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DECISÃO Nº 214/2022 
 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022 

 
OBJETO: Apreciação do pedido de reajuste para a tabela de tarifa de água e serviços prestados pelo 
Município de Botuverá/SC. 
 
SOLICITANTE: Município de Botuverá/SC. 
 
INTERESSADOS: Município de Botuverá/SC.  
 

 

1. RELATÓRIO 
 

Com o recebimento do Ofício n. 130/2022, o Município de Botuverá, formalizou a 

solicitação de reajuste dos serviços de abastecimento de água prestados por este último, para o que foi 

então aberto o Procedimento Administrativo nº 218/2022. O recebimento do ofício acima citado se deu 

através de e-mail datado de 04 de agosto de 2022, endereçado a ouvidoria da AGIR, através do qual 

formula pedido de reajuste tarifário para apreciação da AGIR, estabelecendo assim nova tabela tarifária 

para o abastecimento de água e os demais serviços prestados pelo Município de Botuverá/SC. 

A par do que, foram iniciados os trabalhos preliminares, por parte da Gerência de Estudos 

Econômico-Financeiros, que resultou na expedição do Parecer Administrativo nº 140/2022, ao mesmo 

tempo em que a Assessoria Jurídica expediu o Parecer Jurídico nº 391/2022. Estes dois pareceres que 

servem para balizar e embasar tecnicamente e juridicamente a decisão do pedido, são pela Direção 

Geral, ratificados e passam a integrar a mesma.  

Após análise dos instrumentos acima mencionados, em observação ao Parecer 

Administrativo 196/2022, destaca-se:  

 
Observa-se, que o Of. Nº 130/2022, não cita o percentual requerido, solicitando 
somente que o percentual de reajuste seja o INPC acumulado do período de 09/2021 a 
08/2022, em razão da revisão ocorrida em junho de 2021, conforme decisão Nº 
188/2021 e Lei N. 1.517/2021 de 18 de agosto de 2021. 
Para melhor demonstração do índice acumulado, trazemos ao presente Parecer o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, compreendendo janeiro de 2021 a agosto de 2022: 
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Assim, apresenta-se o valor calculado a partir do pleito do município conforme abaixo, 
para os últimos doze meses, compreendendo o período de set/2021 a ago/2022. 
 

 

 
Cabe destacar que na decisão nº 188/2021 do Processo Administrativo nº 153/2021 no 
item “e) Fica desde já reconhecido o direito de atualização no próximo ciclo tarifário, 
para nele incluir-se a diferença entre o mês de fevereiro/2021 até a efetiva data em que 
será iniciada a cobrança desta nova tarifa atualizada.” Desta forma, conforme a decisão 
o cálculo acumulado considera 18 meses atingindo o percentual de 14,975% a título de 
reposição inflacionária. 

 
 

Quadro 2 – Evolução do INPC: jan/21 até ago/22.  
INPC/IBGE 2022 

MÊS % Mês 
Nº Índice desde 
jan/93 dez/92 = 

1,00 
  Índice Mês 

Índice 
acum. 

% Acum. 
fev/21 - 
ago/22  

Índice 
acum. 

