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DELIBERAÇÃO N. 001/2012

Dispõe sobre a autorização para a majoração das
tarifas da CASAN nos Municípios consorciados à
ARIS, referente aos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário.

O Diretor geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), no
uso das suas atribuições legais previstas no artigo 40, inciso II do Protocolo de Intenções
que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS 1 2, considerando as
disposições dos artigos 22, IV, 29, § 1º, 30, 37 e 39 da Lei federal n. 11.445/2007,
considerando o Ofício CT/D n. 0373/2012, datado de 29 de fevereiro de 2012, na qual a
CASAN requer a aplicação da majoração tarifária em 8,6% (oito vírgula seis por cento); e
considerando as JUSTIFICATIVAS apresentadas em anexo, vem

DELIBERAR

1.

Fica autorizada a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) a

promover a majoração tarifária em 8,6% (oito vírgula seis por cento), de forma linear em
todas as faixas de consumo.

2.

Fica homologada a Tabela Tarifária abaixo, com vigência a partir de 30 (trinta) dias

contados da publicação e divulgação pela CASAN aos usuários:

1

Publicado na página 597 da Edição n. 424, do Diário Oficial dos Municípios, veiculado em 8 de fevereiro
de 2010. Disponível em: www.diariomunicipal.sc.gov.br ou www.aris.sc.gov.br.
2
Art. 40. Compete à Direção Geral:
II - definir a revisão e o reajuste dos valores das tarifas e demais preços públicos decorrentes da efetiva
prestação dos serviços de saneamento básico, com base nos estudos encaminhados pelas entidades reguladas
e parecer elaborado pela Diretoria de Regulação da ARIS;
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CATEGORIA

RESIDENCIAL "A"
(SOCIAL)

Faixa

m³

Água R$

1

Até 10

5,25/mês

2

11 a 25

1,4709/m³

3

26 a 50
maior que
50

7,0713/m³

1

até 10

28,01/mês

2

11 a 25

5,1335/m³

3

26 a 50

7,2022/m³

4

RESIDENCIAL "B"

4
5

COMERCIAL

10,7881/m³

Até 10

41,34/mês

2

11 a 50

6,8610/m³

3

> 50

8,6306/m³

1

até 10

29,21/mês

2

Maior que
10

6,8610/m³

1

Até 10

41,34/mês

2

Maior que
10

6,8610/m³

ESPECIAL

Contrato Especial
1

PÚBLICA

8,6306/m³

1

MICRO E PEQUENO
COMÉRCIO

INDUSTRIAL

maior que
50
Tarifa
Sazonal

8,6306/m³

2

Até 10
Maior que
10

41,34/mês
6,8610/m³

TARIFA DE ESGOTO = 100% DA TARIFA DE ÁGUA

3.

O reajustamento tarifário e a nova Tabela Tarifária para a CASAN são aplicáveis

aos Municípios de Abelardo Luz, Agronômica, Águas de Chapecó, Água Doce, Águas
Frias, Anchieta, Anita Garibaldi, Arroio Trinta, Atalanta, Bocaina do Sul, Bom Jesus do
Oeste, Bom Retiro, Bombinhas, Caçador, Caibi, Canoinhas, Capão Alto, Caxambu do Sul,
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Celso Ramos, Chapadão do Lageado, Chapecó, Concórdia, Coronel Freitas, Cunhataí,
Formosa do Sul, Forquilhinha, Faxinal dos Guedes, Garuva, Guaraciaba, Guatambú,
Ibirama, Imbuia, Iomerê, Ipuaçu, Iraceminha, Irani, Itá, Itaiópolis, Jardinópolis, José
Boiteux, Laurentino, Lauro Muller, Lebon Régis, Lindóia do Sul, Lontras, Mafra, Marema,
Mirim Doce, Modelo, Mondaí, Nova Erechim, Ouro Verde, Painel, Palmeira, Palmitos,
Passos Maia, Paulo Lopes, Petrolândia, Pinhalzinho, Pinheiro Preto, Piratuba, Ponte
Serrada, Pouso Redondo, Presidente Castello Branco, Quilombo, Rio do Campo, Rio do
Sul, Salete, Salto Veloso, São Carlos, São João do Itaperiú, São Lourenço do Oeste, Seara,
Siderópolis, Taió, Turvo, União do Oeste, Vargeão, Vidal Ramos, Vitor Meireles, Xanxerê,
Xavantina e Witmarsum, que por lei municipal delegaram a atribuição de regulação e
fiscalização dos serviços de saneamento à ARIS até a presente data.

Florianópolis, 30 de março de 2012.

