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Procedimento administrativo nº 017/2013 

 

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.  

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

 

Em breve resumo destaca-se que o Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Blumenau – SAMAE, por intermédio do Ofício nº 574/PRES., de 14 de novembro de 

2013 (recebido pela AGIR em 22 1 de novembro de 2013), formula pedido de reajuste tarifário para 

apreciação da AGIR, e nesse ponto a Autarquia indica como índice de reajuste, o percentual de 

9,37%, (nove virgula trinta e sete por cento) incluindo neste o IPCA – índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo, acumulado no período de março/2012 a outubro/2013.   

 

Para comprovação do pleito, a Autarquia pautou seu pedido de reajuste 

considerando o item 02 da Decisão do Procedimento Administrativo nº 008/2013 - AGIR de 15 de 

abril de 2013 e, após as análises, foi elaborado relatório do processo pela Diretoria Administrativa e 

Parecer Jurídico pelo Advogado da AGIR, os quais instruem o presente processo. Em razão do rico 

relatório apresentado no Parecer Administrativo nº 010/2013 e no citado Parecer Jurídico nº 

015/2013, adoto-os na íntegra e deixando por isso, de adentrar nos detalhes e evitar desnecessária 

repetição na análise dos fatos. 

 

DECISÃO: 

 

Vistos os documentos disponibilizados pelo SAME de Blumenau que instruem o 

Procedimento Administrativo nº 017/2013 e analisados o relatório administrativo e o Parecer 

Jurídico, ambos elaborados por pessoas competentes desta Agência de Regulação, não há como 
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discordar dos posicionamentos adotados e nem como não acatar as recomendações para essa 

decisão. 

 

Com muita precisão ambos os pareceres teceram justos comentários sobre o que 

vem a ser o reajuste, apontando tanto os elementos legais aplicáveis como as doutrinas e as 

jurisprudências.  

 

Por isso tudo, o estudo e análise deste procedimento ateve-se tão somente à 

possibilidade de aplicar à tarifa de água e serviços prestados pelo do SAMAE de Blumenau, o 

reajuste requerido pela própria Autarquia e levando em consideração os índices oficiais divulgados 

pelo Governo Central, como o IPCA no caso em tela. 

 

As tarifas de serviços públicos deste setor, além da obrigatoriedade em observar o 

interstício de 12 (doze) meses, devem também ser fixadas de forma que seja preservado o equilíbrio 

econômico-financeiro e a modicidade da tarifa, dentre outros. Por outro lado também por força 

legal, não se pode deixar de observar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que em última 

instância é o marco legal que deve ser observado uma vez que este é instrumento fundamental para 

a definição das estratégias e para a formulação de políticas públicas que tem como objetivo final a 

universalização destes serviços. 

 

Diante de tudo que foi exposto, DEFERE-SE o REAJUSTE, pleiteado pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau - SAMAE, para aplicar, com 

fundamento no Artigo 2º Inciso IV e Artigo 37, ambos da Lei nº 11.445/2007 e nos Artigos 49 e 50, 

do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 e demais dispositivos legais aplicáveis, o percentual de 

9,37% ao valor da tarifa de água e serviços da Autarquia, percentual esse obtido pela aplicação do 

IPCA divulgado pelo IBGE, pleiteado pela própria Autarquia, com base no IPCA dos último 20 

(vinte) meses, ou seja, de março/2012 até outubro/2013, conforme o demonstrado no Quadro 1 do 

Parecer Administrativo nº 010/2013 e, igualmente no Portal do IBGE, Portal Brasil e Debit, estes 

anexos ao presente Procedimento Administrativo. 

 

Assim elenca-se os seguinte itens a serem observados pela Autarquia: 
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i - Para a validade e legalidade do reajuste, cabe ainda que seja o ato 

administrativo formalizador do reajuste aplicado às tarifas de água e serviços prestados pelo 

SAMAE de Blumenau, juntamente com a íntegra dos preços (nova tabela), por meio legal, 

publicado no Órgão Oficial do Município e/ou da Autarquia e ainda, em órgão de imprensa local e 

aviso na própria fatura (este último se for possível), de forma que os usuários tomem conhecimento, 

de forma ampla e oficial, em período não inferior a 30 (trinta) dias em obediência ao Artigo 39 da 

Lei Federal nº 11.445/2007, para o início da cobrança do novo regime tarifário ora autorizado.  

ii – Fica também determinado que o SAMAE de Blumenau encaminhe a esta 

Agência, cópia do ato administrativo com as novas tabelas tarifárias exarado, assim como das 

publicações realizadas, no prazo de no máximo 15 (quinze) dias após as edições dos documentos 

legais e publicações. 

 

A presente decisão entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial 

dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão de publicidade oficial da AGIR. Ainda e 

deverá ser publicada no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br.  

 

Extraia-se cópia desta, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

ENCAMINHA-SE À PARTE E PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC e 

também para o LEGISLATIVO MUNICIAL para conhecimento e providências legais cabíveis.  

 

Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, após o recebimento dos documentos 

mencionados item ii, desta decisão. 

 

Blumenau (SC), em 26 de novembro de 2013. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

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

