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Parecer Administrativo nº 006/2014  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014 

OBJETO: REAJUSTE TARIFÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 

SANITÁRIOS DA COMPANHIA CATARINESE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. 

SOLICITANTE: COMPANHIA CATARINESE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. 

INTERESSADO: MUNICÍPIOS DE APIÚNA, ASCURRA, BENEDITO NOVO, 

BOTUVERÁ, DOUTOR PEDRINHO, GUABIRUBA, INDAIAL, RIO DOS CEDROS E 

RODEIO.  

 

Relatório: 

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, por intermédio do Ofício CT/D – 

0873, de 06 de maio de 2014, formula pedido de realinhamento tarifário e pede autorização para 

aplicá-lo a partir de 1º de julho de 2014, de forma linear e em todas as faixas. Para tanto, indica 

como índice de realinhamento, o percentual de 11,96% (onze vírgula noventa e seis por cento), que 

devem incidir sobre os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos 

sanitários.  

 

Apresenta ainda, junto com o pedido, nota técnica com as planilhas justificando a aplicação do 

percentual e, destacando a abrangência dos serviços, fundamentação legal, plano de investimento, 

metodologia do cálculo tarifário, demonstrativo das despesas componentes do custo do serviço com 

a respectiva participação percentual de cada despesa projeta em 2014 e índices inflacionários. A 

fim de embasar o referido pleito, a Companhia traz como anexos o balanço patrimonial e 

demonstrativo contábil 2013, Orçamento Operacional, Orçamento de Financiamento e Orçamento 

de Investimentos da CASAN 2013, demonstrativo de faturamento 2013 e Projeção 2014, Suma 

Econômica de abril de 2014 e memória de cálculo do estudo tarifário. 

 

Diante a solicitação, a AGIR, através da Resolução nº 023 de 14 de maio de 2014, publicada no 

Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, Edição nº 1.490, Página 464, de 

21/05/2014; instaura o Procedimento Administrativo nº 010/2014, cujo objeto é a apreciação do 
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pedido de realinhamento tarifário referente aos serviços de abastecimento de água e de coleta e 

tratamento de esgotos sanitários encaminhado pela Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento - CASAN, em razão do contrato de concessão/gestão compartilhada para prestação 

destes serviços públicos nos municípios Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Doutor 

Pedrinho, Guabiruba, Indaial, Rio dos Cedros e Rodeio. 

 

Registra-se que a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, por intermédio do 

Ofício CT/COMITE – 0158, de 26 de junho de 2014, informa como anexo relatório contendo 

demonstrativo do imposto das taxas de fiscalização sobre a receita operacional com percentual 

apurado de 0,948% (zero vírgula novecentos e quarenta e oito por cento) que seja considerado para 

fins de ajuste tarifário.  

 

Diante do novo cenário, considera-se como item do pleito oriundo da CASAN: 

  a solicitação do índice projetado do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA 

(IBGE) acumulado entre junho/2013 e março/2014 e projetado de abril/2014 a junho/2014 

de 6,72% (seis vírgula setenta e dois por cento); 

  Reajuste anterior concedido em 2013 foi de 6,89% e a CASAN aplicou o percentual de 

reajuste de 6,82% com o intuito de não diferenciar tarifas deixando uma diferença de 

0,07% (zero vírgula sete por cento); 

  Perdas ao longo dos três anos pela baixa remuneração do investimento. Culmina por 

revisão tarifária de 4,34% (quatro vírgula trinta e quatro por cento); 

  Impacto de 0,948 (zero vírgula novecentos e quarenta e oito por cento) relativo à taxa de 

regulação e fiscalização nos custos da Cia. 

  O pleito original de 11,96% (onze vírgula noventa e seis por cento), passa com o último 

item (0,948%) para efetivamente 12,908% (doze vírgula novecentos e oito por cento). 

 

Da análise: 

No que concerne ao plano de investimento ele é focado baseado nos planos da companhia em 

universalizar o serviço de cobertura de coleta e tratamento de esgotos sanitários dos atuais 18,14% 

para até 95% em 2.032 com aporte financeiro de 1,7 bilhões de reais. Alega que até o presente 

momento já foram investidos 161 milhões de reais, na oportunidade esta diretoria solicitou 

prestação de contas dos investimentos que não foram confirmados até o fechamento deste parecer, 
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através do ofício expedido nº 133/2014 – AGIR, de 22 de maio de 2014, recebido pela CASAN em 

03 de junho de 2014.   

