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Parecer Administrativo nº 074/2018  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 098/2018. 

OBJETO: Reajuste para a tabela de tarifa de água e serviços prestados pelo Município de 

Botuverá S.C.. 

SOLICITANTE: Município de Botuverá S/C. 

INTERESSADO: Município de Botuverá S/C  

 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto 

6.017/2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme 

demonstra-se na figura 1:  
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Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI (2016). 

 

O município de Blumenau, parte interessada no presente Procedimento 

Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 

7.502, de 10 de março de 2010, alterado pela Lei Complementar nº 8.363 de 15 de dezembro 

de 2016, considerando neste a inclusão da regulação do transporte público.  

Desta forma, a Agir desenvolve seus trabalhos de regulação, fiscalização e controle de 

serviços públicos e submetida a Lei Federal nº 11.445/2007, considerada marco regulatório do 

saneamento básico, os objetos de regulação nos serviços de: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também o transporte coletivo. Além disso, é papel da Agência 

Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 
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aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos etc.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos do seu requerimento de reajuste.  

 

2. DADOS DO MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ 

 

O Município de Botuverá localiza-se no Estado de Santa Catarina, na região do Médio 

Vale do Itajaí, e faz divisa com os municípios de Blumenau, Brusque, Guabiruba, Indaial, 

Nova Trento, Presidente Nereu e Vidal Ramos. No Quadro 1, a seguir, são apresentados 

alguns dados quantitativos do município. 

 

Quadro 1: Dados do município de Botuverá. 

Área Territorial Total: 296,19 km² (IBGE - 2017) 

 

População: 4.468 hab. (IBGE - 2010) 

População Urbana: 1.310 hab. 

População Rural: 3.158 hab. 

População estimada para 2018: 5.169 hab. (IBGE - 2018) 

 

PIB a preços correntes: 249.518,83 mil reais (IBGE - 2016) 

PIB per capita: 49.685,15 reais (IBGE - 2015) 

IDH: 0,724 (PNUD - 2010) 
Fonte: IBGE Cidades (2018). 

 

3. RELATÓRIO 

 

O Município de Botuverá, através de e-mail datado de 11 de dezembro de 2018, e 

recebido com protocolo em 19 de dezembro de 2018, Ofício N.º 215/2018, por esta Agência 

de Regulação, formula pedido de reajuste tarifário para apreciação da AGIR, estabelecendo 

assim nova tabela tarifária para a água e os serviços prestados pelo Município de Botuverá.  

S/C.  

Assim se manifesta a municipalidade, em seu ofício N. º 215/2018: 
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Considerando a competência estatutária, nos reportamos a esta Agência Reguladora, 

com a finalidade de solicitar autorização para reajustar as tarifas de água, praticadas por este 

Município, em seu serviço municipal de abastecimento, considerando os seguintes fatores: 

1) Nosso código tributário prevê o IGPM, 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 IGPM, ou outro índice que o suceder, por Decreto expedido 

pelo Prefeito Municipal, sempre no início do mês de janeiro de cada ano.” (Lei 

Complementar 05/2010 – Botuverá; 

 

2) O último reajuste destas taxas foram em virtude do Decreto Municipal 1774/2015, 

que passou a vigir no ano de 2014;  

3) Se considerarmos o IGPM acumulado desde o ano de 2015, com uma projeção de 

10% (dez por cento) para o IGPM de 2018 e, considerando a tarifa (taxa) de água 

da época, aplicando-se o reajuste ano a ano, teríamos uma defasagem de 29,76% 

(vinte e nove vírgula setenta e seis por cento); 

4) Anexamos ao presente, tabela com valores atualizados, dos serviços de 

abastecimento de água, para Vosso conhecimento e análise. 

  

Diante a solicitação, a AGIR instaura o Procedimento Administrativo nº 098/2018, 

cujo objeto é a análise do pedido de reajuste para a tabela de tarifa de água e serviços 

prestados pelo Município de Botuverá S/C. 

 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.  
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Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso II 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: 

[...] 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou 

tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de 

prestação do serviço ou de suas atividades; [...]. 

 

Por fim, mediante o exposto até então, segue o Parecer da Gerência de Estudos 

Econômico-Financeiros acerca do pleito em apreço. 

 

4. PARECER 

 

Dentro do presente contexto, o requerimento do Município de Botuverã 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”. 

Neste sentido, traz-se à tona o Decreto N. 1774/2015, do Sr. Prefeito Municipal, de 02 

de janeiro de 2015, a qual estabeleceu nova tabela de tarifa de água e serviços prestados pelo 

Município de Botuverá, reajustando-a a época a partir da competência de janeiro de 2015, ou 

seja, observou-se no presente pleito o intervalo mínimo de 12 (doze) meses. 

Sobre a aplicação de índices inflacionários às tarifas de água e esgoto, cita-se o 

seguinte comentário sobre o tema: 

Diante disso, parece ser razoável preservar a lógica original de 

incentivos à eficiência das regras de preço-teto utilizando um índice 

geral de preços do mercado – IGPM, calculado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, deixando para as 

revisões tarifárias a tarefa de distorções decorrentes de mudanças mais 

significativas de custos.   
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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 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 saneamento, sendo a água o principal vetor, estão inteiramente ligados à 

qualidade de vida dos cidadãos. 