MARCOS FEY PROBST
Diretor Geral da ARIS
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JUSTIFICATIVA

Pedido de majoração tarifária da CASAN.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, através do Ofício
CT/D – 0373, de 29 de fevereiro de 2012, solicita à Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento – ARIS autorização para seja procedido o realinhamento tarifário, de forma
linear em todas as faixas de consumo, no percentual de 8,6% (oito vírgula seis por cento),
nos termos da Nota Técnica de Realinhamento Tarifário 2012, que acompanha o pleito da
CASAN.
Funda-se o pedido, nos termos inicialmente apresentados, sob os seguintes
prismas 3:
1)

Plano de investimentos para ampliação progressiva da coleta e tratamento de

esgotos sanitários dos atuais 18,2% para até 60% em 2016, objetivando a universalização
do serviço em 2025 em todos os municípios atendidos;
2)

Plano de investimentos para o período de 2011-2017 na ordem de

R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 1,2 bilhão em esgotamento sanitário e R$ 250 milhões em
abastecimento de água, com recursos advindos do BNDES-PAC, Caixa Econômica
Federal, Orçamento Geral da União, Agência Francesa de Desenvolvimento, Agência de
Cooperação Internacional do Japão e Recursos Próprios;
3)

Para 2012, estão previstos no Orçamento da CASAN investimentos da

ordem de R$ 392,6 milhões, assim divididos: (i) Programa de Execução de Obras – R$
339,8 milhões, sendo que R$ 128,8 milhões em abastecimento de água, R$ 202,8 milhões
em esgotamento sanitário, R$ 6,2 milhões em água e esgoto e R$ 2 milhões em outras
ações; (ii) Programa de Projetos e Consultorias – R$ 29 milhões e (iii) Programa de Ativo
Fixo – R$ 23,8 milhões;
4)

O estudo tarifário projetado para 2012 aponta um déficit tarifário de 17,24%

(dezessete vírgula vinte e quatro por cento), em relação à estrutura de tarifas atualmente
vigente;
3

Valores retirados da Nota Técnica encaminhada pela CASAN.
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5)

Concessão, em maio de 2011, de reajuste de 6,3% (seis vírgula três por

cento), de forma linear e conforme variação do INPC, para o pessoal próprio da CASAN;
6)

Variação de preços dos seguintes produtos: Químicos para o Sistema de

Abastecimento de Água (15,37%), Material de Ligação e Manutenção (12,75%), Material
Filtrante/ETA (109,14%) e Serviço de Manutenção de Informática (8,0%);
7)

Variação do IPCA, entre os meses de março de 2011 e abril de 2012

(projeção dos índices de março e abril) na ordem de 6,7% (seis vírgula sete por cento);
8)

Existência, na concessão do reajuste tarifário pela ARIS em 2011, de

diferença de 0,58% (zero vírgula cinquenta e oito por cento) entre o reajuste concedido
(5,41%) e o efetivamente realizado (R$ 6,01%);
9)

Necessidade de incremento de 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento) na

estrutura tarifária, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da companhia;
10)

A autorização de reajuste linear em 8,6% (6,7% + 0,58% + 1,32%) na

estrutura tarifária possibilitará a CASAN obter uma Receita Operacional de R$ 646
milhões em 2012, que excluindo a Despesa de Exploração prevista de R$ 535 milhões,
restará R$ 111 milhões para saldar empréstimos na ordem de R$ 55 milhões e fazer frente
à contrapartida dos financiamentos de água e esgoto no valor de R$ 52 milhões.
Em anexo à Nota Técnica foram encaminhados à ARIS (i) a projeção de
faturamento para 2012, (ii) a origem e a aplicação dos recursos orçamentários para 2012,
(iii) as planilhas com os índices inflacionários e suas projeções para 2012 e (iv) o balancete
e os demonstrativos contábeis de 2011.
Em análise à documentação e verificando-se algumas inconsistências nos valores
apresentados, a ARIS solicitou novos documentos e informações à CASAN, sendo
encaminhado pela mesma a documentação atualizada, inclusive com (i) a demonstração da
remuneração do investimento reconhecido, (ii) o estudo da defasagem tarifária e (iii) a
relação dos investimentos realizados município a município em 2010 e 2011 e (iv)
previsão de investimentos em 2012 nos municípios regulados e fiscalizados pela ARIS.
Nos novos documentos apresentados pela CASAN, há a manutenção do pedido de
realinhamento das tarifas em 8,6% (oito vírgula seis por cento). Diante de um novo cenário
de projeção da variação do IPCA, conforme informativo da Suma Econômica (edição n.
406 – fevereiro de 2012), o pleito da CASAN é assim composto: variação do IPCA entre
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março/2011 e abril/2012 – 6,96%; recomposição do índice inflacionário no reajuste
concedido em 2011 - 0,58% e incremento na tarifa para equilíbrio econômico-financeiro da
Companhia – 1,06%.
Em análise ao requerimento da CASAN, percebe-se que a concessionária busca a
majoração da estrutura tarifária em 8,6%, de forma linear em todas as faixas de consumo.
No ano de 2011 a ARIS concedeu o reajuste tarifário à CASAN nos seguintes termos:

Deliberação/ARIS n. 001/2011
1 - Fica autorizada a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
(CASAN) a promover o reajustamento tarifário de 5,41% (cinco vírgula
quarenta e um por cento), de forma linear em todas as faixas de consumo,
conforme a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCAIBGE), de março de 2010 a fevereiro de 2011.
2

- Fica homologada a Tabela Tarifária abaixo, com vigência a partir

de 15 de abril de 2011:
CATEGORIA

RESIDENCIAL "A"
(SOCIAL)

RESIDENCIAL "B"

