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Parecer Administrativo nº 013/2013. 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. 

OBJETO: Reajuste anual do valor da tarifa dos serviços públicos de esgotamento sanitário 

prestados pela Concessionária Foz de Blumenau S.A. no município de Blumenau. 

SOLICITANTE: Foz de Blumenau S.A. (Concessionária). 

INTERESSADOS: Foz de Blumenau S.A. (Concessionária), Serviço Autônomo Municipal de 

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

 

Relatório: 

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

Blumenau/SC, empresa Foz de Blumenau S.A., requereu pedido de reajuste anual tarifário através do 

Ofício FB/AGIR 054/2013, de 13 de dezembro de 2013 (recebido pela Agência em 17 de dezembro do 

corrente ano). 

 

Diante a solicitação, a AGIR, através da Resolução nº 52/2013 de 17 de dezembro de 2013 publicada no 

Dom/SC edição nº 1395 em 27 de dezembro de 2013; instaura o Procedimento Administrativo nº 

024/2013, cujo objeto é a análise do pedido de reajuste do valor dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário prestados pela Concessionária Foz de Blumenau S.A. no município de Blumenau. 

 

Que o referido reajuste solicita a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

acumulado entre os meses de março/2012 até dezembro/2013, ou seja, um espaço temporal de 22 (vinte 

dois) 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. 

 

Cabe ressaltar que o atual reajuste apresentou o presente lapso temporal em razão do processo de 

reequilíbrio econômico-financeiro que está em andamento nesta Agência de Regulação através do 

Procedimento Administrativo nº 010/2011 e, igualmente o pleito de reajuste teve sua postergação 
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mediante despacho do Diretor Geral da AGIR constante no Procedimento Administrativo nº 007/2013, 

conforme Ofício n° 101/2013, o qual torna-se parte integrante deste Procedimento. 

 

Neste contexto, o requerimento da Concessionária Foz de Blumenau S.A. 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”. 

 

Salientamos ainda que o reajuste pleiteado foi indeferido a época, haja vista, que o período entre a 

revisão concedida e o reajuste ficava abaixo do prazo de 12 (doze) meses, restando desta forma 

acumulado para este reajuste os meses acima citados. 

 

O pedido também está ancorado nos termos da Lei nº 11.445/07, em seu Artigo 22, a seguir citado:  

  

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.  

 

Além desta situação, ainda deve ser destacado a necessidade de que seja contemplado o Artigo 

29, Inciso I, e seguintes da mesma lei, sendo que este diz: 

 

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 [...]. 

 

Diante do exposto, o índice pleiteado pele Concessionária é de 10,75% (dez vírgula setenta e cinco por 

cento), apontado pela empresa Foz de Blumenau S.A. através de tabela demonstrativa efetivamente 

apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, percentual este acumulado relativo 

aos 22 (vinte e dois) meses de março/2012 até dezembro 2013, conforme pode ser comprovado 

inclusive por documentos juntados pela AGIR, os quais resultaram na elaboração do quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Evolução do IPCA Março/2012 a Dezembro/2013. 

Mês/ano 

Índice do Mês Índice  

(em %) Acumulado  

dez/13 0,92* 10,97 

nov/13 0,54 9,96 

out/13 0,57 9,37 

set/13 0,35 8,75 

ago/13 0,24 8,37 

jul/13 0,03 8,11 

jun/13 0,26 8,08 

mai/13 0,37 7,8 

abr/13 0,55 7,4 

mar/13 0,47 6,81 

fev/13 0,6 6,31 

jan/13 0,86 5,68 

dez/12 0,79 4,78 

nov/12 0,6 3,96 

out/12 0,59 3,34 

set/12 0,57 2,73 

ago/12 0,41 2,15 

jul/12 0,43 1,73 

jun/12 0,08 1,29 

mai/12 0,36 1,21 

abr/12 0,64 0,85 

mar/12 0,21 0,21 

Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em:<http://www.portalbrasil.net/ipca.htm>. Acesso em: 18 dez. 2013. 

* índice fornecido pelo site O Globo. Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/01/ipca-

de-2013-demonstra-que-inflacao-no-pais-esta-controlada-diz-fazenda.html. Acesso em: 13 jan. 2014. 

 

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 mínimo 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 esgotamento sanitário estão 

inteiramente ligados à qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Diante do exposto, percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, entendendo-se como legal, 

razoável dentro dos patamares da perda inflacionária do período e praticável ao consumidor o 
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percentual aplicado a título de reajustamento tarifário aos serviços prestados pela concessionária, Foz 

de Blumenau S.A., ratificando-se o índice de 10,97% (dez vírgula noventa e sete por cento). 

 

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

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 06 de janeiro de 2014. 

 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo da AGIR 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 

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