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Parecer Administrativo nº 016/2016 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016. 

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.  

 

Relatório: 

 

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

município de Blumenau/SC, empresa Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A., requereu 

pedido de reajuste anual tarifário através do Ofício OA-DIR 261/2015 – AGIR, de 16 de 

dezembro de 2015 (recebido pela Agência em 18 de dezembro do mesmo ano). 

Diante a solicitação, a AGIR, instaurou o Procedimento Administrativo nº 001/2016, 

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 reajuste solicita a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

– IPCA acumulado entre os meses de janeiro/2014 até março/2016, ou seja, um espaço 

temporal de 27 (vinte e sete) 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. 
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Ressalta o pedido, em seu segundo parágrafo, que tal solicitação atende aos requisitos 

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.  

Mais abaixo, ainda na primeira página, a Concessionária pretende relembrar que o 

último reajuste tarifário (IPCA) concedido à Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. 

ocorreu em 15/01/2014 (Publicação na Edição nº 1406 do DOM/SC), culminando no reajuste 

de 10,97% relativo ao período de março/2012 a dezembro/2013. 

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 por força do 3º Termo Aditivo ao Contrato de 

Concessão (TA-03, Cláusula 2.7), as partes concordaram em antecipar de 05 (cinco) 

para cada 04 (quatro) anos as Revisões Ordinárias do Contrato; 

2. Mais abaixo, no segundo parágrafo, a Concessionária anota que em dezembro de 

2014, foi celebrada a primeira Revisão Ordinária do Contrato de Concessão, o que 

resultou no Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão (TA-04), aprovado pela 

Resolução nº 001/2015 do Comitê de Regulação da AGIR, e pelo Voto do Relator 

(Procedimento Administrativo nº 010/2011), ambos publicados em 18/02/2015 

(Edição 1685 do DOM/SC); 

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

nos termos da Revisão Ordinária foi aprovada revisão tarifária, em termos reais, de 

17,27% para fins de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato, sendo destes (i) 

5,3% relativo à Revisão Extraordinária, concedida no 3º Termo Aditivo e (ii) 11,97% 

referente Revisão Ordinária (conforme anexo VI, do 4º Termo Aditivo);  

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

anteriormente à conclusão do processo de Revisão Ordinária, a qual o contrato foi 

submetido, protocolou junto à agência Reguladora, solicitação de Reajuste Anual das 

tarifas por meio do Ofício OA-DIR 044/2014-AGIR, data de 14/11/2014. Nesta 

solicitação, estavam compreendidos os percentuais lastreados (IPCA/IBGE) do 
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período de janeiro/2014 a dezembro/2014, culminando no índice estimado, na época, 

de 6,41% para o reajuste anual da tabela de tarifas e serviços complementares; 

5. Fechando a segunda página da solicitação, registra a Concessionária que a Agência 

Reguladora (AGIR), instaurou o Procedimento Administrativo nº 021/2014, que restou 

extinto conforme Decisão proferida pela Agência em 20/02/2015 (Edição nº 1687 do 

DOM/SC), na qual o reajuste anual do período de 2014 foi indeferido por força da 

ocorrência de Revisão Ordinária no mesmo ano; 

6. No início da terceira página, a Concessionária requer o reajuste das tarifas de esgoto e 

dos serviços complementares, atendendo ao prazo de 12 (doze) meses, após o último 

aumento tarifário; 

7. Encaminha para apreciação, o cálculo referente ao reajuste compreendendo o período 

de janeiro/2014 até março de 2016, decorrente da variação do Índice de Preços ao 

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

Estatística – IBGE; 

8. Informa ainda que, até a presente data, os valores de dezembro/15, janeiro/16, 

fevereiro/16 e março/16, não foram publicados pelo IBGE, sendo que, para este 

período a Concessionária adotou projeção do Banco Central do Brasil, cuja divulgação 

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

será prontamente notificada; 

9. Apresentou a seguir, uma tabela contendo as variações do IPCA (fonte: IBGE) e 

projeções, com os valores dos 27 (vinte e sete) meses dispostos desde a última 

aplicação do reajuste; 