COMERCIAL

MICRO E PEQUENO
COMÉRCIO

Faixa

m³

Água R$

1

Até 10

4,83/mês

2

11 a 25

1,3544/m³

3

26 a 50

6,5113/m³

4

maior que 50

7,9471/m³

1

até 10

25,79/mês

2

11 a 25

4,7270/m³

3

26 a 50

6,6319/m³

4

maior que 50

7,9471/m³

5

Tarifa
Sazonal

9,9338/m³

1

Até 10

38,07/mês

2

11 a 50

6,3177/m³

3

> 50

7,9471/m³

1

até 10

26,90/mês
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2

Maior que
10

6,3177/m³

1

Até 10

38,07/mês

2

Maior que 10

6,3177/m³

INDUSTRIAL
ESPECIAL
PÚBLICA

Contrato Especial
1

Até 10

38,07/mês

2

Maior que 10

6,3177/m³

Portanto, no ano de 2011 a ARIS aprovou o reajuste tarifário conforme variação
do IPCA (5,41%), referente aos meses de março/2010 a fevereiro/2011, sendo válido a
partir de abril de 2011.
No presente ano, o pleito da CASAN busca a recomposição das perdas
inflacionárias (IPCA) do período entre a última autorização de reajuste (mar/2011) e o mês
antecedente à efetiva implantação do reajuste (abril/2012), além da recomposição da perda
inflacionária pendente no reajuste anterior (0,58% - mês de fev/2011 - Deliberação/ARIS
n. 001/2011) e do incremento de 1,06% para o equilíbrio econômico-financeiro da
concessionária. Ao total, busca-se a autorização do percentual de 8,6% de realinhamento
tarifário, a viger a partir de 1º de maio de 2012.
Para a correta análise do pleito, faz-se necessário desmembrá-lo em três partes,
conforme a origem dos percentuais que compõe o próprio pleito de majoração tarifária.

I – Recomposição pelo IPCA (6,96%)

O requerimento da CASAN mostra-se oportuno e lícito no que toca à
recomposição do IPCA, nos termos do artigo 37 da Lei federal n. 11.445/2007, verbis:
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.
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Da Resolução/ARIS n. 001/2011, que dispõe sobre as condições gerais dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, retira-se também a previsão do
reajustamento dos valores tarifários, para manter a sustentação econômica dos serviços:
Art. 108 - Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário serão remunerados sob a forma de tarifas e outros preços
públicos, reajustáveis periodicamente, de acordo com Resolução tarifária
específica, de modo que atenda à geração dos recursos necessários para
realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e
objetivos estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento Básico, a
recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço em regime de
eficiência e a remuneração adequada do capital investido pelo prestador
dos serviços.

O reajustamento, que não se confunde com a revisão tarifária, busca a
recomposição do poder da moeda frente às perdas inflacionárias de determinado período,
apurado num intervalo igual ou superior de 12 meses.

No setor do saneamento o

reajustamento tarifário mostra-se ainda mais importante diante do viés de saúde pública
que os serviços carregam, onde a manutenção, a melhoria e a ampliação dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário são imprescindíveis para a qualidade de
vida dos cidadãos.
Nesse prisma, não restam dúvidas quanto ao direito de aplicação de reajuste nas
tarifas cobradas pela CASAN, em especial porque o reajuste, quando previsto no contrato,
pode ser promovido por mero apostilamento. O Tribunal de Contas do Estado já se
manifestou em caso semelhante:
“Quando o contrato administrativo contiver cláusula acerca do reajuste, o
reajustamento dos preços ocorrerá de modo automático,
independentemente de pleito do interessado.” (TCE/SC, prejulgado n.
1984, rel. Cons. Otávio Gilson dos Santos)

No presente caso, a CASAN não dispõe de contrato de concessão ou de programa
com os municípios catarinenses, em decorrência da concepção (errônea) de que os meros
convênios administrativos permitiriam a segurança da relação jurídica estabelecida pelas
partes na delegação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
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Todavia, mesmo diante da ausência de relação contratual entre as partes (que ocorre com a
imensa maioria das concessionárias estaduais), é publico e notório que a CASAN possui
uma relação de concessão dos serviços com os municípios, nos termos da Lei federal n.
8.987/1995 (delegação por conta e risco dos serviços). Enfim, a CASAN possui o direito
ao reajustamento dos valores tarifários.
No que diz respeito à adoção do IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e estatística (IBGE), no reajustamento tarifário da CASAN, tem-se o mesmo
como mais adequado para mensurar a recomposição das perdas inflacionárias, conforme se
retira da própria doutrina especializada:
“Diante disso, parece ser mais razoável preservar a lógica original de
incentivos à eficiência das regras de preço-teto utilizando um índice
geral de preços no varejo, como Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
estatística – IBGE, deixando para as revisões tarifárias a tarefa de
distorções decorrentes de mudanças mais significativas de custos.
Além disso, uma vantagem adicional do uso do IPCA/IBGE como
índice para reajuste dos contratos de concessão de serviços públicos,
poucas vezes mencionada, é ter, ele como base para sua estrutura de
pesos a Pesquisa de Orçamento Familiar – POF, refletindo os gastos
dos consumidores com produtos e serviços com preços administrados
e livres.
Pelo exposto, a Norma de Referência sugere a utilização do
IPCA/IBGE nas regras de preço-teto porque esse tipo de índice reflete
o aumento médio resultante da concorrência nos mais diversos
mercados da economia.” 4

Percebe-se como correta a adoção do IPCA/IBGE como índice de recomposição
das perdas inflacionárias, pelo seu próprio critério de apuração (composição do índice). Tal
prática é acompanhada por grande parcela das concessionárias estaduais no Brasil.

