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DECISÃO Nº 012/2016  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 018/2016. 

 

OBJETO: Reajuste para a tabela de tarifa de água e serviços prestados pelo Serviço Autô-

nomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE. 

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

INTERESSADO: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE e 

o munícipio de Blumenau.  

 

1. RELATÓRIO: 

A AGIR instaurou o Procedimento Administrativo 018/2016, em razão do recebi-

mento do Ofício nº 487/2016/PRES. do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Blumenau – SAMAE, de 11 de novembro de 2016, recebido por esta Agência na mesma data. 

Referido ofício, encaminhado já com dias de atraso, apresenta o pedido anual de reajuste tari-

fário para a água e para os serviços prestados pela citada Autarquia. O pedido de reajuste 

apresentado, pede a aplicação 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento), correspondente ao 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado do período de novem-

bro/2015 até outubro/2016. Requer ainda a aprovação da nova Tabela de Preços, a qual ane-

xou, com aplicação a partir da competência janeiro/2017. 

Recebido o pedido e aberto o Procedimento, esse passa a ser analisado e estudado pe-

lo setor administrativo, contábil e econômico da AGIR, por intermédio de seus responsáveis, 

que então elaboraram o Parecer Administrativo nº 025/2016, e que pelos mesmos vai assina-

do. Adoto, por sua consistente análise, cálculos e conclusões, aquele relatório e Parecer, para 

embasamento da presente Decisão, que tenho, por isso, como parte integrante deste. Por outro 

lado, ratifico os termos do Parecer Jurídico e seus fundamentos legais. 
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2. DECISÃO: 

Com o pedido de reajuste anual encaminhado neste mês de novembro, fora do prazo 

mínimo determinado, e instruído com documentos que permitem a sua análise, sempre con-

tanto com a troca de informações com a Autarquia, vem a Agência Intermunicipal de Regula-

ção, Controle e Fiscalização  

de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, com amparo nos termos da 

Lei nº 11.445/2007, Decreto nº 7.217/2010 e ainda em conformidade com o Protocolo de In-

tenções da AGIR, e ainda por força da Lei nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017/07, proferir a 

sua Decisão ao pedido de reajuste anual tarifário de água e dos serviços públicos prestados 

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

Assim, 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 da mesma 

lei, onde:  

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remunera-

ção 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; 

[...] 

 

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

ríodo de novembro/2015 até outubro/2016 (em razão do último reajuste concedido pela Au-

tarquia ter compreendido o período de novembro/2014 até outubro/2015, conforme atesta a 

Decisão do Procedimento Administrativo nº 018/2015 desta Agência de Regulação, de 30 de 
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novembro de 2015), acarretando em um índice de 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cen-

to). 

Assim, para melhor demonstração do índice acumulado, trazemos ao presente Pare-

cer a composição do IPCA acumulado de novembro/2015 até outubro/2016: 

 

Quadro 1 – Evolução do IPCA Novembro/2015 até Outubro/2016. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

 

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

out/16 026 1,078738 7,87 

set/15 0,08 1,075941 7,5941 

ago/16 0,44 1,075081 7,5081 

jul/16 0,52 1,070371 7,0371 

jun/16 0,35 1,064834 6,4834 

maio/16 0,78 1,061120 6,1120 

abr/16 0,61 1,052907 5,2907 

mar/16 0,43 1,046523 4,6523 

fev/16 0,9 1,042043 4,2043 

jan/16 1,27 1,032748 3,2748 

dez/15 0,96 1,019796 1,9796 

nov/15 1,01 1,0101 1,01 
Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: <http://www.debit.com.br/consulta30.php?& indi-

ce=ipca>. Acesso em: 24 nov. 2016. 

 

Ainda, dentro das competências regulatórias da AGIR, fica determinado que a Au-

tarquia:  

a) No prazo de 180 (cento e oitenta dias), apresente em forma de relatório, evidên-

cias que confirmem a atenuação do impacto financeiro decorrente da Decisão 

proferida nos autos do Procedimento nº 010/2015; 

b) Quando da realização dos serviços complementares que foram acrescentados na 

tabela, com base na decisão do Procedimento Administrativo nº 019/2015, sejam 

cobrados dos usuários, tão somente aqueles materiais e serviços efetivamente 
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aplicados e realizados e não o valor integral final como descrito na tabela de ser-

viços complementares; 

c) Por fim, observe a Autarquia 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). 

Todas as exigências complementares 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. 

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

para as partes (leia-se: SAMAE-Blumenau e Executivo Municipal) para conhecimento e 

providências legais 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, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Essa a nossa decisão. 

Blumenau (SC), 29 de novembro de 2016. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Diretor Geral da AGIR. 


