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Parecer Administrativo nº 025/2016  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 018/2016. 

OBJETO: Reajuste para a tabela de tarifa de água e serviços prestados pelo Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE. 

SOLICITANTE: SAMAE de Blumenau. 

INTERESSADO: SAMAE e o munícipio de Blumenau.  

 

Relatório: 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE, por 

intermédio do Ofício nº 487/2016/PRES., de 11 de novembro de 2016 e recebido no mesmo 

dia por esta Agência de Regulação, formula pedido de reajuste tarifário para apreciação da 

AGIR, estabelecendo assim nova tabela tarifária para a água e os serviços prestados pelo 

SAMAE de Blumenau.  

Requer o reajuste das tarifas do SAMAE em 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por 

cento), correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

acumulado do período de novembro/2015 até outubro/2016. Solicita inclusive a aprovação da 

nova Tabela de Preços, a qual anexou, com aplicação a partir da competência janeiro/2017. 

Diante a solicitação, a AGIR instaura o Procedimento Administrativo nº 018/2016, 

cujo objeto é a análise do pedido de reajuste para a tabela de tarifa de água e serviços 

prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau –SAMAE. 

A fim de evidenciar o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao 

presente parecer a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de 

regulação o poder de definir as tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante seus 

usuários, nos termos do artigo 22 da mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.  
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Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso II da mesma 

lei, onde: 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços: 

[...] 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou 

tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de 

prestação do serviço ou de suas atividades; [...]. 

 

Parecer: 

Dentro do presente contexto, o requerimento do SAMAE de Blumenau mostra-se 

oportuno e lícito, nos termos do artigo 37 da Lei Federal nº 11.445/2007, onde: “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”. 

Nesse sentido, traz-se à tona a Decisão do Procedimento Administrativo nº 018/2015 

desta Agência de Regulação, de 30 de novembro de 2015, a qual estabeleceu nova tabela de 

tarifa de água e serviços prestados pela Autarquia, reajustando-a a época a partir da 

competência de janeiro de 2016, ou seja, observou-se no presente pleito o intervalo mínimo 

de 12 (doze) meses. 

Sobre a aplicação de índices inflacionários às tarifas de água e esgoto, cita-se o 

seguinte comentário 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 o 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. (BARBOSA; FREITAS, 2008, p. 266/267). 
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Vale informar que 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 de 12 (doze) meses. No setor de abrangência da 

AGIR, o saneamento básico, o reajustamento tarifário mostra-se ainda mais importante diante 

da imprescindibilidade que os serviços carregam, onde a manutenção, a melhoria e a 

ampliação dos sistemas de saneamento, sendo a água o principal vetor, estão inteiramente 

ligados à qualidade de vida dos cidadãos. 

Cabe relatar que no Procedimento Administrativo nº 019/2015 foi observada a 

revisão dos preços que passaram a ser prestados pelo SAMAE de Blumenau, que até então 

eram prestados pela Odebrecht Ambiental, consequentemente ampliando a tabela de serviços 

completares. Este Procedimento, que incluiu os itens: Ligação Nova ½ e ¾, Mudança de 

Ligação ½ e ¾ com reposição de piso, Desligamento definitivo e, Mudança de Ligação ½ e ¾, 

aprovou valores ali estabelecidos devendo estes serem considerados como o máximo a ser 

cobrado (teto máximo), quando todos os elementos da planilha de custos do serviço forem 

utilizados, sugerindo-se que sejam para cada caso relacionados os itens de materiais, mão de 

obra e máquina utilizados, lançando a cobrança na medida da utilização com aceite do 

usuário. Recomenda-se que seja acrescentado na tabela de preços e serviços complementares, 

texto mencionando a determinada forma de cobrança acima descrita. A recomendação em 

tela, se dá por motivos de demandas ocorridas na Ouvidoria desta Agência.  

Além disso, registra-se o Procedimento Administrativo nº 010/2015 que criou duas 

novas categorias para tarifas de abastecimento de água: Categoria Pública Municipal e 

Hospitalar Social através da Decisão nº 001/2016 de 18 de janeiro de 2016. Na solicitação, 

que veio acompanhada de planilha demonstrativa do impacto financeiro, comprometeu-se a 

Autarquia em compensar as perdas de receita, com investimentos na hidrometração e na 

redução de perdas de água, com investimentos de novas redes de distribuição.  

