por 

cento) correspondendo a inflação do período, setembro/2014 a novembro de 

201, portanto 15 meses, não havendo mais o que falar sobre avaliação em 

separado da Energia Elétrica, uma vez que o índice de 12,14%,(doze vírgula 

quatorze por cento), se aproxima do percentual de reajuste pelo IPCA solicitado, 

mais um eventual percentual por conta daquela avaliação (9,5259 + 3,8732 

=13,3991%).   



 

 

21. Um eventual desequilíbrio, que sugira provocado pelo aumento da Energia 

Elétrica, seja analisado sob a forma de revisão, quando outros itens da dinâmica 

da companhia serão trazidos a análise.   

22. Não obstante, compete ao SAMAE de Pomerode atentar-se a antecedência 

mínima ao início da aplicação do reajuste tarifário da tabela de tarifas dos 

serviços públicos prestados pela Autarquia. Desta forma, para que se proceda a 

aplicação do reajuste, deve-se observar o que dispõe o artigo 39, da Lei Federal 

n° 11.445/2007: “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 com relação à sua aplicação”. 

23. Apresente plano de ação com cronograma para substituição de hidrômetros 

obsoletos. 

24. Desta  forma, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda: 

 

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

entendendo-se como legal, razoável e praticável ao consumidor o percentual 

aplicado a título de reajustamento tarifário da tabela de tarifas dos serviços 

públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Pomerode – SAMAE, aplicando-se o índice de 12,14%, (doze vírgula quatorze 

por cento) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA, acumulado dos últimos 15  (quinze) meses, ou seja, de setembro/2014 

até novembro/2015., conforme o demonstrado no Quadro 1 deste Parecer; 

2) Solicitar ao Prefeito de Pomerode que emita o ato administrativo 

correspondente, em tempo hábil, para cumprimento de seus efeitos legais, 

sugerindo que seja observado o artigo 74, inciso I, alínea “i”) da Lei Orgânica do 

município de Pomerode, que define o ato administrativo adequado, e a 

Autoridade competente para a assinatura;    

3) Ao Diretor Geral da AGIR que paute sua decisão à necessidade de comunicação 

pela Municipalidade 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 Pomerode/SC e pela 



 

 

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

 

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

de Regulação. 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

Blumenau (SC), em 09 de dezembro de 2015. 
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