10. Sugere no primeiro parágrafo da quarta página, o índice estimado de reajuste para o 

período apontado, 21,48%, aplicados a partir das faturas de março de 2016, incidindo 

sobre a Tabela da Tarifa de Esgoto (Anexo II) e sobre a Tabela dos Serviços de 

Esgotamento Sanitário (Anexo IV, item 5) do Decreto Municipal nº 10.809/2015; 

11. No segundo parágrafo da quarta 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; 

12. A seguir lembra também que, para que as tarifas possam ser aplicadas a partir de 

março de 2016, a respectiva publicação deve ocorrer com um mês de antecedência, a 
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fim de atender ao Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece as 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico; 

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

prazos fixados nas Cláusulas 21.4, 21.5 e 21.6 do Contrato de Concessão e, coloca-se 

a disposição para esclarecimentos adicionais.           

 

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”. 

Tal fato infere-se ao §1º, do artigo 5º da Resolução nº 001/2015 – Comitê de 

Regulação, que determina: “§ 1º. Para fins de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 

é concedida a revisão tarifária de 17,27%. Os novos valores de tarifas, a serem cobrados 

observando-se o artigo 39 da Lei nº 11.445/07, estão dispostos no Anexo I, desta Resolução”.  
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Registra-se assim que os preços estabelecidos pelo Anexo I da Resolução, incidiram 

sobre a tarifa dos serviços públicos de esgotamento sanitário prestados pela Concessionária 

Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. no município de Blumenau, no mês de abril de 2015. 

Portanto, a nova tarifa só poderá ser aplicada, a partir de abril de 2016, fazendo-se cumprir 

então a determinação legal do intervalo mínimo de 12 (doze) meses entre os reajustes. Tal 

fato, inclusive, foi acordado entre as partes, quais sejam: Poder Concedente, Concessionária e 

AGIR em reunião realizada aos dez dias do mês de fevereiro do corrente ano, na sede desta 

Agência, a qual resultou em uma ata integrante do Procedimento em tela, que em sua linha 20, 

Item 2 diz que “A AGIR fará a publicação do índice de reajuste aprovado até o dia 

29.fevereiro.2016, com validade para aplicação nas faturas mensais a partir do dia 

01.abril.2016” (grifo nosso). 

Argumenta a Concessionária, ao solicitar o índice de 21,48%, pelo fato de que o 

último reajuste tarifário (IPCA) concedido à Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A., 

ocorreu em 15/01/14 (Publicação na Edição nº 1406 do DOM/SC), culminando no reajuste de 

10,97% relativo ao período de março/2012 a dezembro/2013. 

Porém, relembrando os fatos: 

1.  Em 14/11/2014, esta Agência recebeu o Ofício AO-DIR 044/2014 – 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 6,41%, correspondente ao IPCA 

acumulado de jan/2014 até dez/2014, com sua aplicação a partir de fevereiro de 

2015; 

3. A AGIR, por determinação de seu Diretor Geral, através da Resolução nº 

050/2014, instaurou o Procedimento Administrativo nº 021/2014, cujo objeto era o 

reajuste anual do valor da tarifa dos serviços públicos do esgotamento sanitário 

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

município de Blumenau/SC; 

4. O Sr. Diretor Geral da AGIR, em Despacho do dia 12 de dezembro de 2014, diante 

da existência e tramitação do Procedimento Administrativo nº 010/2011, que 

tratava do reequilíbrio econômico/financeiro do Contrato de Concessão dos 

serviços públicos de esgotamento sanitário de Blumenau, e que resultou no 

Terceiro Termo Aditivo, que por sua vez tratou da revisão ordinária e ainda, em 
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razão do Incidente Processual naqueles autos, resolveu SUSPENDER, naquele 

momento, o andamento do feito para aguardar a conclusão da Revisão Ordinária e 

do Incidente Processual; 

5. O Sr. Diretor Geral da AGIR, através da Decisão nº 002/2015, prolatada em 19 de 

fevereiro de 2015, decidiu julgar extinto o Procedimento Administrativo nº 

021/2014 e não conceder para a Requerente Odebrecht Ambiental – Blumenau 

S.A. o reajuste contratual do período de 2014, tendo em vista a revisão ordinária 

levada a efeito no decorrer de 2014, determinando ainda que na próxima revisão 

ordinária quadrienal, deverá ser apurado eventual diferença, se houver, quanto ao 

percentual do reajuste do período solicitado (referente à 2014), para maior ou 

menor e, aplicadas então as correções necessárias. 

