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DELIBERAÇÃO N. 002/2012

Dispõe sobre a autorização para reajuste das tarifas
dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário prestados pela Prefeitura
Municipal de Navegantes, através da Secretaria
Municipal de Saneamento Básico.

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 SMSB n. 023/2012, datado de 14 de março de 2012, na qual a
Prefeitura Municipal de Navegantes, por meio da Secretária Municipal de Saneamento
Básico, requer a aplicação de reajuste tarifário; e considerando as JUSTIFICATIVAS
apresentadas em anexo, vem

DELIBERAR

1.

Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Navegantes, através da Secretaria

Municipal de Saneamento Básico a promover o reajustamento tarifário de 26,22% (vinte e
seis vírgula vinte e dois por cento), de forma linear em todas as faixas de consumo.

2.

Fica homologada a Tabela Tarifária e de Serviços abaixo, com os seguintes valores

e categorias de consumo:
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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;

Categoria
Residencial
Residencial
Residencial
Poder Público
Poder Público
Comercial
Comercial
Industrial
Industrial
Poder Público
Poder Público
Residencial
Residencial
Residencial

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO
Limite
Limite
Tarifa
Inferior
Superior
Social
0
10
Social
11
25
Social
26
999999
Público Especial
0
10
Público Especial
11
999999
Normal
0
10
Normal
11
999999
Normal
0
10
Normal
11
999999
Normal
0
10
Normal
11
999999
Normal
0
10
Normal
11
25
Normal
26
999999

Valor m³
1,2666
2,35
6,41
2,410
4,48
3,935
6,176
3,935
6,176
3,935
6,176
2,531
4,702
6,422

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS
Descrição do serviço
3101 - LA CONS. CAV. DANIF
3357 - LA INST. RES DN 1/2" E 3/4" LOC. S/ASF.
3922 - LA RELIG/CORTE CAV.
1023 - TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATIVO
3705 - LA SUBST. HIDR. AFERICAO DN 1/2" E 3/4" P.U.
3926 - REATIVAÇÃO
3305 - LA INST. N. RES. DN 1/2" E 3/4" LOC. C/ASF.
3307 - LA INST. N. RES. DN 1/2" E 3/4" LOC. S/ASF.
3818 - LA VER IRREGULARIDADE
4511 - LE DECLARAÇÃO VIABILIDADE DE LIG.
ESGOTO
3509 - LA REDIMENSIONAMENTO DN RP P.U.
1057 - AC COBR. INF. VIOLACAO LACRE LIG.
CORTADA (CAV)
3923 - LA RELIG/CORTE CAV. (Acerto de Cadastro)
3925 - LA RELIG/CORTE RP (Acerto de Cadastro)
3337 - LA INST. DN 2" LOC. S/ASF. MAT. USU.
3358 - LIGAÇÃO TEMPORARIA
3340 - LA INST. DN 3" LOC S/ ASFALTO MAT. USU
3317 - LA INST.DN. 1" LOC S/ ASFALTO
3327 - LA INST.DN 1" LOC C/ ASFALTO
3339 - LA INST. DN 2" LOC. C/ ASF
3345 - LA INST. DN 3" LOC. C/ ASF
3360 - LA INST. RESIDENCIAL BAIXA RENDA DN. 1/2
3/4

Preço (R$)
29,15
83,43
22,59
1,45
26,50
80,84
118,77
114,48
4,29
15,14
111,07
37,92
22,59
65,63
291,56
87,72
1.161,22
161,56
164,08
309,23
1.205,40
41,02

