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DECISÃO Nº 013/2017 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017. 

OBJETO: Reajuste tarifário dos serviços públicos de esgotamento sanitário prestados pela 

Concessionária Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. no município de Blumenau/SC. 

SOLICITANTE: Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. (Concessionária). 

INTERESSADOS: Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. (Concessionária), Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE (Concedente) e o município de Blumenau/SC. 

 

1. DO RELATÓRIO 

 

O pedido de reajuste ora sob análise para decisão, tramitou nesta Agência de Regulação, nos estritos 

caminhos das normativas vigentes, observando prazos e tramitação, ou seja, passou pela correta análise e 

fundamentação, tanto do Setor Administrativo, para as análises contábeis, econômicas e de ordem geral, 

como pela devida análise jurídica. 

Portanto, valho-me de ambos os relatórios, que ratifico e convalido, considerando o Parecer 

Administrativo nº 028/2017 e o Parecer Jurídico nº 041/2017, em seus relatórios e suas fundamentações 

legais, como razões de direito para fins da presente Decisão. 

Por essa razão, os dois Pareceres acima citados e identificados, devem ser considerados, na sua 

integralidade, como parte da Decisão ora proferida. 

 

2. DA DECISÃO 

 

Primeiramente ratifico e acompanho os Pareceres Administrativo nº 028/2017 e o Parecer Jurídico nº 

041/2017, pelas suas razões de fato e de direito, e por isso, trato-as como parte integrante dessa Decisão. 

 

2.1 DEFIRO, portanto, que seja a tarifa do esgotamento sanitário, a qual se acha submetida 

ao Contrato de Concessão vigente no município de Blumenau/SC, onde Odebrecht Ambiental – 

Blumenau S.A.  (Concessionária) e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – 

SAMAE e o município de Blumenau/SC (Concedentes), reajustada pelo índice de 4,86% (quatro 

vírgula oitenta e seis por cento), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

acumulado dos últimos 12 (doze) meses, ou seja, de março/2016 até fevereiro/2017, conforme o 
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demonstrado no Quadro 2, do Parecer Administrativo nº 028/2017, em restrito cumprimento aos termos 

contratuais vigentes, à partir da tarifa praticada à partir de mês de abril/2017, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Tarifa de esgoto. 

CATEGORIA   
FAIXA DE 

CONSUMO 

Preço 

Vigente 

Valor Esgoto com 

Reajuste de 4,86% 

Residencial, 

escritório e 

consultório 

0 a 10 m³ 31,91 33,46 

11 a 30 m³ 5,842 6,13 

31 a 9999m³ 7,445 7,81 

Social 

0 a 10 m³ 15,68 16,44 

11 a 30 m³ 5,842 6,13 

31 a 9999m³ 7,445 7,81 

Comercial, industrial 

e ligação temporária 

0 a 10 m³ 48,52 50,88 

11 a 30 m³ 7,445 7,81 

31 a 9999m³ 13,398 14,05 

Pública 

0 a 10 m³ 31,91 33,46 

11 a 499 m³ 6,196 6,50 

500 a 9999m³ 11,168 11,71 

Escolar 
0 a 10 m³ 31,91 33,46 

11 a 9999 m³ 6,196 6,50 

Hospitalar 
0 a 10 m³ 31,91 33,46 

11 a 9999 m³ 4,03 4,23 

  Fonte: AGIR (2017). 

 

2.2 DEFIRO, igualmente, a aplicação do mesmo índice acima, para os serviços 

complementares prestados pela Concessionária, à partir do mês de abril de 2017, conforme 

apresentando no quadro abaixo:  

       Quadro 2: Serviços prestados pela Concessionária. 

Serviço 
Preço 

Vigente 

Valor Esgoto com 

Reajuste  de 4,86% 

Atestado de localização (+deslocamento)                         18,87 19,79 

Deslocamento (em km)                                             1,09 1,14 

Interligação rede de esgoto DN150                               797,01 835,74 

Interligação rede de esgoto DN200                               937,58 983,15 

Interligação rede de esgoto DN250                             1369,44 1435,99 

Interligação rede de esgoto DN300                               1722,5 1806,21 
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Ligação de esgoto                                              231,58 242,83 

Ligação de esgoto (paralelo ou asfalto)                          291,55 305,72 

Limpeza caixa de inspeção - 1 economia                           65,19 68,36 

Limpeza caixa de inspeção - 2 economia                           101,38 106,31 

Parecer técnico de projetos de loteamento (esgoto)               466,5 489,17 

Realoc/subst. Ramal esgoto (passeio/rua de terra)                259,91 272,54 

Realoc/subst.ramal esgoto (asfáltico/paralelo)                 474,83 497,91 

Recuperação de caixa de inspeção danificada                      227,2 238,24 

Subs de tampa de caixa de inspeção - concreto                  64,72 67,87 

Subs de tampa de caixa de inspeção - ferro                       215,7 226,18 

Trat disp final de efluente doméstico limpa fossa                34,2 35,86 

  Fonte: AGIR (2017). 

 

2.3 Para integral validade desta Decisão, DETERMINA-SE que seja dada ampla publicidade pela 

Concessionária aos seus usuários, nos moldes habituais já consolidados, em período não inferior a 30 

(trinta) dias, para início da cobrança do novo regime tarifário e que seja encaminhado a esta Agência 

cópia da nova tabela tarifária e devidas publicações. Tudo isso em obediência ao disposto no art. 39, da 

Lei Federal nº 11.445/2007, bem como informando que as tabelas dos serviços e das tarifas que foram 

reajustadas, estarão disponíveis no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

 

2.4 A presente Decisão entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios 

(DOM), órgão de publicidade oficial da AGIR.  

 

2.5 Extrai-se cópia desta decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, ENCAMINHA-

SE ÀS PARTES para conhecimento. Não havendo manifestação, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo, juntando-se, inclusive, cópias das publicações. 

 

Essa a Decisão. 

Blumenau (SC), em 24 de fevereiro de 2017. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

http://www.agir.sc.gov.br/