Quanto ao percentual que foi requerido no Ofício nº 215/2018, no percentual de 

29,76% (vinte e nove vírgula setenta e seis por cento), esta Gerência de Estudos Econômico-

Financeiros o retifica para 28,15% (vinte e oito vírgula quinze por cento), considerando o 

período de janeiro de 2015 até novembro de 2018 (em razão do último reajuste concedido 

pelo Município  ter compreendido o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, 

conforme atesta a o Decreto N.º 1.774/2015, assinado pelo excelentíssimo Sr. Prefeito 

Municipal em 02 de janeiro de 2015. 

Assim, para melhor demonstração do índice acumulado, trazemos ao presente Parecer 

a composição do índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas 

acumulado de janeiro de 2015 a novembro de 2018: 

 

Quadro 2 – Evolução do IGP-M janeiro/2015  até novembro 2018. 

 

ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M 

 

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

Jan/15 
0,76 1,007600 0,760000 

Fev/15 
0,27 1,010321 1,032052 

Mar/15 
0,98 1,020222 2,022166 

Abr/15 
1,17 1,032158 3,215825 

Maio/15 
0,41 1,036390 3,639010 

Jun/15 
0,67 1,043334 4,333392 

Jul/15 
0,69 1,050533 5,053292 
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Ago/15 
0,28 1,053474 5,347441 

Set/15 
0,95 1,063482 6,348242 

Out/15 
1,89 1,083582 8,358224 

Nov/15 
1,52 1,100053 10,005269 

Dez/15 
0,49 1,105443 10,544295 

Jan/16 
1,14 1,118045 11,804500 

Fev/16 
1,29 1,132468 13,246778 

Mar/16 
0,51 1,138243 13,824336 

Abr/16 
0,33 1,142000 14,199956 

Maio/16 
0,82 1,151364 15,136396 

Jun/16 
1,69 1,170822 17,082201 

Jul/16 
0,18 1,172929 17,292949 

Ago/16 
0,15 1,174689 17,468889 

Set/16 
0,2 1,177038 17,703826 

Out/16 
0,16 1,178922 17,892153 

Nov/16 
-0,03 1,178568 17,856785 

Dez/16 
0,54 1,184932 18,493212 

Jan/17 
0,64 1,192516 19,251568 

Fev/17 
0,08 1,193470 19,346969 

Mar/17 
0,01 1,193589 19,358904 

Abr/17 
-1,1 1,180460 18,045956 

Maio/17 
-0,93 1,169481 16,948129 

Jun/17 
-0,67 1,161646 16,164576 

Jul/17 
-0,72 1,153282 15,328191 

Ago/17 
0,1 1,154435 15,443519 
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Set/17 
0,47 1,159861 15,986104 

Out/17 
0,2 1,162181 16,218076 

Nov/17 
0,52 1,168224 16,822410 

Dez/17 
0,89 1,178621 17,862130 

Jan/18 
0,76 1,187579 18,757882 

Fev/18 
0,07 1,188410 18,841012 

Mar/18 
0,64 1,196016 19,601595 

Abr/18 
0,57 1,202833 20,283324 

Maio/18 
1,38 1,219432 21,943234 

Jun/18 
1,87 1,242236 24,223572 

Jul/18 
0,51 1,248571 24,857112 

Ago/18 
0,7 1,257311 25,731112 

Set/18 
1,52 1,276422 27,642225 

Out/18 
0,89 1,287782 28,778241 

Nov/18 
-0,49 1,281472 28,15 

Fonte: www.portalbrasil.net/igpm.htm. Acesso em: 20 dez. 2018. 

 

Desta forma, a Gerência de Estudos Econômico-Financeiros 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 reajustamento tarifário de água e serviços complementares prestados pelo 

Município de Botuverá, sugerindo que o índice seja de até 28,15% (vinte e oito 

vírgula quinze por cento), com base no IGP-M dos últimos 47 (quarenta e sete) meses, 

ou seja, de janeiro/2015 até novembro/2018, conforme o demonstrado no Quadro 2 

deste Parecer e, com extração dos dados oriundos do Portal Brasil; 

2) Todavia, destaca-se que, ao analisarmos a Lei nº 970/2005, a Lei complementar nº 

5/2010, e o decreto nº 1.774/2015 (este determinando o último reajuste), não fica  

claro se a cobrança é através de taxa ou tarifa. Caso seja taxa, qualquer alteração deve, 
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efetivamente, ser submetida ou ao Poder Legislativo ou ser diretamente decidido, por 

meio próprio e legal, pelo Executivo Municipal. Neste caso, destaca a Agência que a 

sua posição neste Procedimento é meramente consultiva, e por isso, não está obrigado 

o Executivo de Botuverá em acatar o Parecer e o índice adotado. 

3) Recomendar ao Diretor Geral da AGIR que paute sua Decisão à 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, assim 

como das publicações realizadas pela municipalidade (incluindo a nova tabela), 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 20 de dezembro de 20018 

 

 

 

ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 1463 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 

    Gerente de Controle, Regulação e                
Fiscalização de Transporte Coletivo e    demais 

Serviços Públicos da AGIR 
         CORECON-SC nº 3512 

 

 

 

 

 