1250 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA P/ METRO CÚBICO
3905 - LA ANALISE DE AGUA
1058 - AC COBR.INF HIDROMETRO INVERTIDO CN
3751 - LA SUBST. HIDR. DANIF. DN 1/2" E 3/4" CAP
3M3/H
1055 - AC COBR. INF. SANCAO REGULAMENTAR
3709 - LA SUBST. HIDR. INVERTIDO GC*
3707 - LA SUBST. HIDR. INVERTIDO CN
3285 - LA DESLOC. RP DN 2" LOC. C/ASF. MAT. USU.
3287 - LA DESLOC. RP DN 2" LOC. S/ASF. MAT. USU.
3233 - LA DESLOC. CAV. DN 2" MAT. USU.
3966 - LA RELIG. RP. CORTE LIGACAO BY-PASS OU
CLANDESTINA
3981 - LA VENDA TUBO P/METRO
3954 - LA RELIG. CAV. CORTE VIOLADO
3958 - LA RELIG. CAV. CORTE SANCAO
REGULAMENTAR
1021 - AC EMISSAO 2 VIA EXTRAVIO
1024 - AC TAXA ENTREGA AVISO DÉBITO
3355 - LA INST. RES. DN 1/2" E 3/4" LOC. C/ASF.
3251 - LA DESLOC. RP DN 1/2" E 3/4" LOC. C/ASF.
3253 - LA DESLOC. RP DN 1/2" E 3/4" LOC. S/ASF.
3306 - LA INST. CAV.
3201 - LA DESLOC. CAV. DN 1/2" E 3/4"
3924 - LA RELIG/CORTE RP
3110 - LA CONS. CAV. DANIF.

3.

8,84
270,11
79,51
166,64
68,15
130,00
130,00
130,00
128,74
64,37
218,36
8,70
65,63
116,50
1,26
2,90
125,96
117,38
113,59
80,14
42,91
65,63
29,15

Fica homologada a Tabela Tarifária e de Serviços abaixo, com vigência a partir de

30 (trinta) dias contados da publicação e divulgação pela Prefeitura Municipal de
Navegantes aos seus usuários.

Florianópolis, 30 de março de 2012.

MARCOS FEY PROBST
Diretor-geral da ARIS

JUSTIFICATIVA

Pedido de reajustamento tarifário da Prefeitura
Municipal de Navegantes.

A Prefeitura Municipal de Navegantes, através da Secretaria Municipal de
Saneamento Básico encaminhou o Ofício SMSB n. 023/2012, datado de 14 de março de
2012, na qual pleiteia a aplicação de reajuste tarifário de 26,22% (vinte e seis vírgula vinte
e dois por cento) de forma linear em todas as faixas de consumo atualmente praticadas no
Município, desde o ano de 2007.
Apresentou seu pedido calcado no (i) aumento promovido pela SEMASA de Itajaí
em 26,22% no valor do m³ de água a partir de janeiro de 2012, (ii) inexistência de reajuste
ou revisão desde o ano de 2007 e (iii) comprometimento do equilíbrio entre receita e
despesa. Encaminhou, em anexo ao pedido, (i) as faturas do SEMASA/Itajaí que
comprovam o aumento da água fornecida ao Município de Navegantes, (ii) cópia de faturas
de água de um consumidor local nos anos de jan/2007, jan/2008, jan/2009, jan/2010,
jan/2011 e jan/2012 e (iii) relação das despesas e receitas com os serviços de
abastecimento de água potável aos usuários.
O requerimento da Prefeitura Municipal mostra-se oportuno e lícito, 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.

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,
geralmente apurado num intervalo não inferior a de 12 (doze) 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 do reajuste nas
tarifas cobradas pela Prefeitura Municipal, no valor de 26,22% (vinte e seis vírgula vinte e
dois por cento) para um período de mais de 60 (sessenta) meses sem reajustamento
tarifário.
O mencionado percentual pleiteado pela municipalidade mostra-se razoável e
dentro dos patamares da perda inflacionária do período de janeiro de 2007 a dezembro de
2011. Para o período em referência, o IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e estatística (IBGE) apresentou variação positiva de 27,08% (vinte e sete vírgula
zero oito por cento). Sobre a aplicação de índices inflacionários às tarifas de água e esgoto,
citam-se comentários sobre o tema:
“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.” 3

