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DECISÃO Nº 053/2019 

 

Procedimento Administrativo nº 098/2018. 

 

OBJETO: Reajuste da Tarifa de água e serviços complementares, do Município de Botuverá –  

Estado de Santa Catarina. 

SOLICITANTE: Município de Botuverá/SC. 

INTERESSADOS: Município de Botuverá/SC.  

 

1. RELATÓRIO 

 

O Município de Botuverá, por intermédio de seu Assistente Administrativo, Sr. Rogério 

Comandolli, encaminhou à Agência Reguladora, por e-mail, em data de 11.12.2018, um 

pedido de reajuste da tarifa de fornecimento de água, conforme Ofício nº 215/2018, de 

10.12.2018, firmado pelo Senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município de Botuverá. 

Anexo à correspondência é apresenta a Tabela dos Valores e dos serviços sobre qual o 

pedido de reajuste, em tese, irá incidir.  

Da mesma forma, apresenta também cópia do Decreto nº 1.774/2015, que dá conta do 

reajuste aplicado naquela data sobre a água e os serviços correlatos, cópia da Lei nº 

970/2005 e ainda texto do art. 469, do Código Tributário do Município de Botuverá. 

De posse destes documentos, inicialmente recebidos pelo e-mail e depois por via epistolar 

formal, foi determinado a abertura do Procedimento Administrativo, que recebeu o nº 

098/2018, e que passou então a seguir o seu fluxo normal para, como fase final, ser levado 

para prolação de uma decisão por esta Direção Geral.  

A Gerência de Estudos Econômico-Financeiros, após a análise da documentação, apresentou 

o Parecer Administrativo nº 074/2018, onde, incialmente faz a identificação desta Agência 

Reguladora, destaca as informações mínimas sobre o município, faz o seu relatório, 

relatando os fatos e sob item 4, emite o seu parecer. Neste parecer alerta que o índice inicial 

apresentado está equivocado e por meio do Quadro 2, reproduz com exatidão os índices do 

IGP-M, mês a mês, desde janeiro 2015 até o mês de novembro de 2018, ou seja, um período 

de 47 (quarenta e sete) meses que apontado para um índice acumulado de 28,15% (vinte e 

oito vírgula quinze por cento), tendo com fonte o portalbrasil.net.  
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Antes de concluir o seu parecer, é apontada uma situação conflitante e que, em tese, vem a 

ensejar alguma dúvida. O texto da Lei Municipal nº 970/2005, em seu artigo 1º, aponta 

como sendo TARIFA, o valor devido pelo serviço de abastecimento de água, de 

responsabilidade do município. 

Já o art. 2º do mesmo diploma legal, quando fixa os valores, define-os como TAXA e o 

repete no art. 3º. Já o texto do Decreto nº 1.774/2015, é taxativo em seu art. 1º que assim 

está redigido: 

 Art. 1º - Ficam reajustados os valores para a cobrança de tarifas de prestação 

dos serviços de abastecimento de água, resultantes da Lei Municipal nº 970/2005, 

de acordo com o anexo I deste decreto.   

 

E no anexo, o fornecimento da água, fala de Taxa/mês.  Esta situação, redacional ou até de 

ordem legal, conduz, de certa forma, a conclusões conflitantes que no decorrer da decisão 

devem ser observadas.  

 

A assessoria jurídica, no mister de suas atribuições, elabora o Parecer Jurídico nº 0148/2019 

em amplo trabalho, que inicia com uma breve descrição dos fatos, faz o enquadramento 

legal do pedido de reajuste e análise à questão constatada entre o que é a tarifa e taxa, e 

aponta para mais uma situação, ou seja, que de acordo com a redação do Código Tributário  

não há uma leitura clara sobre a tarifa para os serviços de água (veja item 6). 

Naquele parecer, agora sob o item IV, tece comentários robustos sobre o pedido de reajuste 

da tarifa de abastecimento de água, prestado pelo próprio município e também aponta, com 

tecnicidade, em quais situações a determinação do reajuste é dever da agência e em qual 

situação é dever privativo do poder público municipal. Finaliza o seu entendimento que é 

possível autorizar um reajuste parcial, tão somente considerando-se um período de 12 (doze) 

meses. Diz mais, que cabe sim, ao município, requerer um pedido de revisão extraordinária 

dos preços, para então, mediante a documentação necessária, proceder a correção para a 

perfeita e justa aplicação dos ditames da Lei nº 11.445/2007, c/c os regramentos do Decreto 

nº 7.217/2010, em especial com a observância dos artigos 49 e 50 daquele decreto.  