4

BARBOSA, Andréa Campos; FREITAS, Maria Ângela Albuquerque de. Normatização Tarifária: uma
contribuição para as discussões no âmbito das agências reguladoras. in Regulação: normatização da
prestação dos serviços de água e esgoto. GALVÂO JUNIOR, Alceu de Castro; XIMENES, Marfisa Maria
de Aguiar Ferreira. Fortaleza: ARCE, 2008. p. 266/267.
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Para o período em referência (mar/2011 a fev/2012), que abrange 12 meses, a
variação do IPCA alcança 5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco por cento), conforme
tabelas oficiais consultadas no site do IBGE e do BACEN. A CASAN pleiteia que o
reajuste abranja os meses de março e abril de 2012, em decorrência da nova tarifa ser
cobrada somente em maio de 2012.
Nada obsta que o período do reajustamento abranja os 14 meses pleiteados pela
CASAN (mar/2011 a abr/2012), sendo que nos meses de março e abril de 2012 adotam-se
as projeções dos índices de variação do IPCA, com fundamento na projeção feita por
analistas de mercado, a exemplo da constante na Suma Econômica (edição n. 406 –
fevereiro de 2012). Nesta análise, a variação do IPCA acumulada entre os meses de março
de 2011 e abril de 2012 alcança o percentual de 6,96% (seis vírgula noventa e seis por
cento), conforme informado pela área técnica da CASAN.
Entretanto, é preciso que fique desde já esclarecido que na apuração do reajuste
tarifário em 2013, caso a projeção efetiva fique abaixo do percentual projetado para o
presente pleito tarifário, a ARIS promoverá a compensação dos valores, preservando-se,
desta forma, a transparência do processo e o interesse do usuário (princípio da modicidade
tarifária 5).
Desta forma, mostra-se lícito e correto o pleito de aplicação do reajustamento
tarifário em 6,96% (seis vírgula noventa e seis por cento) pleiteado pela CASAN, com base
na variação efetiva e projetada do IPCA para o período de março de 2011 a abril de 2012.

II – Recomposição de 0,58% referente a fev/2011

No ano de 2011, a ARIS concedeu reajuste tarifário no percentual de 5,41%
(cinco vírgula quarenta e um por cento), referente à recomposição inflacionária do período

5

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. (Lei federal n.
11.445/2007)
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de março de 2010 a fevereiro de 2011, conforme variação do IPCA, nos termos do pedido
oficializado pela CASAN no dia 28 de fevereiro de 2011 (Ofício CT/D n. 0328/2011).
Na oportunidade do encaminhamento do pedido pela CASAN, não havia sido
publicado o índice inflacionário (IPCA) referente ao mês de fevereiro de 2011, ou seja, o
pedido da CASAN (recomposição de 5,41%) restringia-se, efetivamente, ao período de
março de 2010 a janeiro de 2011.
Na ocasião da análise do pedido pela ARIS, posicionamo-nos no seguinte sentido:
“Aliás, o índice de 5,41%, calculado pela CASAN em projeções, mostrase abaixo do índice efetivamente apurado pelo IBGE entre os meses de
março de 2010 e fevereiro de 2011, consoante tabelas disponíveis no site
oficial da entidade, que apontam variação do IPCA em 6,01% 6. Há, no
caso, benefício para o consumidor, que terá o reajustamento inferior ao
próprio período de apuração. Desta forma, a aplicação do IPCA/IBGE
mostra-se lícita e devida, em consonância com os princípios da
modicidade tarifária e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos de concessão, conforme estudos promovidos pela própria
concessionária estadual.” (Deliberação/ARIS n. 001/2011, publicada no
Diário Oficial dos Municípios – DOM em 16/03/2011, Edição n. 698)

Assim, percebe-se que de fato a autorização de reajuste tarifário concedida pela
ARIS à CASAN em março de 2011 desconsiderou o percentual inflacionário do IPCA
relativo ao mês de fevereiro de 2011, sendo razoável e lícito, pelas razões anteriormente já
externadas, que referida recomposição seja assegurada à concessionária estadual.
Desta forma, há que se reconhecer o direito da CASAN em ver-se beneficiada,
neste momento, pela recomposição do IPCA relativo ao mês de fevereiro de 2011, que,
segundo dados oficiais do IBGE, teve variação de 0,80% (zero vírgula oitenta por cento).

6

Acessado
em
15/03/2011.
Disponível
em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201102_1.shtm>.

