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Parecer Administrativo nº 028/2017 

 

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. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto 

6.017/2007. 

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços assim compreendidos pela Lei 

Federal nº 11.445/2007: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

A AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do Médio Vale 

do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta região, sendo estes: 

Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, 

Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme demonstra-se na 

figura 1:  
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Figura 1 - Área de Abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI (2016). 

 

Cabe informar que o município de Blumenau, parte interessada no presente 

Procedimento Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da  

Lei Complementar nº 7.502, de 10 de março de 2010. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico para a sociedade, além disso é papel da Agência Reguladora editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social atendendo a aspectos de qualidade, 

requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, monitoramentos dos 

custos, além de outros destacados na Lei Federal nº 11.445/2007.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos a destacar do seu relatório entregue a esta Agência Reguladora.  

 

2. DO RELATÓRIO 

 

Relata-se que a Concessionária dos serviços públicos de esgotamento sanitário no 

Município de Blumenau/SC, empresa Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A., requereu 
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pedido de reajuste anual tarifário através do Ofício OA-DIR 008/2017 – AGIR, de 30 de 

janeiro de 2017 (recebido pela Agência em 31 de janeiro do mesmo ano). 

Diante a solicitação, a AGIR, instaurou o Procedimento Administrativo nº 022/2017, 

cujo objeto é a análise do pedido de reajuste do valor dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário prestados pela Concessionária Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. no Município 

de Blumenau/SC. 

Que o referido pedido de reajuste solicita a aplicação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA acumulado entre os meses de março/2016 até fevereiro/2017, ou 

seja, um espaço temporal de 12 (doze) meses, como contratualmente previsto na Cláusula 

21.1 do Contrato de Concessão de Prestação de Serviço Público de Esgotamento Sanitário, a 

qual prevê:  

CLÁUSULA 21 – Reajuste 

21.1 – O valor da TARIFA será reajustado a cada 12 (doze) meses, 

utilizando-se, para tanto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por 

outro índice que o venha a substituir. 

 

Ressalta o pedido, em seu segundo parágrafo, que tal solicitação respeita o interstício 

de no mínimo 12 (doze) meses após o último aumento tarifário deferido, bem como atende ao 

Procedimento Administrativo desta Agência Reguladora, cujos requisitos foram estabelecidos 

através do ofício nº 058/2013-AGIR, recebido em 26/03/2013, ratificando o dispositivo legal, 

que prevê que as solicitações de revisões/reajustes das tarifas de esgoto devem ser 

encaminhadas para conhecimento e acompanhamento da AGIR, no prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias anteriores à efetiva aplicação.  

A Concessionária disponibiliza para apreciação, o cálculo referente ao Reajuste Anual 

compreendendo o período de março/2016 a fevereiro/2017, decorrente da variação do Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE.  

Informou também a Concessionária, que até a presente data, os valores de janeiro/17 e 

fevereiro/17 não foram publicados pelo IBGE, sendo que para o período a Concessionária 

adotou projeções do Banco Central do Brasil (Focus – Relatório de Mercado), cuja divulgação 

ocorre semanalmente. Assim que forem publicados os valores reais, a Agência Reguladora 

será prontamente notificada. 
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Elenca a Concessionária, uma série de considerandos, com o objetivo de elucidar 

alguns pontos desde a última solicitação de reajuste que fez junto a AGIR, as quais são 

trazidas ao presente Parecer:  

1. O Ofício, abrindo a página 2, diz que conforme decisão nº 004/2016 do Procedimento 

Administrativo nº 001/2016, a Agência Reguladora deferiu a aplicação do índice de 

13,08% (treze vírgula zero oito por cento) com base no IPCA dos últimos 14 (catorze 

meses, ou seja, de janeiro de 2015 até fevereiro de 2016, aplicáveis a título de 

reajustamento tarifário; 

2. Mais abaixo, no segundo parágrafo, a Concessionária anota que conforme ATA de 

reunião realizada em 10/02/2016, ficou acordado entre as partes, que a fonte de dados 

utilizada para determinação do índice do mês de fevereiro/2016 seria o Relatório de 

Mercado Focus, do Banco Central do Brasil (19 de fevereiro de 2016), que apresentou 

o índice de 0,89%;  

3. Já no terceiro parágrafo da segunda página do Ofício, a Concessionária registra que 

conforme esclarece o Parecer Administrativo nº 016/2016 o índice real de fevereiro de 

2016 deveria ser averiguado quando de sua publicação oficial e sua diferença, para 

mais ou para menos, ser considerada no próximo pleito de Reajuste Tarifário;  