Esse é o necessário relatório. Passa-se então para a decisão. 
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2. DECISÃO 

 

O Município de Botuverá, ente que integra o Consórcio AGIR, formula pedido de reajuste 

de sua taxa/tarifa de serviços de fornecimento de água, diretamente, parte da população que não é 

atendida pela Concessionária CASAN. Como já visto, existe no caso em tela um certo conflito de 

conceitos entre aquilo que o Decreto nº 1774/2015 vem sendo denominado de tarifas para prestação 

dos serviços de abastecimento de água, editado com base na Lei nº 970/2005 e as denominações de 

taxas, como expressamente mencionado naquele mesmo texto legal. Por outro lado, extrai-se do 

Código Tributário, que foi instituído através da Lei Complementar nº 5/2010, em seu art. 469, 

autoriza o Senhor Prefeito a proceder a correção de tributos ou taxas IGPM, anualmente. 

Extrai-se de todo esse material, a existência de um conflito de normas, que no direito 

denomina-se antinomias aparentes, que devem, no direito pátrio, ter a sua resolução fixada pela 

hierarquia, cronologia e a especialidade. 

  

Neste sentido, Diniz (2007)
i
, leciona que o critério hierárquico se baseia na superioridade de 

uma fonte de produção jurídica sobre a outra. Sob este critério, num conflito entre normas de 

diferentes níveis, a de nível mais alto, qualquer que seja a ordem cronológica, terá preferência em 

relação a de nível mais baixo. A exemplo disto, pode-se afirmar que a Constituição Federal 

prevalece sobre uma lei. 

 

Não é necessário, sequer adentrar na questão da cronologia e ou da especialidade. A Lei 

Complementar nº 5/2010, se sobrepõe a Lei Ordinária nº 970/2005. No quesito da cronologia, 

também aquela prevalece, e por isso, estar-se-á tratando tão somente da aplicação do IGMP a taxa. 

Não há como, SMJ., sustentar-se a denominada tarifa. Até porque não há previsão no CTM da 

figura da tarifa. 

Por isso, dentro das competências desta Agência de Regulação, a manifestação daqui 

emanada, tem apenas o condão técnico de aconselhamento ou emitido a título opinativo para dar 

suporte e convencimento ao senhor Prefeito, para o encaminhamento legal da pretensão. 

Como se está defronte o reajuste de uma taxa, SMJ., cabe tão somente a observação do 

índice do IGMP e com base neste, editar o Decreto, juntamente com a tabela, ou como mencionado 

no Decreto nº 1.774/2015, o Anexo I, onde os preços/valores devem ser mencionados. Contudo, há 

mais critérios que devem ser necessariamente observados, ou seja, há de ser observada a noventena 
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e o princípio da Anterioridade. Também é conhecido como o princípio da anterioridade mitigada ou 

anterioridade nonagesimal, como previsto na C.F.: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

[...] 

III - cobrar tributos: 

[...] 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou, observado o disposto na alínea “b”.
ii
 

[...] 

§ 1º - A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e 

V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, 

II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, 

I. 

 

O mesmo princípio deve ser observado também para o caso de reajuste de tributos e taxas, 

como no caso em tela.  

Já o parecer jurídico ao comentar sobre o pedido de reajuste, aventa a situação da eventual 

aplicação da preclusão lógica, instituto que vem limitar eventual aplicação do pedido de reajuste 

sobre todo o período.  

A doutrina classifica a preclusão em (i) temporal, ao não ser observado o prazo próprio para 

o exercício do ato; (ii) lógica, em função da prática incompatível com o ato a ser realizado; (iii) 

consumativa, em razão de o ato processual já ter sido realizado; e (iv) pro juidicato, em virtude de a 

matéria encontrar-se decidida pelo magistrado. 

(Disponível em:  https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/4464/apontamentos-preclusao-direito-processual-

brasileiro-vigente. Acesso em 01.02.2019, as 11:40h.). 

 

Tenho, SMJ., a convicção de tratar-se da Preclusão Temporal, tão somente ao período 

anterior ao período mínimo de 12 (doze) meses, ou seja, o período de janeiro/2015 até 

novembro/2017.  

Por isso, é cabível, a aplicação do IGPM, por decreto do executivo, do período de 

dezembro/2017 até novembro/2018, como requerido.  

 

Deve ser observado, contudo, que o pedido foi apresentado já em meados do mês de 

dezembro 2018, ou seja, em prazo já atingido pelos princípios da noventena e pela anterioridade. 

Em tese, fosse autorizado o reajuste ainda no mês de dezembro 2018, a efetiva aplicação do valor 

reajustado só poderia ser exigida a partir do mês de abril, com vencimento em maio deste ano.  

Todo material recebido, por outro lado, aponta na verdade para uma defasagem de valores, 

tanto quanto ao fornecimento de água como em relação a remuneração pelos serviços daí 

https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/4464/apontamentos-preclusao-direito-processual-brasileiro-vigente
https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/4464/apontamentos-preclusao-direito-processual-brasileiro-vigente
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decorrentes e descritos no Anexo I, do pedido, com os valores já atualizados pelo índice indicado no 

pedido, ou seja, 29,76% (vinte e nove vírgula setenta e seis por cento). 

Dada a situação, diga-se por oportuno, esta necessita de uma melhoria redacional e 

conceitual (taxa x tarifa x Lei Complementar x Lei Ordinária x Decreto), o que, SMJ, exigirá uma 

alteração na legislação tributária, por via de seguimento legal, a votação do assunto via Câmara de 

Vereadores. 

