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DECISÃO Nº 174/2020 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2020. 

OBJETO: Reajuste da tarifa de água e serviços complementares, do Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto do Município de Blumenau – SAMAE. 

SOLICITANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Blumenau – SAMAE. 

INTERESSADOS: Município de Blumenau e SAMAE/Blumenau.  

 

 

1. RELATÓRIO 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, Autarquia municipal, órgão da 

administração indireta do município de Blumenau, CNPJ nº 83.779.462/0001-86, em data de 14 de outubro 

do corrente ano, por meio do Ofício nº 417/2020/PRES, de 9 de outubro de 2020 e recebido em 14 de 

outubro do mesmo ano por esta Agência de Regulação, apresentou o seu pedido de reajuste anual linear 

para a tarifa de água e para os serviços de saneamento básico sob a sua responsabilidade. O pedido já vem 

lastreado na Resolução Normativa nº 008, de 05 de junho de 2019, que estabeleceu os critérios para o 

cálculo do referido reajuste e apresenta um índice de 4,06% (quatro vírgula zero seis por cento). 

Diante a solicitação, restou instaurado o Procedimento Administrativo nº 138/2020, cujo 

objeto é a análise do pedido de reajuste da estrutura tarifária de água e da tabela de serviços prestados 

pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE. 

Na sequência dos trâmites deste procedimento, foi lavrado o Parecer Administrativo nº 

102/2020 e Parecer Jurídico nº 297/2020, ambos opinando, após extensa análise como favoráveis ao 

pedido, e instrumentalizando desta forma, a Decisão da Direção Geral. 

Assim, antes de ingressar no mérito em si, ratifico os 2 (dois) pareceres acima mencionados e 

que passam a integrar a presente decisão, pelos seus fundamentos econômico-financeiros e razões de 

direito. 

Tanto o Parecer Administrativo como o Parecer Jurídico, apontam para a aplicação do reajuste, 

apresentando cálculos, análises e fundamentos legais, que atendem, portando, para a legalidade do 

reajuste. Este o mínimo e necessário relatório. 

 

2. DA DECISÃO 

O presente pleito de reajuste anual dos valores da tarifa de água e dos serviços aderentes 

executado pela Autarquia Municipal Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de 
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Blumenau – SAMAE, atendem os preceitos legais aplicáveis, como bem apresentados nos pareceres em 

anexo e que integram essa decisão para todos os efeitos, bem como o pedido atende a Resolução 

Normativa nº 008, de 05 de junho de 2019, que estabelece os critérios para o cálculo do referido reajuste. 

A aplicação desta Resolução Normativa, deu a esses pedidos, maior transparência e precisão 

que venham, além de dar aos usuários uma maior possibilidade de entendimento, por outro lado atende de 

forma clara ao preceito do Art. 22, IV, que trata das tarifas proporcionando a confiabilidade da decisão para 

o funcionamento da Autarquia.  

Por isso, tanto o pedido como a decisão, têm o amparo nas Leis nº 7.217/2010, Lei nº 

11.107/2005, Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei n° 14.026/2020. 

Em sua conclusão, o estudo econômico-financeiro, expresso no Parecer Administrativo nº 

102/2020, aponta que o reajuste a ser aplicado será o percentual do período de novembro/2019 até 

outubro/2020 que ficou apurado pela fórmula paramétrica da Resolução Normativa nº 008, desta AR, 

como previsto no Anexo II. 

Transcrevo o Quadro 16, do Parecer Administrativo, para uma melhor visualização e 

compreensão, o cálculo final que apurou o percentual: 

 
Quadro 16: Calculo da equação paramétrica 

Taxas Ano 2020  Fator Eficiência 

INPC 4,77%  0,98 

IPCA 3,92%  

IGP-M 20,92%  

SELIC (valor atual) 2,00%  

 

Peso 

Descrição 

Composição 

dos gastos 

(%) 

Taxas % Impacto 

P Despesa com pessoal próprio 45,10 INPC 4,77 2,15 

PQ Despesa com produtos químicos 5,48 IPCA 3,92 0,22 

E Despesa com energia elétrica 18,61 IPCA 3,92 0,73 

ST Despesa com serviços de terceiros 12,35 IPCA 3,92 0,49 

AI 
Despesa com água importada (bruta ou 

tratada) 0,00 0 0  

ESX Despesa com esgoto exportado 0 0 0  

FT 
Despesas fiscais ou tributárias computadas 

na DEX 2,23 IPCA 3,92 0,09 

ODE Outras despesas de exploração 3,37 IPCA 3,92 0,13 

IRP 
Investimento com recursos próprios 

realizado pelo prestador de serviços 10,23 SELIC 2 0,20 

IRO Investimento com recursos onerosos 2,63 SELIC  2 0,05 
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realizado pelo prestador de serviços 

 Total do percentual 4,057% 

 

Valor Equação Paramétrica 

 

Valor do Reajuste 

4,057% 

 

3,975% 
 

Fonte: SAMAE – Adaptado. 

 

 Este cálculo é o resultado da Equação Paramétrica estabelecida pela Resolução Normativa nº 

008/2019, assim expressa: 

 

 

 

 

Por tudo que acima foi exposto, DEFERE-SE o REAJUSTE considerando-se o período de 

novembro/2019 até outubro/2020, no índice de 3,975% (três vírgula novecentos e setenta e cinco por 

cento), e apurado através da equação paramétrica instituído pela Resolução Normativa nº 008/2019. 

Entende-se ainda, como legal, razoável e praticável ao consumidor, bem como observada a modicidade 

tarifária, o percentual acima aplicado a título de reajustamento tarifário para todos serviços prestados pelo 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE.  

Ainda, dentro das competências regulatórias da AGIR, fica determinado que a Autarquia:  

a) Observe à necessidade de 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 e que 

seja encaminhado a esta Agência, cópia da nova tabela tarifária, assim como das publicações 

realizadas pelo Município de Blumenau/SC e pelo SAMAE de Blumenau, em observação ao 

disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.245/2007, que estabelece: “Art. 39. As tarifas 

serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser tornados 

públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à sua aplicação” (grifo 

nosso). 

b) Atente-se ainda o SAMAE/Blumenau, para as observações feitas pela equipe técnica da 

AGIR, como pode ser observado na íntegra do Parecer Administrativo nº 102/2020, que é 

parte integrante desta decisão. 

c)  Todas as exigências complementares e ou acessórias acima serão objeto de avaliação e de 

análise no próximo pedido de revisão e/ou reajuste e o não atendimento e/ou cumprimento, 

poderá servir como redutor do índice a ser solicitado, salvo situações consensadas ou 

reconhecidas como não aplicáveis, após análise da AGIR. 
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Extraia-se cópia desta Decisão e dos Pareceres mencionados, bem como dos demais 

documentos pertinentes e, encaminhe-se para as partes (leia-se: Diretor Presidente do SAMAE/Blumenau, 

Executivo Municipal, Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Presidente da Câmara de 

Vereadores) para conhecimento e providências legais cabíveis, caso cabíveis. 

A presente Decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios 

de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de também ser publicado no site 

da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Essa a nossa Decisão. 

 

Blumenau, 28 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 

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