4. Informa ainda a Concessionária, no quarto parágrafo da segunda página do Ofício, que 

em 09/03/2016, o sitio eletrônico do IBGE (Fonte: http://saladeimprensa.ibge.gov.br/ 

noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=3117), divulgou que o índice real 

do mês de fevereiro de 2016 foi de 0,90%, e assim, a diferença de 0,01% deverá ser 

considerada neste ciclo anual de Reajuste Tarifário (IPCA); 

5. Demonstrou a Concessionária, através de um quadro, o qual está representado abaixo 

como quadro 1, contendo (i) o percentual de 0,01%, à título da diferença apontada 

entre o valor projetado versus Índice real divulgado pelo IBGE em 09/03/2016, 

situação já requerida através do ofício AO-DIR 064/2016-AGIR, (ii) as variações 

mensais do IPCA apurado de mar/16 a dez/16 (Fonte:IBGE) e, (iii) projeções dos 

meses janeiro e fevereiro de 2017. 

 

Quadro 1: Evolução do IPCA mar/16 à fev/2017.  
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Mês Período IPCA 

Mensal(%) 

IPCA 

Acumulado(%) 

Taxa de 

Variação 

0 Fev/16 0,01 0,01 1,0001000 

1 Mar/16 0,43 0,44 1,0044004 

2 Abr/16 0,61 1,05 1,0105273 

3 Maio/16 0,78 1,84 1,0184094 

4 Jun/16 0,35 2,20 1,0219738 

5 Jul/16 0,52 2,73 1,0272881 

6 Ago/16 0,44 3,18 1,0318081 

7 Set/16 0,08 3,26 1,0326336 

8 Out/16 0,26 3,53 1,0353184 

9 Nov/16 0,18 3,72 1,0371820 

10 Dez/16 0,30 4,03 1,0402936 

11* Jan/17 0,49 4,54 1,0453910 

12* Fev/17 0,57 5,13 1,0513497 
Fonte: Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. (2017) 

*Projeção de jan/2017 = 0,49% e fev/2017 =0,57%, conforme Tabela “Média – Top 5 – curto 

prazo” pág. 04 do Focus – Relatório de Mercado do Banco Central do Brasil, datado de 

27/01/2017 (Anexo I)    

 

6. Conforme o quadro acima, o valor final estimado de reajuste para o período apontado 

é de 5,13% (cinco virgula treze por cento), aplicados a partir das faturas de abril de 

2017, incidindo sobre a Tabela das Tarifas de Esgoto e sobre a Tabela dos Serviços e 

Esgotamento Sanitário do Decreto Municipal nº 10.809/2015. 

7. A seguir no segundo parágrafo da terceira página, lembra que, para que as tarifas 

possam ser aplicadas a partir de abril de 2017, a respectiva publicação deve ocorrer 

com um mês de antecedência, a fim de atender ao Artigo 39 da Lei Federal nº 

11.445/2007, a qual estabelece as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico; 

8. No terceiro parágrafo da terceira página, lembra que conforme item 21.11 do Contrato 

de Concessão, cabe à Agência Reguladora divulgar o reajuste, mediante publicação 

em jornal de grande circulação no âmbito da área de Concessão; 

9. Por fim, fechando o ofício, solicita a manifestação da Agência Reguladora, conforme 

prazos fixados nas Cláusulas 21 do Contrato de Concessão e, coloca-se a disposição 

para esclarecimentos adicionais.           
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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.  

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso I, e seguintes 

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: 

I – de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 

forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 

cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente [...]. 

 

Da Análise:  

 

Diante do exposto, o requerimento apresenta-se oportuno e lícito, conforme o que rege 

o 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”.  

 Relembrando os fatos: 

1. Em 31/01/2017, esta Agência recebeu o Ofício AO-DIR 008/2017 – AGIR, cujo 

assunto era a solicitação de “Reajuste Anual da Tarifa do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA)”;   

2. Solicitava a Concessionária, o reajuste de 5,13% (cinco virgula treze por cento), 

correspondente ao IPCA acumulado de mar/2016 até fev/2017, com sua aplicação 

a partir de abril de 2017; 

3. O percentual de 5,13%, tem três componentes: a) 0,01% correspondente a 

diferença entre o percentual apurado pelo IBGE em fevereiro de 2016 (0,90%) e o 
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valor projetado (0,89%), utilizado para compor o percentual de reajuste aplicado, 

de acordo com o Procedimento Administrativo 001/2016;  b) os percentuais 

mensais apurados pelo IBGE nos meses de março de 2016 a dezembro de 2016 e 

c) os percentuais projetados pelo Focus - Relatório de Mercado do Banco Central 

do Brasil, para os meses de janeiro e fevereiro de 2017; 

Todavia, quanto ao índice requerido pela Concessionária, como reajuste inflacionário, 

esta Diretoria Administrativa retifica o que a Concessionária registra em seu pedido, 

considerando o período de março/2016 até fevereiro/2017, solicitando um reajuste de 5,13%.  

