
 

Ofício nº 17 

 

      Maringá, 15 de agosto de 2017. 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor  

Diretor MARCOS JOSÉ DOS SANTOS 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

SANTA MÔNICA – PARANÁ 

 

Assunto: Encaminhamento do parecer do GTR 

 

 

      Prezado Senhor, 

 

      Encaminho a Vossa Senhoria, em resposta ao 

requerimento de revisão formulado nos termos do Ofício nº 006, o anexo Parecer Técnico do Grupo 

Técnico de Regulação, para que sejam tomadas as providências indicadas no parecer. 

 

      Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ BOVO 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARECER TÉCNICO SOBRE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA 

 

AUTARQUIA SOLICITANTE: SAMAE de SANTA MÔNICA 

 

SOLICITAÇÃO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA. 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE ATENDIDO O DISPOSTO 

NESTE PARECER, EM DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 

36, DE 28 DE AGOSTO DE 2016. 

 

 1. ANÁLISE 

 

 

 Por meio deste parecer técnico, objetiva-se promover análise do pleito de 

revisão tarifária periódica formulado pela AUTARQUIA SOLICITANTE por meio do 

Ofício nº 006. 

 Analisando os documentos anexos ao ofício encaminhados pelo SAMAE, 

constata-se o atendimento ao disposto na Resolução nº 36, de 23 de agosto de 2016, 

salientando-se a possibilidade de inclusão da despesa futura necessária indicada pela 

AUTARQUIA no cálculo de revisão, no montante de R$ 76.258,07, diante do fato de 

que podem ser enquadradas como "outras despesas dos serviços de saneamento 

prestados", nos termos do art. 2º, caput, II, "b" da resolução referida. 

 Além disso, salienta-se que para efeitos de inclusão como despesa futura 

necessária, deve ser considerado o item "variação média do aumento das tarifas de 

energia elétrica no período correspondente entre o mês imediatamente posterior ao 

último mês utilizado como base para cálculo de reajuste e/ou revisão tarifária periódica 

anterior até o mês de solicitação da revisão tarifária periódica, devidamente autorizada 

pela ANEEL", o qual, no caso em questão, possui as seguintes características: 

 
1) período base: 2 de junho de 2016 (data de publicação do Decreto n° 079, que autorizou o 
último aumento tarifário) a 10 de agosto de 2017 (mês da solicitação da revisão tarifária 
periódica); 
2) concessionária de energia elétrica COPEL; 



3)  variação do preço da energia elétrica no período base:  
a) junho de 2016: 15,32% (estando em vigor a Resolução nº 1897/2015 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2015); 
b) julho de 2016: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016); 
c) agosto de 2016: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016);  
d) setembro de 2016: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016);  
e) outubro de 2016: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016);  
f) novembro de 2016: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016);  
g) dezembro de 2016: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 
de junho de 2016);  
h) janeiro de 2017: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016);  
i) fevereiro de 2017: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016);  
j) março de 2017: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016) ; 
k) abril de 2017: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016) ; 
l) maio de 2017: -12,87% (estando em vigor a Resolução nº 2096/2016 da ANEEL, de 24 de 
junho de 2016) ; 
m) junho de 2017: 5,85% (estando em vigor a Resolução Homologatória nº 2.255, de 20 de junho 
de 2017);  
n) julho de 2017: 5,85% (estando em vigor a Resolução Homologatória nº 2.255, de 20 de junho 
de 2017); e 
o) agosto de 2017: em aplicação, haja vista que o período base de aplicação é todo o dia 24 de 
cada mês, segundo a Resolução Homologatória nº 2.255, de 20 de junho de 2017; 
4) variação média no período base, a qual deve aplicada de forma proporcional aos dispêndios 
da energia elétrica elencados nos custos incorridos: - 8,18%. 

  

 

 

 2. CONCLUSÃO 

 

 Isto posto, é o parecer pela POSSIBILIDADE DE REVISÃO TARIFÁRIA 

PERIÓDICA, no percentual de 27,61%, após o lançamento dos dados informados pela 

AUTARQUIA, bem como os constantes neste parecer, na fórmula parametrizada 

conforme o Anexo I da Resolução nº 36, de 28 de agosto de 2016, cálculo esse que 

será anexado ao presente processo. 

Após a anexação da planilha, deve o processo seguir a seguinte tramitação: 

a) encaminhamento ao Conselho de Regulação, em reunião a ser organizada pelo 

próprio SAMAE, com a lavratura de ata, para que este se manifeste sobre a revisão; 



b) disponibilização da manifestação do Conselho para consulta pública no âmbito do 

Município de Santa Mônica pelo prazo de 5 (cinco) dias contados da data de 

disponibilização do parecer na página do CISPAR na internet; e 

 c) encaminhamento dos autos para que a Diretoria Executiva se manifeste, nos 

termos do art. 5º, II da Resolução nº 36, de 23 de agosto de 2016. 

 

 É o parecer. 

 

 Maringá, 15 de agosto de 2017. 

 

 

CLÁUDIA REGINA DA SILVA 

Advogada – OAB/PR Nº 52.694 

 

 

 

 

MAIARA MIRANDA 

Contadora 

CRC/PR Nº 066476/0-5 

 

 

 

 

REBECA SILVA ROCHA 

Engenheira Civil 

CREA/PR Nº 30212/D 