<

_____________________________________________________________________

III – Incremento de 1,06%

Resta a análise do pedido da CASAN de incremento de 1,06% (um vírgula zero
seis por cento) na tarifa de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de forma linear
em todas as faixas de consumo 7.
Diferentemente do reajustamento tarifário, que pode ser promovido por mero
apostilamento, conforme abordado no item I desta Justificativa, o pedido de incremento
tarifário representa verdadeira revisão tarifária, isto é, alteração da estrutura tarifária
inicialmente realizada pela CASAN.
Da Lei federal n. 8.987/1995, que disciplina as concessões e permissões de
serviços públicos, retira-se:
Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da
proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão
previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e
somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá
ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito
para o usuário.
§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas,
a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a
apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto,
implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o
caso.
§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu
inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá
restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

7

Inicialmente, a CASAN havia solicitado incremento de 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento),
conforme Nota Técnica encaminhada pelo Ofício CT/D n. 0373. Posteriormente, foi encaminhada a
atualização dos dados pela CASAN, com o pedido de incremento de 1,06%, em decorrência da previsão
maior do IPCA para os meses de março e abril de 2012. De qualquer forma, o pedido global sempre foi de
8,6% (oito vírgula seis por cento) de majoração tarifária.
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A revisão tarifária, nos termos trazidos pela Lei federal n. 8.987/1995, visa
resguardar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão pública, isto é, a manutenção
do ponto de equilíbrio das receitas auferidas pelo concessionário (tarifa pública) e das
despesas inerentes à exploração dos serviços (investimentos, despesas de custeio da
prestação dos serviços e percentual de lucro/remuneração). Enfim, busca-se manter a
equação inicialmente estabelecida quando da celebração do contrato de concessão, a fim de
evitar prejuízos (salvo aqueles inerentes ao risco dos serviços) e lucros fora dos padrões
inicialmente acordados pelas partes.
No contexto do saneamento básico, a situação é completamente diferente,
especialmente nos municípios onde os serviços são prestados pelas concessionárias
estaduais. Tradicionalmente, as tarifas eram aprovadas por Decreto do Governador do
Estado, sem qualquer participação dos titulares dos serviços (municípios) e da própria
sociedade. Na prática, não havia qualquer controle sobre os motivos e fatores que
implicavam no reajuste ou revisão das tarifas. Esse é um cenário vivenciado em todos os
estados da Federação, até a vigência da Lei federal n. 11.445/2007.
A partir do novo marco normativo do setor, as agências reguladoras passaram a
deter a prerrogativa de definir as tarifas, com base em estudos advindos do prestador dos
serviços. Assim, houve completa alteração da lógica tarifária no setor, não mais ficando a
definição das tarifas ao alvedrio das concessionárias e do Chefe do Poder Executivo.
Ocorre que o setor do saneamento é extremamente complexo, principalmente os
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pelas concessionárias
estaduais, como é o caso da CASAN, onde a prática do subsídio cruzado sempre foi
adotada (o superávit financeiro em um município cobre o déficit financeiro em outro
município, permitindo a melhoria e ampliação dos serviços em todos os municípios).
Portanto, a estrutura tarifária das concessionárias estaduais exige uma análise cuidadosa e
detalhada dos custos dos serviços e investimentos realizados em cada município, dentro da
concepção atualmente existente do subsídio cruzado.
Sobre o tema, cita-se a lição trazida pela doutrina especializada:
“No novo modelo do setor, a definição tarifária é feita, necessariamente,
pelo ente regulador (não mais pelo prestador, nem pelo concedente), que
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passa a ter a obrigação de analisar os custos, controlar a alocação dos
recursos auferidos, os investimento feitos, a qualidade dos serviços, o
cumprimento das metas estabelecidas, dentre outras ações, implantando
mecanismos que garantam a adequada fiscalização dos serviços e
conciliem, na medido do possível, o interesse econômico e o caráter
social dos serviços.” 8

O poder das agências de regulação na definição tarifária é latente na Lei federal n.
11.445/2007, verbis:
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.
.........................
Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das
condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão
ser:
I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade
com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;
II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não
previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que
alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.
§ 1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas
entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores
dos serviços.
§ 2º Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à
eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação
de metas de expansão e qualidade dos serviços.
§ 3º Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em
indicadores de outras empresas do setor.
8

CARVALO, Alessandra Ourique; NAVES, Rubens. Aspectos técnicos, econômicos e sociais do setor de
saneamento – uma visão jurídica. in Regulação: normatização da prestação dos serviços de água e esgoto.
GALVÂO JUNIOR, Alceu de Castro; XIMENES, Marfisa Maria de Aguiar Ferreira. Fortaleza: ARCE,
2008. p. 82.
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§ 4º A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a
repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos
originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei no 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995.