Resta prejudicada na demonstração, evidências (relatórios fotográficos e documentos 

comprobatórios) quanto ao ganho na composição da faixa etária dos hidrômetros, bem como 

na redução de perdas e novas redes. Esta análise será objeto de averiguação posterior por 

parte desta Diretoria, colaborando para confirmar que o impacto não ocorreu e afastando desta 

forma, conforme o processo acima citado, a caracterização da renúncia de receita. Tais 

comprovações solicitamos que aconteça com a maior brevidade.  
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Quanto ao percentual requerido, em destaque no Ofício nº 487/2016/PRES, cumpre 

aludir que para o presente pleito, esta Diretoria Administrativa considerará o período de 

novembro/2015 até outubro/2016 (em razão do último reajuste concedido pela Autarquia ter 

compreendido o período de novembro/2014 até outubro/2015, conforme atesta a Decisão do 

Procedimento Administrativo nº 018/2015 desta Agência de Regulação, de 30 de novembro 

de 2015), acarretando em um índice de 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento). 

Assim, para melhor demonstração do índice acumulado, trazemos ao presente 

parecer a composição do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

acumulado de novembro/2015 até outubro/2016: 

 

Quadro 1 – Evolução do IPCA Novembro/2015 até Outubro/2016. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

 

Mês/ano Índice do mês (em %) Índice Percentual Acumulado 

out/16 026 1,078738 7,87 

set/15 0,08 1,075941 7,5941 

ago/16 0,44 1,075081 7,5081 

jul/16 0,52 1,070371 7,0371 

jun/16 0,35 1,064834 6,4834 

maio/16 0,78 1,061120 6,1120 

abr/16 0,61 1,052907 5,2907 

mar/16 0,43 1,046523 4,6523 

fev/16 0,9 1,042043 4,2043 

jan/16 1,27 1,032748 3,2748 

dez/15 0,96 1,019796 1,9796 

nov/15 1,01 1,0101 1,01 
Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: <http://www.debit.com.br/consulta30.php?& 

indice=ipca>. Acesso em: 24 nov. 2016. 

 

Conforme preceitua a Lei Federal nº 11.445/2007 em seu Artigo 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”, portanto é 

essencial a observancia a norma legal quanto a aplicação da tabela com os novos preços a 

serem praticados. 

Desta forma, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda: 



 
 

5 

 
 

1) Diante do exposto, percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, 

entendendo-se como legal, razoável e praticável ao consumidor o percentual aplicado 

a título de reajustamento tarifário aos serviços prestados pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE, concedendo-se o índice de 7,87% (sete 

vírgula oitenta e sete por cento), com base no IPCA dos últimos 12 (doze) meses, ou 

seja, de novembro/2015 até outubro/2016, conforme o demonstrado no Quadro 1 deste 

Parecer e, com extração dos dados oriundos do Portal Brasil; 

2) Recomendar que a entidade autárquica apresente em forma de relatório evidências que 

confirme a atenuação do impacto financeiro oriundo do Procedimento Administrativo 

nº 010/2015; 

3) Que a assunção dos serviços acrescidos na tabela de serviços completares da 

Autarquia em conformidade com o Procedimento Administrativo nº 019/2015, seja 

cobrado na exata proporção dos elementos efetivamente aplicados para sua execução; 

4) Recomendar ao Diretor Geral da AGIR que paute sua Decisão à necessidade de 

comunicação pelo SAMAE de Blumenau 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 a esta Agência cópia da nova tabela tarifária, assim 

como das publicações realizadas pela Autarquia Municipal (incluindo a nova tabela), 

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) 

dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso). 

Encaminhe-se o referido pedido de reajuste para parecer e análise jurídica da 

Agência de Regulação. 

Este o nosso parecer, SMJ. 

Blumenau (SC), em 25 de novembro de 2016. 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo – AGIR 
ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 1463 

 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 

CRA-SC nº 6000528 / Reg. Prof. nº 1284/SC (Sec. Ex.) 