% Acum. 
set/21 - 
ago/22 

jan/21 0,27% 1.491,9544             

fev/21 0,82% 1.504,1884    1,0082000 1,0082000 0,820%      

mar/21 0,86% 1.517,1244    1,0086000 1,0168705 1,687%      

abr/21 0,38% 1.522,8895    1,0038000 1,0207346 2,073%      

mai/21 0,96% 1.537,5092    1,0096000 1,0305337 3,053%      

jun/21 0,60% 1.546,7343    1,0060000 1,0367169 3,672%      

jul/21 1,02% 1.562,5110    1,0102000 1,0472914 4,729%      

ago/21 0,88% 1.576,2611    1,0088000 1,0565076 5,651%      

set/21 1,20% 1.595,1762    1,0120000 1,0691856 6,919%  1,0120000 1,200% 

out/21 1,16% 1.613,6803    1,0116000 1,0815882 8,159%  1,0237392 2,374% 

nov/21 0,84% 1.627,2352    1,0084000 1,0906735 9,067%  1,0323386 3,234% 

dez/21 0,73% 1.639,1140    1,0073000 1,0986355 9,864%  1,0398747 3,987% 

jan/22 0,67% 1.650,0961    1,0067000 1,1059963 10,600%  1,0468418 4,684% 

fev/22 1,00% 1.666,5970    1,0100000 1,1170563 11,706%  1,0573103 5,731% 

mar/22 1,71% 1.695,0958    1,0171000 1,1361579 13,616%  1,0753903 7,539% 

abr/22 1,04% 1.712,7248    1,0104000 1,1479740 14,797%  1,0865743 8,657% 

mai/22 0,45% 1.720,4321    1,0045000 1,1531399 15,314%  1,0914639 9,146% 

jun/22 0,62% 1.731,0988    1,0062000 1,1602893 16,029%  1,0982310 9,823% 

jul/22 -0,60% 1.720,7122    0,9940000 1,1533276 15,333%  1,0916416 9,164% 

ago/22 -0,31% 1.715,3780    0,9969000 1,1497523 14,975%  1,0882575 8,826%           

 ago/21    1.576,2611*   jan/21 1.491,9544*   

 ago/22     1.715,3780    ago/22 1.715,3780   

 % Acum. 8,826%   % Acum. 14,975%   
Fonte: Adaptado IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de índices de preços, Sistema Nacional de 
Índices de preços ao consumidor. Acesso em: 14 set. 2022. 
*Para utilizar nº índice, deve-se utilizar o valor anterior. Ex.: se adotar Set/21 a Ago/22 (12 meses) deve-
se utilizar o valor inicial imediatamente anterior, no caso o valor de ago/21 até ago/22 (13 meses). 

Quadro 3 – Cálculo do INPC (set/21 até ago/22). 

Dados Informados Número índice (IBGE) 

a) Data inicial 08/2021 1.576,2611 

b) Data final 08/2022 1.715,3780 

Variação b/a (-1) (*100) 8,826% 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de índices de preços, Sistema Nacional de Índices de 
preços ao consumidor. Acesso em: 13 set. 2022.  

Quadro 4 – Cálculo do INPC (fev/21 até ago/22). 

Dados Informados Número índice (IBGE) 

a)  Data inicial 01/2021 1.491,9544 

b)  Data final 08/2022 1.715,3780 

Variação b/a (-1) (*100) 14,975% 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de índices de preços, Sistema Nacional de Índices de 
preços ao consumidor. Acesso em: 13 set. 2022.  
*Conforme decisão 188/2021, item e) pagina 7, Procedimento Administrativo 153/2021. 
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Em complemento, a Assessoria Jurídica exarou o parecer acima mencionado, corroborando 

com o entendimento da Gerência de Estudo Econômico-financeiros, no sentido da concessão do reajuste 

inflacionário do período analisado, com percentual 17,58% (dezessete vírgula cinquenta e oito por cento). 

Assim contextualizando: 

Atente-se, que a par do que se extrai do Parecer Administrativo nº 140/2022, o 
requerimento do Município de Botuverá mostra-se oportuno e lícito, nos termos do 
artigo 37 da Lei Federal nº 11.445/2007 atualizada pela Lei Federal 14.026/20, onde se 
lê: “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”. 
Neste sentido, traz-se à tona a Lei 1.517/2021 que passou a vigorar a partir de 18 de 
agosto de 2021, sancionada pelo Sr. Prefeito Municipal, o qual estabeleceu nova tabela 
de tarifa de água e serviços prestados pelo Município de Botuverá, reajustando-a a 
época a partir da competência de set de 2021, ou seja, observou-se no presente pleito 
o intervalo mínimo de 12 (doze) meses. 
 Ressalte-se, outrossim, que do referido Parecer Administrativo nº 140/2022, consta 
exaustiva análise acerca dos custos apresentados no período analisado, que 
compreende 12 meses, cujo percentual de reajuste a ser aplicado será o INPC 
acumulado do período de 09/2021 a 08/2022, em razão da revisão ocorrida em junho 
de 2021, conforme decisão nº 188/2021 e Lei n. 1.517/2021 de 18 de agosto de 2021 

 

Este o mínimo e necessário relatório. 

 

2. A DECISÃO 

 

Visto que o Município de Botuverá Ingressou com pedido de reajuste tarifário dos serviços 

de abastecimento de água prestados de forma direta, por força da Lei nº 1.517/2021 que passou a vigorar 

a partir de 18 de agosto de 2021, sancionada pelo Sr. Prefeito Municipal, o qual estabeleceu nova tabela 

de tarifa de água e serviços prestados pelo Município de Botuverá.  

