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NOTA TÉCNICA/GTR 
 

MANIFESTAÇÃO SOBRE CRITÉRIOS DE 
ENQUADRAMENTO DE USUÁRIOS NA CATEGORIA SOCIAL 
NO ÂMBITO DO SAMAE DE ANDIRÁ, ESTADO DO PARANÁ. 
REGULARIDADE DOS CRITÉRIOS. NECESSIDADE DE 
ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS. 
 

  
 1. EXPOSIÇÃO 
 

Por meio deste parecer, analisa-se o contido no Ofício nº 07/2021, por meio do 
qual o SAMAE DE ANDIRÁ, ESTADO DO PARANÁ, solicitou a análise da Resolução nº 
01, de 15 de janeiro de 2021, que trata dos requisitos para a obtenção dos subsídios 
atinentes à categoria tarifária social. 

Em sua exposição, o SAMAE aduziu que já existia disciplina anterior sobre o tema, 
o que se deu por meio da Portaria nº 010, de 2016, e que, por essa razão, não seria 
encaminhado o impacto tarifário. 

Em seguida, será promovida a análise. 
 
 
2. ANÁLISE 
 
Primeiramente, cumpre verificar a competência desta entidade reguladora para 

promover a adequada manifestação quanto ao tema. 
 
 
2.1 COMPETÊNCIA 
 
Analisando a Lei Federal nº 11.445, de 2007, com a redação alterada pela Lei 

Federal nº 14.026, de 2020, constata-se que a competência regulatória para promover 
manifestação sobre o assunto está inserida no art. 23, caput, IV e IX, segundo o qual 
compete à entidade reguladora editar “normas relativas às dimensões técnica, econômica 
e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão, pelo 
menos, os seguintes aspectos (...) IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os 
procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão” e “IX - subsídios tarifários e 
não tarifários”. 

 Vencida a questão da competência, será analisado o mérito da questão em 
si. 

 
 
 2.2 MÉRITO 
 
 Analisando a minuta da resolução encaminhada, constata-se que: 
 1) seria oportuna a supressão do “considerando” referente ao art. 11, §2º, 

IV, “c” da Lei Federal nº 11.445, de 2007, com a redação alterada pela Lei Federal nº 
14.026, de 2020, em razão do fato de que o dispositivo em questão (art. 11) se refere à 
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prestação dos serviços de saneamento por meio de delegação (contrato), e não por meio 
de outorga (que é o caso do SAMAE); 

 2) seria oportuna a alteração da referência ao ORCISPAR, passando-a de 
órgão “regulamentador” para órgão “regulador”; 

 3) no art. 1º, por questões de técnica legislativa, seria interessante substituir 
as alíneas “a”, “b” e “c” por incisos “I”, “II” e “III”; 

 4) os critérios de enquadramento previstos no art. 1º (atendimento ao 
usuário residencial, mesclando-se com critérios de consumo máximo e de renda) estão 
condizentes com o disposto no art. 29, §1º, I, II e IV da Lei Federal nº 11.445, de 2007, 
nos seguintes termos: “Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a 
instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico 
observará as seguintes diretrizes: I - prioridade para atendimento das funções essenciais 
relacionadas à saúde pública: II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de 
baixa renda aos serviços (...) IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de 
recursos”; e 

 5) as demais disposições previstas nos arts. 2º a 6º estão compatíveis com 
os critérios de enquadramento previstos no art. 1º. 

 Em comparação com a disciplina anterior acerca do assunto, constante na 
Portaria nº 010, de 2016, verifica-se que a principal diferença reside no fato de que a nova 
proposta estendeu a possibilidade do subsídio a todos os imóveis residenciais, enquanto 
que a portaria limitava a concessão a imóveis até 70 metros quadrados de área 
construída, conforme o art. 1º, “b”. 

 Desse modo, considerando que a nova proposta é mais ampliada, seria 
oportuno que a autarquia, diante disso, promovesse esclarecimentos a esta entidade 
reguladora acerca da existência, ou não, de impacto em sua sustentabilidade econômico-
financeira eventualmente decorrente dessa ampliação. 

 
 
 3 CONCLUSÃO 
 
 Isto posto, é a presente nota para concluir pela regularidade dos critérios de 

concessão dos subsídios da tarifa social previstos na Resolução nº 01, de 15 de janeiro 
de 2021, com as observações acima. 

 Entretanto, antes da conclusão final acerca do assunto, sugere-se que o 
SAMAE promova esclarecimentos a esta entidade reguladora acerca da existência, 
ou não, de impacto em sua sustentabilidade econômico-financeira eventualmente 
decorrente da ampliação da concessão dos subsídios. 
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 É o parecer. 
 

 Maringá, 30 de abril de 2021. 
 
 

CLÁUDIA REGINA DA SILVA 
Membro do GTR - Advogada 

 
 

JEFFERSON LAUER VALENDORF 
Membro do GTR - Contador 

 
 

LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA 
Membro do GTR - Engenheiro Civil 
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Marlon do Nascimento Barbosa 
Advogado – OAB/PR nº 27.715 
Assessoria Regulatória 

 
 
 

 


