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DECISÃO Nº 193/2021 
 

 

Procedimento Administrativo nº 068/2018 

 

OBJETO: Tratativas para a implantação de uma Tarifa Básica Operacional – TBO para o SAMAE 

de Timbó - SC. 

SOLICITANTE: SAMAE de Timbó. 

INTERESSADOS: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Timbó e o 

Município de Timbó - SC. 

 

 

RELATÓRIO: 
 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no exercício de suas competências, para 

melhor compreender e instrumentalizar as ações a serem adotadas junto ao SAMAE de 

Timbó/SC, solicitou através do Ofício nº 90/2018 de 27 de março de 2018, dados referentes ao 

histograma de consumo, metro a metro, separada por categoria econômica de usuário, ou seja: 

Residencial; Comercial; Industrial; Pública e Social, tendo por objeto iniciar as tratativas de 

estudos da Tarifa Básica Operacional - TBO1. 

 

Para tanto, a AGIR instaurou o Processo Administrativo nº 068/2018, objetivando 

o acompanhamento das tratativas para a implantação da TBO no referido município, 

culminando com a apresentação do estudo para implantação do modelo de tarifa básica 

operacional (TBO) pelo SAMAE de Timbó, que foi submetido a análise da equipe Técnica da 

Agência, que dentre outras, recomendou a submissão destes últimos, bem como do referido 

estudo em audiência pública a ser promovida pelo município de Timbó e Consulta Pública 

promovida por esta Agência de Regulação, com base no Novo Protocolo de Intenções e no 

Regimento Interno da AGIR. 

 

 
1 A Tarifa Básica Operacional (TBO) é composta por uma taxa fixa de disponibilidade do sistema, somado ao consumo de água medido no 
hidrômetro, que tem valor variável. ... Com a alteração, os consumidores passam a pagar pela quantidade de água consumida. Disponível em: 
https://www.google.com/search?q=conceito+de+Tarifa+basica+operacional&rlz=1C1GCEU_pt-
BRBR968BR970&oq=conceito+de+Tarifa+basica+operacional&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.9684j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Acesso 
em: 23/Dez/2021 

https://www.google.com/search?q=conceito+de+Tarifa+basica+operacional&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR968BR970&oq=conceito+de+Tarifa+basica+operacional&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.9684j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=conceito+de+Tarifa+basica+operacional&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR968BR970&oq=conceito+de+Tarifa+basica+operacional&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.9684j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Compulsado os autos, constata-se que as recomendações foram devidamente 

acatadas, com a realização da Audiência Pública pelo Município e Consulta Pública pela AGIR, 

bem como as contribuições, foram tabuladas, analisadas e publicadas na forma regulamentar, 

como também editada a versão final do Parecer Administrativo nº 119/2021 e respectivas 

Notas Técnicas. 

 

Breve e necessário relato. 

 

 

DECISÃO:  
 

   Com base nas informações constantes dos autos do Processo Administrativo nº 

068/2018, em especial a o que preconiza o inciso VII do art. 2º da Lei Federal nº 11.445/2007, 

estabelecendo que os serviços de saneamento básicos serão prestados com base no princípio 

fundamental da eficiência e da sustentabilidade econômica, acato as recomendações contidas 

no Parecer Administrativo nº 119/2021 e as respectivas Notas Técnicas, que passam a integrar 

presente decisão independentemente de sua transcrição, adotando-as como razões de decidir, 

em especial as recomendações constantes no item 6 e nos subitens de 1 a 4 do Parecer 

Administrativo nº 119/2021 e suas Notas Técnicas, conforme segue: 

 

Desta forma, a Gerência de Estudos Econômico-Financeiros da AGIR evidencia: 

1) Que foram obedecidas as normativas atuais vigentes, entendendo-se 

como legal, razoável e praticável ao consumidor à TBO, proposta devidamente 

submetida a Audiência Pública realizada pelo Poder Concedente e Consulta 

Pública realizada por esta Agência Reguladora nos termos do parecer prévio. 

2) Que após a Consulta Pública o percentual a ser aplicado é de 11,08% do 

INPC, apurado nos últimos 12 (doze) meses, a ser aplicado a título de 

reajustamento tarifário de água e serviços complementares prestados pelo 

SAMAE de Timbó já aplicada na TBO. 

3) Que o novo modelo proposto alterou os valores da tarifa da categoria de 

usuário Especial – Social com subsídio de 40% para 60%, contemplando assim a 

modicidade tarifária bem com o subsídio cruzado, nos termos da Lei Federal nº 

11.445/07 e alterações, conforme tabela abaixo: 

 

MODELO PROPOSTO 

   2022 - TBO - Disponibilidade 

   
Residencial R$ 

Comercial  
Industrial R$ Pública R$ Social R$ 

   R$ 

Faixas 14,60 20,40 20,40 14,60 5,80 

    2022 - TBO - Consumo 

Inicial Final    Residencial R$ 
Comercial 

R$ 
    Industrial R$     Pública R$     Social R$ 

1 10 2,10 2,90 2,90 2,10 0,80 
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11 20 4,90 6,90 6,90 4,90 2,00 

21 30 6,80 9,50 9,50 6,80 2,70 

31 10000 8,50 11,90 11,90 8,50 3,40 

 

4) Recomendar ao Diretor Geral da AGIR que paute sua Decisão, em parte, 

nas considerações e contribuições advindas da Consulta e Audiência Pública.  

 

 

Isto, posto, defere-se e determina-se: 

I - A aplicação da nova estrutura tarifária adotando como Parte Fixa: Tarifa 
Básica por Disponibilidade – TBO e a Parte Variável: a partir do consumo micro medido, bem 
como, concedendo o reajuste para os serviços complementares o percentual de 11,08% 
acumulado pelo INPC de novembro/2020 a outubro/2021.  

E, para que a presente Decisão tenha o seu efetivo cumprimento e validade legal, 
deve a administração municipal providenciar: 

a) A edição de ato administrativo competente, emanado do Senhor Prefeito 
Municipal, para todos os seus efeitos legais; 

b) Atente-se também o município, dada a sua competência, a necessidade de se 
dar comunicação 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 cópia da nova tabela tarifária a esta Agência, assim como das 
publicações realizadas pelo município de Timbó/SC, em observação ao disposto 
no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece: “Art. 39. As tarifas 
serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões 
serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em 
relação à sua aplicação.” (grifo nosso) 

 

II - Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento 
desta Decisão, juntamente com o Parecer Administrativo nº 119/2021 e respectivas Notas 
Técnicas, como de praxe, às partes interessadas, ou seja: ao Senhor Prefeito, ao Presidente do 
Conselho Municipal de Saneamento ou quem detiver tais atribuições, ao SAMAE/Timbó, bem 
como para a Câmara de Vereadores do Município de Timbó. 

A presente Decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR e, pela publicação 
no órgão oficial do município de Timbó/SC, além de também ser publicado no site da AGIR, qual 
seja www.agir.sc.gov.br. 

Entendendo, qualquer parte ou cidadão, em haver necessidade de se fazer um 
recurso contra essa decisão, abre-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação do 
mesmo ao Comitê de Regulação, órgão de segunda instância desta agência reguladora. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, DETERMINA-SE O 
ARQUIVAMENTO deste Processo Administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

 

Blumenau, em 23 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 
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