Dentro deste novo contexto regulatório, trazido em 2007, as agências de regulação
- todas ainda em fase de estruturação e definição da base normativa mínima de prestação
dos serviços e regulação econômica - ainda não efetivaram o completo controle da nova
estrutura tarifária apta a fazer frente às realidades trazidas pela Lei federal n. 11.445/2007 e
pelo Decreto federal n. 7.217/2010. Isto porque (i) o processo é complexo por natureza, (ii)
não existem profissionais formados dentro das agências para a regulação econômica do
setor e (iii) não foram criadas normas mínima para a regulação econômica dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. A regulação das concessionárias estaduais
mostra-se ainda mais árdua diante da presença do subsídio cruzados entre municípios,
política esta adotada desde a década de 70, com o Plano Nacional de Saneamento Básico –
PLANASA.
Essa contextualização mostra-se importante para fundamentar as decisões adiante
tomadas.
Em análise ao pleito da CASAN, de incremento (majoração) de 1,06% (um
vírgula zero seis por cento) na estrutura tarifária atualmente aplicada e autorizada pela
ARIS em fevereiro de 2011, tem-se que a Nota Técnica que subsidia o estudo mostra-se
frágil, isto é, não demonstra com clareza os prejuízos financeiros que fundam o pedido de
majoração da tarifa, além da recomposição inflacionária pelo IPCA. Explica-se!
A Lei federal n. 11.445/2007, traz algumas exigências, a exemplo:
a) os prestadores que atuem em mais de um Município ou que prestem
serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo Município manterão
sistema contábil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas
de cada serviço em cada um dos Municípios atendidos (art. 18);
b) Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem
ônus para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação
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de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais
voluntárias (art. 42, § 1º);
c) as revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da
prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser extraordinárias, quando se
verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos
serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro (art. 38, II);
d) A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o
cumprimento pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época
da delegação (art. 19, § 6º).
Todas estas questões acima não restam claras na Nota Técnica encaminhada pela
CASAN, mesmo após a complementação de informações solicitada pela ARIS. Ainda, não
consta no estudo a relação entre o consumo atual e sua projeção de aumento frente à
arrecadação ao longo do ano de 2012/2013 (com discriminação do histórico de consumo
faixa a faixa), impossibilitando uma melhor análise da ARIS.
Da mesma forma, tem-se que alguns valores apontados pela concessionária não
restam esclarecidos, como, por exemplo, (i) o aumento em 109,14% (cento e nove vírgula
quatorze por cento) nos gastos com material filtrante nas Estações de Tratamento de Água
(fl. 7 da Nota Técnica), (ii) o dispêndio de R$ 29 milhões para 2012 no Programa de
Projetos e Consultoria (fl. 4 da Nota Técnica) e (iii) a previsão de aumento em quase 30%
em serviços de terceiros e em 20% com pessoal próprio (fl. 6 da Nota Técnica). Enfim, são
inúmeras despesas que não restam justificadas pela concessionária.
Não se está aqui a duvidar dos valores apresentadas, que gozam de presunção de
veracidade, mas, sim, na falta de detalhamento das informações, a fim de possibilitar a
adequada análise pela entidade de regulação. Em suma, não existem elementos que possam
referendar, com precisão, qual o ponto de equilíbrio tarifário da CASAN, pois serão
necessários inúmeros estudos e longos meses para sua exata compreensão pela ARIS.
Um fato é notório nos documentos encaminhados pela CASAN. Há falta de
transparência, detalhamento e precisão na forma de contabilizar seus custos e
investimentos à sociedade, em afronta ao artigo 2º, inciso IX da Lei federal 11.445/2007,
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que exige transparência no trato das informações, principalmente quando se está diante de
sociedade de economia mista, com capital da sociedade catarinense. É o caso da taxa de
remuneração pelo capital investido em 12% (doze por cento) ao ano sobre o investimento
reconhecido, constante à folha 5 da Nota Técnica da CASAN. Referida taxa não guarda
correlação com outros percentuais já identificados pela ARIS em estudos tarifários para
subsidiar a celebração de contratos de programa, como é o caso do Município de Mafra,
onde consta no estudo remuneração em 10,5% (dez vírgula cinqüenta por cento) ao ano.
Pergunta-se: qual a efetiva taxa de remuneração cobrada pela CASAN pelo capital
reconhecidamente investido? Parece-nos não haver consenso dentro da própria
concessionária.
Ainda, nas planilhas encaminhadas com os valores dos resultados financeiros
(total do faturamento – total da despesa com rateio) nos municípios regulados pela ARIS,
referente aos anos de 2010 e 2011, não há detalhamento que permita a identificação das
despesas e da receita do referido período. Cita-se o exemplo do município de Chapecó. No
relatório encaminhado pela CASAN, em 2010 houve um prejuízo de (-) R$ 687.374,99 e
em 2011 um resultado positivo de (+) R$ 3.300.232,43. Qual o motivo para tamanha
diferença entre um e outro ano? Não há possibilidade de compreensão através dos
relatórios encaminhados.
Outro ponto que precisa ser melhor detalhado pela concessionária é a forma de
rateio das despesas administrativas que beneficiam a todos os municípios do sistema
CASAN. É o caso, por exemplo, da contratação de um software contábil, cuja despesa
deve ser compartilhada por todos os municípios, pois é inerente à gestão global da
concessionária estadual. Esses valores não foram encaminhados pela CASAN, muito
menos decompostos, a fim da compreensão do custo administrativo direto e indireto em
cada ente municipal.
A CASAN também não encaminhou qualquer plano de ação para melhor
eficiência na prestação dos serviços, a exemplo da diminuição das perdas de água na
distribuição, da ampliação e modernização da micromedição e do melhor aproveitamento
energético do sistema. São custos que sabidamente podem ser atenuados, contribuindo para
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro diante do atual plano tarifário.
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Por fim, não resta clara a composição tarifária do custo médio do serviço prestado
(valor médio do m³), onde se possa vislumbrar o impacto que os insumos, o pessoal, a
energia elétrica, a amortização dos investimentos, entre outros têm no custo dos serviços. É
preciso que esta composição do custo dos serviços seja transparente, clara, de fácil
compreensão da sociedade e dos próprios órgãos de fiscalização (MP/SC, TCE/SC, ARIS,
entre outros), ao encontro da Política Nacional de Saneamento Básico e do Código de
Defesa do Consumidor. É sempre importante lembrarmos que os serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário são serviços públicos submetidos às regras de proteção ao
usuário, nos termos do artigo 37, § 3º da Constituição da República:
Art. 37 (...)
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na
administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral,
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