Todas estas considerações, por outro lado, não impedem que a administração municipal 

tome medidas legais e possíveis para a solução da atualização dos valores dos serviços de 

abastecimento de água do Município de Botuverá. E, que a par de estar sendo atendida na área 

central urbana, pela CASAN, por sua responsabilidade, fornece água para o consumo humano com 

o necessário acompanhamento sanitário, naquelas localidades, quase que rurais, mas com certo 

adensamento humano. 

A atualização dos valores, por mais que por muitas vezes vislumbra-se certas resistências 

quando tal tema é abordado, é mais do que um desejo ou regra econômico-financeira. É na verdade 

uma obrigação do gestor público, em atendimento aos princípios legais preconizados pela Lei nº 

11.445/2007, em especial nos art. 3º, Inc. VII, c/c art. 29, Inc. I, §1º, art. 30, art. 37, art. 38. 

Essa é a situação legal à disposição da Administração do Município de Botuverá, mas ao 

mesmo tempo não há como não deixar explicitado que, em havendo interesse, o chefe do poder 

executivo poderá, via Decreto, fazer o reajuste da taxa e dos serviços, levando como base o mês de 

janeiro/2018 até o mês de dezembro no mesmo ano, e a aplicação destes novos valores, só poderá 

ocorrer a partir do mês de janeiro de 2020. Se assim for a opção da gestão municipal, o índice do 

IGP-M a ser aplicado será de 7,55% (sete vírgula cinquenta e cinco por cento).
iii

 

Por força da noventena e da anterioridade, no corrente ano (2019), o pedido de reajuste 

deverá ser apresentado pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes do final do ano. 

Contudo, em assim procedendo, tal pedido deverá retroceder 12 (doze) meses e o índice à 

ser aplicado será o daquele período (setembro/2018 a agosto 2019) e o reajuste relativamente ao ano 

de 2018, restará prejudicado. 

  

Diante do quadro encontrado, entende essa Agência Reguladora que, observado o prazo de 

90 (noventa) dias e o princípio da anterioridade, o mais viável e tecnicamente correto, seria 

transformar esse pedido de reajuste em pedido de REVISÃO, para apreciação de todo o período em 

que não se praticou qualquer reajuste. 
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Com a apreciação da REVISÃO, abre-se a possibilidade de discutir, de forma ampla, todos 

os valores que se apresentam, bem como eventuais alterações (exclusões e ou inclusões) de 

serviços, que, com toda certeza acabará por produzir resultados mais realistas e consistentes para 

assim poder atender aos munícipes/usuários. 

 Como toda a análise do presente procedimento está fundamentado em TAXA, a decisão da 

AGIR tem tão somente à função OPINATIVA, para deixar então, a decisão final por conta daquilo 

que o gestor municipal entender ser do interesse local, desde que observados os prazos acima 

mencionados.  

 Na prática, é possível antever que de uma ou de outra forma, a administração de Botuverá só 

poderá efetuar a cobrança das novas taxas, a partir do mês de janeiro de 2020, e por isso, a revisão 

seria, sob nossa ótica, a melhor opção da ajustar a situação, salientando que em assim entendendo, 

serão necessários, pelo menos uns três ou quatro meses para a conclusão dos estudos e a 

apresentação das propostas, sem contar que poderá ocorrer a necessidade de encaminhar algum 

projeto de lei para apreciação do legislativo municipal. 

 

Assim, essa decisão aprova e opina por um reajuste de 7,55% (sete vírgula cinquenta e 

cinco por cento), aplicável ao período de jan/2018 a dez/2018, a partir do dia 01 de janeiro de 

2020. 

Em havendo discordância sobre esta medida, cabe ao Município de Botuverá, pedir a revisão 

da decisão, em RECURSO a ser encaminhado ao Comitê de Regulação, no prazo de 15 (quinze) 

dias após a ciência desta.  

Por outro lado, também poderá o município de Botuverá, discutir a defasagem em pedido 

formal de REVISÃO, devidamente justificado e fundamentado, e que será apreciado para então ser 

aplicado ao próximo ciclo. 

Caso seja esse o interesse, alerta-se para que tal pleito seja encaminhado com antecedência 

mínima de 180 (cento e oitenta) dias antes da vigência do reajuste/revisão. 

 

Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento desta 

Decisão, juntamente com os Pareceres, como de praxe, às partes interessadas. 
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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 e, pela 

publicação no órgão oficial do município de Botuverá/SC, 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, ENCAMINHE-SE CÓPIA 

DESTA DECISÃO À CÂMARA DE VEREADORES DE BOTUVERÁ e ao CONSELHO 

MUNICIPAL e, após, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento 

administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

 

Blumenau (SC), em 01 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 

  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
i
  DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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 Inserido pela E.C. 42/2003 

iii
 www.portalbrasil.net/igpm.htm. 

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

