
             

                    AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

1 

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina. 

CEP: 89.036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41 

www.agir.sc.gov.br  

DECISÃO FINAL 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 020/2014. 

 

OBJETO: Reajuste para a tabela de tarifa de água e serviços prestados pelo SAMAE de Blumenau. 

SOLICITANTE: SAMAE de Blumenau. 

INTERESSADO: SAMAE e o Munícipio de Blumenau.  

 

Relatório: 

Analisados todos os elementos que estão compondo o Procedimento Administrativo nº 020/2014, 

ACATO na sua integralidade, adoto o Parecer Administrativo n.º 012/2014 e o Parecer Jurídico 

021/2014 como o relatório dessa decisão e por isso, transcrevo partes: 

 

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

intermédio do Ofício nº 386/2014/PRES., de 16 de outubro de 2014 e recebido por esta 

Agência em 17 de outubro do mesmo ano, formula pedido de reajuste tarifário para 

apreciação da AGIR, estabelecendo assim nova tabela de tarifa para a água e serviços 

prestados pelo SAMAE de Blumenau. Para tanto, a Autarquia indica como índice de 

reajuste, o percentual de 6,67%, incluindo neste o IPCA acumulado no período de 

novembro/2013 a outubro/2014, ressalvando que para o mês de outubro foi considerada a 

expectativa de IPCA obtida junto ao Boletim Focus do Banco Central do Brasil.   

Diante a solicitação, a AGIR, através da Resolução nº 043 de 20 de outubro de 2014, 

publicada na Edição nº 1.599, p. 456, de 23/10/2014 do Diário Oficial dos Municípios de 

Santa Catarina DOM/SC; instaura o Procedimento Administrativo nº 020/2014, 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). 

[...] 

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 a tona a Decisão do Procedimento Administrativo nº 017/2013 desta 

Agência de Regulação, de 26 de novembro de 2013, 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 2015, ou seja, observou-se no presente pleito o intervalo mínimo 

de 12 (doze) meses. 

[...] 

Cumpre destacar que para o presente pleito, esta Diretoria Administrativa considerará o 

período de novembro/2013 até outubro/2014 (em razão do último reajuste concedido pela 

Autarquia ter compreendido o período de março/2012 até outubro/2013, conforme atesta a 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Decisão do Procedimento Administrativo nº 017/2013 desta Agência de Regulação, de 26 

de novembro de 2013), acarretando em um índice de 6,5872%, diferente dos 6,67% 

solicitados, devido ao fato de a expectativa obtida junto ao Boletim Focus referente ao mês 

de outubro não ter se confirmado, conforme o pleiteado pelo SAMAE de Blumenau. 

 

 Assim, para melhor demonstração do índice acumulado, trazemos ao presente parecer a composição 

do IPCA acumulado de novembro de 2013 até outubro de 2014: 

 

Quadro 1 – Evolução do IPCA Novembro/2013 a Outubro/2014. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual 

out/14 0,42 1,065872 6,5872 

set/14 0,57 1,061414 6,1414 

ago/14 0,25 1,055399 5,5399 

jul/14 0,01 1,052767 5,2767 

jun/14 0,4 1,052661 5,2661 

maio/14 0,46 1,048468 4,8468 

abr/14 0,67 1,043667 4,3667 

mar/14 0,92 1,036721 3,6721 

fev/14 0,69 1,027270 2,7270 

jan/14 0,55 1,020230 2,0230 

Dez/13 0,92 1,014650 1,4650 

nov/13 0,54 1,005400 0,5400 
Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: <http://www.debit.com.br/consulta30.php?&indice=ipca>. Acesso 

em: 20 nov. 2014. 

 

Decisão: 

Como já mencionado, acato o Parecer Administrativo nº 012/2014 e o Parecer Jurídico 021/2014, em 

suas análises e conclusões sobre o reajuste das tarifas de água solicitado pelo SAMAE de 

Blumenau/SC, uma vez que os mesmos trazem em suas análises e fundamentos legais e doutrinários, 

os elementos necessários para que a legalidade seja apreciada, reconhecida e aplicada. Como já 

demonstrado nos pareceres mencionados, e que devem fazer parte dessa decisão, o pleito do reajuste 

acha-se em conformidade com o dispõe o artigo 37 da Lei Federal nº 11.445/2007: “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”. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Quanto ao índice apontado pela Autarquia, o parecer administrativo, referendado pela equipe 

econômica desta Agência, aponta para “o índice de 6,5872%, diferente dos 6,67% solicitados, devido 

ao fato de a expectativa obtida junto ao Boletim Focus referente ao mês de outubro não ter se 

confirmado, conforme o pleiteado pelo SAMAE de Blumenau”.  

 

Por fim, diante de todo o arrazoado neste Procedimento DEFERE-SE o reajuste anual da tarifa e dos 

serviços de água prestados pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – 

SAMAE de Blumenau, para assim autorizar a aplicação do índice de 6,5872%, com base no IPCA 

dos último 12 (doze) meses, ou seja, de novembro/2013 até outubro/2014, conforme o demonstrado 

no Quadro 1 deste Parecer e, igualmente no Portal Brasil e que sejam observados os seguintes 

procedimentos: 

1) Emissão de ato normativo formalizador correspondente, em tempo hábil, para cumprimento 

de seus efeitos legais, nos termos da legislação municipal pertinente (decreto), inclusive com 

a publicação e 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 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); 

2)  Que que seja encaminhado a esta Agência cópia da nova tabela tarifária, assim como das 

publicações realizadas pela Autarquia Municipal (incluindo a nova tabela), no prazo de 30 

(trinta) dias após esses atos; 

3) Intime-se com urgência as partes interessadas. 

 

Blumenau (SC), em 27 de novembro de 2014. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 
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