 

Portanto, 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 janeiro/2014 até março/2016 e solicitando um reajuste de 21,48%. 

Para tanto, os meses de janeiro/2014 até dezembro/2014 não serão considerados no presente 

pleito, por entender que estes, conforme demonstrado acima através da Decisão nº 002/2015 

do Diretor Geral da AGIR no Procedimento Administrativo nº 021/2014, serão objeto de 

apuração na próxima revisão ordinária contratual. Ratificou-se ainda o presente 

direcionamento no Item 4 “O período inflacionário compreendido entre os meses de Janeiro a 

Dezembro de 2014 será objeto de análise e avaliação por ocasião da Segunda Revisão 

Ordinária do Contrato de Concessão, prevista para ser realizada no ano de 2018”, constante na 

linha 28 da ata oriunda da reunião ocorrida em 10.12.2016 entre o SAMAE de Blumenau, 

Odebrecht Ambiental e AGIR. 

O índice a ser considerado passa a ser então 13,08%, (treze vírgula zero oito por 

cento) correspondente ao IPCA acumulado de janeiro/2015 até fevereiro/2016 (sendo o mês 

de fevereiro projetado em 0,89% com base no Relatório de Mercado Focus do Banco Central 

do Brasil, de 19 de fevereiro de 2016). Registra-se que o período ora identificado 

(janeiro/2015 até fevereiro/2016), igualmente foi acordado entre as partes, quais sejam: Poder 

Concedente, Concessionária e Agência de Regulação na reunião realizada aos dez dias do mês 

de fevereiro de 2016, na sede da AGIR e que, em sua ata apresenta em sua linha 18 o Item 1 

“Fica determinado o período de Janeiro/2015 até Fevereiro/2016 para apuração do índice 
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inflacionário acumulado de IPCA a ser aplicado neste reajuste tarifário” e, em sua linha 24 

parte do Item 33 “[...] A fonte de dados utilizada para a determinação do índice do mês de 

Fevereiro.2016 será a ‘Média – Top 5 – curto prazo do Relatório Focus – Banco Central do 

Brasil’ publicado semanalmente. (www.bcb.gov.br) 

O índice de 13,08%, (treze vírgula zero oito por cento) pode assim ser demonstrado 

através do Quadro 1 abaixo: 

   

Quadro 1 – IPCA Acumulado Janeiro/2015 até Fevereiro/2016. 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

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

Fev/16* 0,89 1,130766 13,0766 

Jan/16 1,27 1,120791 12,0791 

dez/15 0,96 1,106735 10,6735 

nov/15 1,01 1,096211 9,6211 

out/15 0,82 1,085250 8,5250 

Set/15 0,54 1,076424 7,6424 

ago/15 0,22 1,070642 7,0642 

jul/15 0,62 1,068292 6,8292 

jun/15 0,79 1,061709 6,1709 

maio/15 0,74 1,053388 5,3388 

abr/15 0,71 1,045650 4,5650 

mar/15 1,32 1,038278 3,8278 

fev/15 1,22 1,024751 2,4751 

jan/15 1,24 1,012400 1,24 
*Sendo o mês de fevereiro projetado em 0,89% com base no Relatório de Mercado Focus do Banco Central do 

Brasil, de 19 de fevereiro de 2016. 

Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: <http://www.debit.com.br/consulta30.php?&indice=ipca>. 

Acesso em: 17 fev. 2016. 

 

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 13,08%, (treze vírgula zero oito por cento) com base 

no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado dos últimos 

http://www.bcb.gov.br/
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14 (quatorze) meses, ou seja, de janeiro/2015 até fevereiro/2016, conforme o 

demonstrado no Quadro 1 deste Parecer; 

2) Registra-se que o índice de fevereiro, 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; 

3) 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 25 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo - AGIR 
ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 1463 
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