Isto tudo demonstra o quanto será necessário avançar-se na regulação do setor do
saneamento, rompendo com os velhos conceitos e partindo para uma concepção moderna,
transparente, eficiente e técnica nas concessionárias estaduais e em todos demais
prestadores de serviços (autarquias municipais, concessionárias privadas e empresas
terceirizadas).
De outra ponta, é latente a necessidade da CASAN em auferir receitas para fazer
frente aos investimentos para ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário. Este fato é inconteste, divulgado rotineiramente pela imprensa e
de ciência de toda a população catarinense.
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As fiscalizações da ARIS são prova real deste fato. Em todos os municípios já
fiscalizados in loco pela ARIS (são 32 municípios ao total9) foram determinadas ações nos
sistemas de abastecimento de água, que importam em alocação de recursos pela CASAN.
Cita-se como exemplo o município de Chapecó, onde a ARIS determinou as seguintes
ações, todas de curto prazo:
1. Falta de limpeza junto à barragem de captação principal. Faltam
placas indicativas no entorno dos terrenos que circundam os mananciais.
2. Não existe plano elaborado de vistoria e limpeza no entorno das
áreas da captação.
3.

Inexistência de macromedição.

4. Há lançamento de efluentes da ETA em descordo com as Resoluções
do CONAMA n. 357/2005 e 430/2011.
5. Falta de procedimentos adequados de manutenção preventiva e
corretiva.
6.

Falta de cronograma das obras da nova ETA.

7. Ausência de controle operacional rigoroso junto às unidades de
tratamento da ETA.
8. Ausência de tampa de acesso, escada e guarda-corpo e em condições
inadequadas de conservação.
9. Falta de cadastro georreferenciado atualizado de todas as unidades
do SAA.
10. Falta de macromedição e setorização compatíveis com a demanda
atual do SAA.
11. A Portaria/MS n. 518/2004 (art. 12, Tabela 2, § 2o), recomenda
enfaticamente que se estabeleça como meta a manutenção de valores de
turbidez inferiores a 0,5 NTU, sendo o valor padrão de 01 NTU. Deve a
prestadora respeitar as alterações impostas pela Portaria/MS n.
2.914/2011(artigo 23).
12. Elaborar planos de emergência e contingência para o SAA.

9

São eles: Turvo, Forquilhinha, Lauro Müller, Garuva, Canoinhas, Arroio Trinta, Salto Veloso, Mafra,
Itaiópolis, Iomerê, Chapecó, Porto União, Siderópolis, Bombinhas, São João do Itaperiú, Modelo, Xanxerê,
Piratuba, Ponte Serrada, Irani, Presidente Castelo, Branco, Água Doce, Coronel Freitas, Painel, Lebon Régis,
Caçador, Pinheiro Preto, Palmitos, Caibi, Rio do Sul, Lontras e Laurentino.
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13. Ampliação e modernização das unidades do SAA, em consonância
com a demanda de água.