 

A metodologia do cálculo tarifário apresenta em sua composição valores orçados aprovados pelo 

conselho de Administração da CASAN: 

 CAPEX: na tabela de cálculo apresenta um valor de R$ 253,97 milhões, enquanto que no 

relatório para a Administração conforme Resolução nº 016, de 11 de dezembro de 2013 

apresentam R$ 243,28 milhões, com compromisso assumido em 2013 de R$ 10,68 milhões; 

 Custos: a tabela apresenta R$ 849,00 milhões, enquanto que o orçamento aprovado para 

companhia através da resolução acima citada foi de R$ 816,47 milhões. Na projeção 

orçamentária de taxa de regulação e fiscalização apresenta valor de R$ 8,43 milhões 

enquanto que o ofício CT/COMITE – 0158, de 26 de junho de 2014 apresenta valor de total 

de R$ 6,82 milhões, logo a diferença fica em R$ 1,61 milhões a mais projeto no orçamento; 

 Remuneração do investimento reconhecido: a entidade apresenta valores projetados de 

investimentos da ordem de R$ 1,704 bilhões que segundo explicação são oriundos das 

fontes: 

o Caixa Econômica Federal; 

o Orçamento Geral da União (OGU); 

o Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD); 

o Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA); 

o Recursos próprios; e 

o Sociedade Financeira Internacional (IFC). 

Conforme exposto acima, nem todas as fontes de recursos para viabilizar os investimentos 

da companhia são de origem onerosa, existem casos em que a União faz o repasse de verba 

orçamentária da União, a fundo perdido, ficando assim somente a contrapartida, esta se 

houver. Portanto, não deveria ficar na base de cálculo da remuneração do capital estes 

recursos não onerosos. Ainda, a respeito da remuneração do capital, o valor acima 

apresentado é até 2032, sendo investido somente R$ 161 milhões, não ficando claro o que 

significa o reconhecimento deste capital e a base para o cálculo, importando no valor final 

de R$ 204,599 milhões, para o exercício 2014. Aparentemente a base de cálculo ficou em 

R$ 1,704 bilhões, que apesar de citados como reconhecidos não são demonstrados no 

Balanço Patrimonial. 
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As demonstrações contábeis apresentadas no presente processo correspondem ao divulgado pela 

CASAN, observa-se uma melhora no resultado findo 2013, apresentando lucro líquido de 41,58 

milhões de reais e obteve um crescimento de 94,15% (noventa e quatro vírgula quinze por cento) 

comparado com o anterior de 21,41 milhões de reais. 

 

A Receita Operacional Líquida (ROL) é aquela receita que advém diretamente das tarifas e 

serviços de água e esgoto, que vem ao encontro da finalidade da entidade, descontado os impostos 

sobre a receita (PIS e COFINS) e outros ajustes.  A ROL apresentou evolução de 8,13% (oito 

vírgula treze por cento) em relação ao exercício de 2012.    

 

Importante salientar que a companhia não celebra contratos de programa com as reguladas, apenas 

opera com contratos de gestão ou gestão compartilhada, senão vejamos conforme preconizado pela 

Lei Federal nº. 11.445/2007 em seu artigo 11: 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-

financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 

respectivo plano de saneamento básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 

cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 

regulação e de fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 

licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

§ 1
o
  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão 

ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 

§ 2
o
  Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou 

de programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo 

deverão prever: 

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os 

respectivos prazos e a área a ser atendida; 

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de 

expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da 

água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os 

serviços a serem prestados; 

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;  

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 

prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

c) a política de subsídios; (grifo nosso) 
[...]  
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Observa-se que a legislação aufere uma série de ações, metas de universalização e de investimentos 

compatíveis com os PLAMSAB’s (Planos Municipais de Saneamento Básico) dos regulados. 

Mediante o exposto, constatamos que em ofícios anteriormente enviados até a presente data a 

companhia não realizou respostas ou intenções de firmar o Contrato de Programa com as reguladas, 

exceto quanto ao ofício CT/D – 1019 de 26 de maio de 2014 que trata sobre a Lei nº 11.578, de 26 

novembro de 2007, que estabelece prazo máximo de 31 de dezembro de 2016 para celebrar 

contratos programas. Cabe salientar que este prazo é exclusivo para as obras do PAC e 

independente disto, a companhia deve firmar os devidos Contratos de Programa. 