O Código Tributário de Botuverá prevê o INPC, como índice oficial para reajuste dos tributos, 

taxas e tarifas municipais, senão vejamos: 

“Art. 469 – O valor dos tributos ou taxas, serão corrigidos e atualizados anualmente, 
pelo INPC, ou outro índice que o suceder, por Decreto expedido pelo Prefeito 
Municipal. (Vide Regulamentação dada pelo Decreto nº 2666/2021) 
Parágrafo único. Para o ano de 2022, o índice de correção será atualizado tomando-
se por base os valores compreendidos entre 01 de novembro do ano anterior à 31 
de outubro do corrente. (Redação dada pela Lei Complementar 51/2021) 

 

Assim, considerando que o último reajuste vigente ocorreu em virtude da Lei 1.517/2021 que 

passou a vigorar a partir de 18 de agosto de 2021. 
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Aplicável, ainda, o que dispõe os artigos 49 e 50 do Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010, 

que regulamenta a Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 e estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e dá outras providências, nos seguintes termos in verbis:  

 
Art. 49. As tarifas e outros preços públicos serão fixados de forma clara e objetiva, 
devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com antecedência mínima de 
trinta dias com relação à sua aplicação. 
Art. 50. Os reajustes de tarifas e de outros preços públicos de serviços públicos de 
saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de doze meses, 
de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. 

 
Portanto, como acima exposto, o pedido de reajuste encontra o seu amparo legal 

perfeitamente delimitado e aplicável e por isso os mais diversos cálculos e formulações muito bem 

demonstradas no Parecer Administrativo nº 140/2022 e Parecer Jurídico nº 391/2022, que fazem parte 

integrante desta Decisão como se transcritos aqui estivessem. 

Com base nesses cálculos, bem fundamentados, ficou apurado o índice de 14,975 %, como 

aquele a ser concedido. 

Portanto, a Agência reconhece como devido e então e DEFERE o reajuste com a aplicação do 

índice de 14,975%, (quatorze vírgula novecentos e setenta e cinco por cento) sobre o serviço de 

abastecimento de água de responsabilidade do Município de Botuverá/SC, o qual pautou-se inclusive pela 

observância dos comandos ínsitos na Decisão nº 188/2021, proferida no Processo Administrativo nº 

153/2021, mais especificamente no item “e”, que por sua vez corresponde a variação acumulada do INPC 

nos últimos 18 meses, ou seja entre fev/21 até ago/22 - Conf. Quadro 04 do Parecer Administrativo nº 

140/2022). 

Esclarece, outrossim, que tomando por base o pleito do Município de Botuverá (aplicação da 

variação acumulada do INPC nos últimos 12 meses, ou seja entre set/21 até ago/22), ter-se-á então o 

percentual de 8,826% (oito vírgula oitocentos e vinte e seis por cento – Conf. Quadro 03 do Parecer 

Administrativo nº 140/2022), sendo que a aceitação pelo Município da aplicação deste índice significa 

dizer que não poderá requerer os meses remanescentes (Fev. 2021 à Julho 2021) em outra oportunidade; 

 

Determina-se: 

 

I – Que seja observada a necessidade de comunicação pelo Município de Botuverá 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 
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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) 

II – Que as comunicações acima citadas sejam encaminhadas para a Agência de Regulação, 

em até 10 (dez) dias úteis após a publicação para que se possa fazer o devido acompanhamento; 

III – Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para em havendo interesse, interpor RECURSO 

desta Decisão perante o Comitê de Regulação, segunda instância decisória da Agência. 

 
Por fim: 

 
a - Remeta-se cópia desta Decisão, do Parecer Administrativo e do Parecer Jurídico para o Sr. 

Prefeito Municipal de Botuverá e para a o Sr. Presidente da Câmara de Vereadores do mesmo município; 

b - Anotem-se os prazos para o efetivo controle e dê-se andamento na forma habitual no 

Procedimento, com as publicações que se fizerem necessárias e cabíveis. 

 
 

Blumenau, 29 de setembro de 2022 

 

 

Daniel Antonio Narzetti 
Diretor Geral da AGIR 