Somente para as ações em Chapecó, a CASAN necessitará de consideráveis
recursos financeiros para a regularização dos serviços de abastecimento de água, em
especial para a ampliação do sistema de abastecimento de água (item 13). Está em
andamento a reforma e ampliação da ETA para a vazão de 560l/s, no valor total de
R$ 3.318.835,30, obra esta fundamental para a solução parcial dos problemas de
abastecimento de água em Chapecó.
Da mesma forma a ARIS vem procedendo em todos os municípios de sua
competência onde a CASAN é a prestadora de serviços públicos. São inúmeras as
melhorias já requeridas à concessionária, que representam impacto em seu orçamento e no
seu equilíbrio econômico-financeiro. Muitas destas ações, inclusive, já foram realizadas
pela prestadora, conforme pode ser comprovado nos processos de fiscalização em curso na
ARIS. O problema é justamente identificar o quanto isto impacta em uma recomposição
tarifária, pela própria complexidade do sistema CASAN e da dificuldade de mensurar o
custo das determinações feitas pela agência.
Ainda, a CASAN encaminhou à ARIS os relatórios de faturamento x despesa nos
municípios regulados e fiscalizados, sendo que em 2010 e 2011 houve, para o conjunto
desses municípios, um prejuízo de R$ 37.502.412,72 e R$ 13.303.768,87, respectivamente.
É claro que estes dados precisam ser auditados, pois a ARIS não reconhecerá os
investimentos anunciados sem que haja uma criteriosa análise contábil e física das obras e
serviços. Mas, certamente, os dados apresentados pela CASAN representam um grande
indicativo da necessidade da ampliação das receitas atualmente auferidas.
Soma-se a todos estes fatos a concretização dos Planos Municipais de Saneamento
Básico em muitos municípios catarinenses, onde constam metas para a ampliação e
melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Ademais, no Plano de Investimento da CASAN para 2012 - somente nos
municípios regulados e fiscalizados pela ARIS - serão investidos R$ 57.292.714,00, valor
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significativo, mas ainda muito aquém das necessidades para a adequação dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Estes fatos embasam a presunção de que o pleito da CASAN guarda correlação
com a real necessidade da concessão de um incremento tarifário, para fazer frente às atuais
despesas com custeio e, principalmente, investimento no setor, nos termos exigidos pela
ARIS e pelos próprios Planos Municipais de Saneamento Básico. Na Nota Técnica
encaminhada pela CASAN, extrai-se, inclusive, de que os estudos técnicos da
concessionária apontam uma defasagem tarifária de 17,24% (dezessete vírgula vinte e
quatro por cento) em relação à tarifa média praticada em 2011 (fl. 5 da Nota Técnica).
Por todo o exposto, mostra-se prudente a ARIS autorizar a aplicação do
incremento de 1,06% (um vírgula zero seis por cento) na tarifa, além do percentual
de 6,96% (seis vírgula noventa e seis por cento), referente ao IPCA de março de 2011
a abril de 2012 (projeção); e de 0,58% (zero vírgula cinqüenta e oito por cento),
relativo ao mês de fevereiro de 2011, perfazendo o total de 8,6% (oito vírgula seis por
cento) sobre o atual plano tarifário, de forma linear sobre todas as faixas de consumo.
Sem prejuízo, referido reajuste ficará condicionado ao cumprimento, pela
CASAN, das seguintes determinações:
1)

Regularização das não conformidades constantes nos Relatórios de

Fiscalização já elaborados pela ARIS, dentro do prazo concedido;
2)

Cumprimento das metas e investimentos previstos nos Planos Municipais de

Saneamento Básico, naqueles municípios já contratualizados;
3)

Realização de ações concretas para a melhor eficiência da concessionária,

especialmente para a diminuição das perdas de água no sistema, ampliação e modernização
da micromedição e para o melhor aproveitamento energético 10;
4)

Encaminhamento à ARIS de todos os documentos e informações sobre as

receitas, despesas e resultados financeiros nos municípios regulados e fiscalizados pela
ARIS; e
10

A ARIS realizará consulta e audiência pública para definir nos municípios regulados um patamar máximo
de perdas de água no sistema, com escalonamento, ano a ano, das metas a serem atingidas pelos prestadores.
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5)

Maior transparência na forma de composição tarifária, identificando o peso

de cada despesa na composição do custo médio do serviço prestado (valor médio do m³).
A ARIS já está em processo de contratação de consultoria especializada para dar
suporte à agência na análise contábil e econômica do mencionado pleito, a fim de
identificar eventuais inconsistências, analisar o equilíbrio financeiro e propor uma melhor
estruturação e detalhamento dos futuros pleitos tarifários da concessionária estadual. A
regulação é um cenário muito novo no Brasil e precisa ser compreendido pelos prestadores
de serviços, pelas entidades de regulação e pela própria sociedade.
Em que pese a autorização para a majoração tarifária, não se reconhece, neste
momento, os ativos da CASAN, os investimentos realizados e as despesas constantes da
Nota Técnica encaminhada juntamente com o Ofício CT/D n. 0373, que fundamenta o
pedido de realinhamento das tarifas. Isto porque somente após os trabalhos da consultoria
especializada e dos técnicos da ARIS haverá a possibilidade de reconhecimento das
informações apresentadas pela CASAN.
Por fim, a ARIS promoverá comparações entre os custos da CASAN com outros
prestadores de serviços do setor, no sentido de aferir os gastos com a realidade de mercado,
sempre com o objetivo de contribuir com a concessionária para a melhor eficiência na
prestação dos serviços. Da mesma forma as perdas de água bruta no sistema de
abastecimento de água, que interferem no custo do serviço. Estas ações da ARIS guardam
correlação com os artigos 2º, inciso VII; 22, inciso IV; 23, inciso VII; 29, § 1º, inciso V,
VII e VIII; e 38, § 2º, todos da Lei federal n. 11.445/2007.
Quanto à aplicação do reajustamento, o artigo 39 da Lei federal n. 11.445/2007 é
expresso em condicionar sua validade à publicação do reajuste com 30 (trinta) dias de
antecedência, contados da publicação/divulgação ao usuário pela CASAN. Cita-se o texto
da norma:
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.
Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer
a modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e
custos que deverão estar explicitados.
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São estes os fundamentos que embasam a Deliberação n. 001/2012, da Agência
Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS).
Florianópolis, 30 de março de 2012.

MARCOS FEY PROBST
Diretor-geral da ARIS