 

Desta forma, fica prejudicada toda análise de revisão proposta pela concessionária, haja vista não 

apresentar metas de investimentos, de eficiência entre outros atributos para as reguladas desta 

Agência, ficando, portanto excluídas do cálculo de reajuste tarifário.  

 

Quanto à aplicação do reajuste inflacionário pelo IPCA do IBGE no período acumulado entre 

junho/2013 e maio/2014 de 6,38% (seis vírgula trinta e oito por cento) e, considerando o impacto 

da taxa de regulação de 0,46 % (zero vírgula quarenta e seis por cento), a qual está demonstrada no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Taxa de Regulação AGIR 

Ordem 

 

Município 

 

 

Receita 

 

1 Apiúna      1.483.706,44  

2 Ascurra      1.534.249,88  

3 Dr. Pedrinho          49.144,81  

4 Indaial    13.035.011,45  

5 Botuverá         274.847,24  

6 Guabiruba      2.436.597,02  

7 Rio dos Cedros      1.272.153,67  

8 Benedito Novo         888.610,78  

9 Rodeio      1.502.778,70  

 
Total    22.877.099,99  

 Total Taxas 96.377,76 

 % Receita 0,42% 
Fonte: Adaptado CASAN (2014). 
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Logo, fica assim estruturada a concessão de reajuste tarifário: 

 

Quadro 2 – Considerações Tarifárias 

PERÍODO 

% Índice de 

Preços ao 

Consumido Amplo 

- IPCA 

Jun/13 a Maio/14 6,38% 

Impacto da taxa de regulação 

e fiscalização 
0,42% 

TOTAL  6,84% 

Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: http://www.portalbrasil.net/ipca.htm. Acesso em: 01 jul. 2014. 

 

Quanto ao percentual de 0,07% (zero vírgula sete por cento), já foi deliberado em outra 

oportunidade em decisão desta Agência e não cabe mais a sua aplicação. 

 

Desta forma, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda: 

 

1) Propor o indeferimento do pedido de reajuste tarifário proposto pela CASAN mediante o 

Ofício CT/D – 873, de 06 de maio de 2014, de 11,96% (onze vírgula noventa e seis por 

cento), com base no IPCA e custos;  

2) Atender ao pedido de impacto dos custos com taxas e regulação de 0,42% (zero vírgula 

quarenta e seis por cento);  

3) 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 aos serviços prestados pela Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento - CASAN, ratificando-se o índice de 6,84% (seis vírgula oitenta e quatro por 

cento) com base no IPCA dos último 12 (doze) meses, ou seja, de junho/2013 até 

maio/2014, conforme o demonstrado no Portal do IBGE, Portal Brasil e Debit, estes anexos 

ao presente Procedimento Administrativo; 

http://www.portalbrasil.net/ipca.htm
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4) Considerando as Decisões emitidas pelas demais Agências que regulam a companhia, quais 

sejam, AGESAN e ARIS, respectivamente ratificando os índices de 7,27% (sete vírgula 

vinte e sete por cento) e 7,15% (sete vírgula quinze por cento); considerando ainda que a 

companhia não dispõe de tarifas regionalizadas e que as mesmas deverão ser verificadas e 

instituídas tão logo seja realizado o processo de revisão tarifária, recomenda esta Diretoria 

Administrativa, que poderá a CASAN considerar para adequar tal concessão de reajuste o 

índice projetado de junho/2014 de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) do Portal 

Ambima, chegando-se ao percentual de 7,15% (sete vírgula quinze por cento), conforme 

delineado no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Considerações Tarifárias II 

PERÍODO 

% Índice de 

Preços ao 

Consumido Amplo 

- IPCA 

Jun/13 a Maio/14 6,38% 

Junho/2014 (projetado) 0,35% 

Impacto da taxa de regulação 

e fiscalização 
0,42% 

TOTAL  7,15% 

Fonte: AGIR (2014). 

 

5) Cabe relatar que tais oscilações entre os valores propostos, quais sejam, de 6,84% até 

7,15% (no máximo) deverão ser revistas quando do processo de revisão ordinária e/ou do 

próximo processo de reajuste tarifário; 

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

comunicação à CASAN aos usuários, 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 da publicação oficial em observação ao disposto no 

Artigo 39 da Lei Federal nº. 11.445/2007. 
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Encaminhe-se o referido pedido de reajuste para parecer e análise jurídica da Agência de 

Regulação. 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 30 de junho de 2014. 

 

 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo da AGIR 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 

CRA-SC nº 6000528 / Reg. Prof. nº 1284/SC (Sec. Ex.) 

 