Na componente b, do item 3 acima, incluiremos o mês de janeiro de 2017, como dado 

oficial, uma vez que este já foi apurado pelo IBGE. Portanto os percentuais mensais apurados 

pelo IBGE a serem considerados serão entre os meses de março de 2016 a janeiro de 2017. Já 

a componente c) o percentual projetado pelo Focus - Relatório de Mercado do Banco Central 

do Brasil, será somente do mês de fevereiro de 2017, já com projeção atualizada do dia 17 de 

fevereiro de 2017, cuja composição passa a ter o formato do quadro 2 abaixo: 

   

Quadro 2 – IPCA Acumulado março/2016 até fevereiro/2017. 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

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

fev/16 0,01 1,0001000 0,0100 

mar/16 0,43 1,0044004 0,4400 

abr/16 0,61 1,0105273 1,0527 

maio/16 0,78 1,0184094 1,8409 

jun/16 0,35 1,0219738 2,1974 

jul/16 0,52 1,0272881 2,7288 

ago/16 0,44 1,0318081 3,1808 

set/16 0,08 1,0326336 6,8292 

out/16 0,26 1,0353184 3,5318 

nov/16 0,18 1,0371820 3,7182 

dez/16 0,30 1,0402936 4,0294 

jan/17 0,38 1,0442467 4,4247 

fev/17* 0,42 1,048633 4,8633 

*Sendo o mês  de fevereiro 2017 (0,42)  projetados com base no Relatório de Mercado Focus do 

Banco Central do Brasil, de 17 de fevereiro de 2017. 

Fonte: Adaptado IBGE , Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional 

de Índices de Preços ao Consumidor Acesso em: 13 fev. 2017. 
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Considerando-se o índice de 4,86% (quatro virgula oitenta e seis por cento) nos preços 

a serem patricados pela concessionária, a partir abril/2017 apresentamos a tabela tarifária com 

a seguinte configuração: 

 

Quadro 3:Tarifa de esgoto 

CATEGORIA   
FAIXA DE 

CONSUMO 

Preço 

Vigente 

Valor Esgoto  com 

Reajuste  4,86% 

Residencial, 

escritório e 

consultório 

0 a 10 m³ 31,91 33,46 

11 a 30 m³ 5,842 6,126 

31 a 9999m³ 7,445 7,807 

Social 

0 a 10 m³ 15,68 16,44 

11 a 30 m³ 5,842 6,126 

31 a 9999m³ 7,445 7,807 

Comercial, industrial 

e ligação temporária 

0 a 10 m³ 48,52 50,88 

11 a 30 m³ 7,445 7,807 

31 a 9999m³ 13,398 14,049 

Pública 

0 a 10 m³ 31,91 33,46 

11 a 499 m³ 6,196 6,497 

500 a 9999m³ 11,168 11,711 

Escolar 
0 a 10 m³ 31,91 33,46 

11 a 9999 m³ 6,196 6,497 

Hospitalar 
0 a 10 m³ 31,91 33,46 

11 a 9999 m³ 4,03 4,226 

Fonte: AGIR (2017). 

 

 

 

Para os serviços complementares prestados pela concessionaria incluiu-se ao preço o 

índice de 4,86% (quatro virgula oitenta e seis por cento). A tabela tarifária passa a ter a 

configuração dos seus preços praticados a partir abril/2017 da seguinte forma: 

 

Quadro 4: Serviços prestados pela concessionária 
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Serviço 
Preço 

Vigente 

Valor Esgoto  com 

Reajuste  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 

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). 

 

 Desta forma, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda: 

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 reajuste anual do valor da tarifa dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário prestados pela Concessionária Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. no 

Município de Blumenau/SC, 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 

demonstrado no Quadro 2 deste Parecer; 
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2) Registra-se que o índice de fevereiro de 2016 (0,01%), refere-se a diferença  entre o 

índice apurado (0,90%) e o índice projetado (0,89%) utilizado no cálculo do reajuste 

constante no Procedimento Administrativo 001/2016;  

3) Já o índice de fevereiro de 2017, o qual foi utilizado de forma projetada para o período 

em questão, deverá ser averiguado quando de sua publicação oficial e, sua diferença, 

para mais ou menos, deverá ser considerada/ajustada quando do próximo pleito de 

reajuste tarifário; 

4) Ao Diretor Geral da AGIR que paute sua Decisão à necessidade de comunicação pela 

Concessionária 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, 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 20 de fevereiro de 2017. 

 

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.) 
 