Desta forma, a aplicação do percentual de 26,22% (vinte e seis vírgula vinte e dois
por cento) sobre os valores tarifários, de forma linear, mostra-se abaixo das perdas
inflacionárias calculadas pelo IBGE por meio dos índices do IPCA (27,08%) entre os anos
de 2007 a 2011, mostrando-se lícito e devido o reajustamento requerido pela Prefeitura
Municipal de Navegantes, pois em consonância com os princípios da modicidade tarifária
e da manutenção das condições econômicas para a manutenção, ampliação e modernização
dos serviços públicos.
Destaca-se que a própria ARIS, em processo de fiscalização realizado em 09 de
outubro de 2011, apontou em seu Relatório de Fiscalização RF-SSA-NAVEGANTES01/2011 a necessidade de investimentos na estrutura operacional dos serviços de
abastecimento de água, nos termos das não conformidades constatadas na oportunidade.
Ainda, o Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado pela Lei complementar
municipal n. 085/2010, apontou a necessidade de investimentos de grande monta para os
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Enfim, os investimentos
somente serão possíveis de houver sustentabilidade financeira na prestação dos serviços,
sendo fundamental a manutenção do padrão monetário da tarifa.
Ademais, pelas informações trazidas pela municipalidade no presente pleito,
percebe-se que a atual composição tarifária faz frente somente ao custeio dos serviços,
sendo que em 2011 foram arrecadados R$ 8.499.752,94 e gastos R$ 8.412.053,30, ou seja,
um resultado de apenas R$ 87.699,64. Resta evidente que tal composição tarifária não
comportará, em 2012, nem sequer os custos dos serviços diante da majoração (26,22%) do
custo da água bruta comprada do SEMASA de Itajaí. Tem-se, em suma, que o pedido do
Município de Navegantes objetiva, tão somente, repassar o aumento da água comprada do
SEMASA para a estrutura tarifária aplicada naquela municipalidade.
Acredita-se, inclusive, que o padrão tarifário reajustado ainda não seja suficiente
para fazer frente aos investimentos necessários para o cumprimento do Plano Municipal de
Saneamento Básico e das próprias determinações da ARIS em suas fiscalizações.
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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.

Desta forma, resta latente a necessidade de um estudo para averiguar-se, com
profundidade, a real estrutura tarifária para possibilitar a sobra financeira necessária ao
cumprimento das metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, fato que
certamente apontará a majoração significativa das tarifas atualmente cobradas (mesmo
após este Deliberação). Ainda, compreende-se adequado que o Município promova a
criação de uma autarquia municipal de saneamento, descentralizando os serviços e
separando a receita e despesa da rotina da própria Prefeitura Municipal; ou,
alternativamente, que delegue os serviços mediante contrato de concessão ou programa
(Lei federal n. 8.987/1995).
Quanto à aplicação do reajustamento, o artigo 39 da Lei federal n. 11.445/2007 é
expresso em condicionar sua aplicação à prévia publicação do reajuste com 30 (trinta) dias
de antecedência. 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.

Desta forma, o reajustamento concedido somente poderá ser efetivado após 30
(trinta) dias da publicação e divulgação pela Prefeitura Municipal de Navegantes junto aos
usuários na municipalidade, em respeito ao artigo 39 da Lei federal n. 11.445/2007.
Por fim, a ARIS já trabalha na elaboração de norma reguladora definidora do
regime, da estrutura e dos níveis tarifários, bem como dos procedimentos e prazos para sua
fixação, seu reajuste e sua revisão, nos termos do artigo 23, IV da Lei federal n.
11.445/2007.

Estes são os fundamentos que embasam a Deliberação n. 002/2011, da Agência
Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS).
Florianópolis, 30 de março de 2012.

MARCOS FEY PROBST
Diretor-geral da ARIS

