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Parecer Administrativo nº 091/2020  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 122/2020. 

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 de 17 de janeiro de 2007. 

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

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 16 (dezesseis) municípios desta 

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

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Jaraguá do Sul, Luiz Alves, 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: AGIR (2019). 

 

O município de Botuverá, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, 

aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 06, de 25 de 

maio de 2010 de 2010, alterado pela Lei Complementar nº 12 de 06 de maio de 2013, e ao 

Novo Protocolo de Intenções, Lei Complementar nº 33, de 10 de abril de 2017, considerando 

neste a inclusão da regulação do transporte público. 

Desta forma, são objetos de regulação por parte da AGIR os serviços públicos de 

transporte coletivo de passageiros municipais, nos termos da Lei Federal nº 12.587/2012, e de 

saneamento básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007, compreendidos como os serviços 

públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  
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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 

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: 296,274 km² (IBGE - 2018) 

 

População: 4.468 hab. (IBGE - 2010) 

População Urbana: 1.310 hab. 

População Rural: 3.158 hab. 

População estimada para 2019: 5.246 hab. (IBGE - 2018) 

 

PIB a preços correntes: 282.670,49 mil reais (IBGE - 2017) 

PIB per capita: 55.425,59 reais (IBGE - 2017) 

IDH: 0,724 (PNUD - 2010) 
Fonte: IBGE Cidades (2020). 

 

3. RELATÓRIO 

 

O Município de Botuverá através de e-mail datado de 20 de janeiro de 2020, 

endereçado a ouvidoria da AGIR, e recebido no mesmo dia, Ofício N.º 04/2020, 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.  
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Assim se manifesta a municipalidade, em seu ofício N. º 04/2020: 

Considerando a necessidade de a Administração pública manter suas taxas, tarifas e 

impostos atualizados, evitando assim depreciação nos índices arrecadatórios de suas “receitas 

próprias” e, considerando que o IGP-M acumulado do ano de 2019 ficou em 7,32% (sete 

vírgula trinta e dois por cento), nos reportamos a esta Agência de Regulação com a finalidade 

de solicitar autorização para o reajuste da tarifa de água, para o ano de 2020, de conformidade 

com o índice supra mencionado consoante o artigo 469 do Código Tributário Municipal: 

1) O código tributário de Botuverá 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 IGP-M, 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 foi em virtude do Decreto Municipal 2.320/2019, que passou a 

vigir a partir de maio de 2019, com vencimento em junho de 2019.  

 

Diante a solicitação, a AGIR instaura o Procedimento Administrativo nº 122/2020, 

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.  

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso II da mesma 

lei, onde: 
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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 Botuverá 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. 2.320/2019, do Sr. Prefeito Municipal, de 10 

de maio de 2019, o qual estabeleceu nova tabela de tarifa de água e serviços prestados pelo 

Município de Botuverá, reajustando-a a época a partir da competência de maio de 2019, 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 – IGP-M, 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.   

 

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 
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dos sistemas de saneamento, sendo a água o principal vetor, estão inteiramente ligados à 

qualidade de vida dos cidadãos. 

Não obstante estar vigente a Resolução Normativa Nº 008, de 05 de junho de 2019, 

que estabelece condições, procedimentos e metodologia de cálculo de reajuste dos serviços 

públicos dos municípios consorciados e regulados pela AGIR, este parecer recomenda utilizar 

excepcionalmente o IGP-M, previsto pelo §2º do artigo 4º da citada Resolução, onde: 

  §2º - A AGIR poderá, quando justificável, nos casos em que não se aplica a equação 

paramétrica, utilizar diretamente índice inflacionário oficial.  

As justificativas se devem em função de não apresentar planilha para formar a 

composição de custos, necessária para aplicação da equação paramétrica, bem como o 

conflito de legislação entre o Código Tributário do Município e a Resolução Normativa 

008/2019 da AGIR. 

Quanto ao percentual que foi requerido no Ofício nº 04/2020, no percentual de 7,32% 

(sete vírgula trinta e dois por cento), esta Gerência de Estudos Econômico-Financeiros o 

ratifica, considerando o período de janeiro de 2019 até dezembro de 2019 (em razão do último 

reajuste concedido pelo Município  ter compreendido o período de janeiro de 2018 a 

dezembro de 2018, conforme atesta a o Decreto N.º 2.320/2019, assinado pelo excelentíssimo 

Sr. Prefeito Municipal em 10 de maio de 2019. 

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 2019 a dezembro de 2019: 

 

Quadro 3 – Evolução do IGP-M janeiro/2019  até dezembro 2019. 

 

ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M 

 

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

Jan/19 0,01 1,000100 0,010000 

Fev/19 0,88 1,008901 0,890088 

Mar/19 1,26 1,021613 2,161303 

Abr/19 0,92 1,031012 3,101187 

Maio/19 0,45 1,035651 3,565142 

Jun/19 0,8 1,043937 4,393664 
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Jul/19 0,4 1,048112 4,811238 

Ago/19 -0,67 1,041090 4,109003 

Set/19 -0,01 1,040986 4,098592 

Out/19 0,68 1,048065 4,806462 

Nov/19 0,3 1,051209 5,120882 

Dez/19 2,09 1,073179 7,317908 

Fonte: Adaptado Portal Brasil, 2019. Disponível em:<www.portalbrasil.net/igpm.htm>. Acesso em: 28 jan. 

2019. 

 

Assim pode-se sugerir mudança de data base sendo que no mês de ajuste para treze 

meses, mas com modificação da data-base para os próximos ficando assim fev/2020 à 

jan/2021 e sucessivamente. Para melhor clarificar apresentamos abaixo a proposta de 

aumentar em 13 meses, ou seja, IGP-M de Jan/2020 de 0,48%, assim poder minimizar os 

efeitos das perdas inflacionárias que segue em Quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Demonstração de aplicação de data-base no município de Botuverá. 

Item Data % Aplicação 

Data base anterior Jan/2018 a Dez/2018 7,55 Maio/2019 

Data base atual Jan/2019 a Dez/2019 7,32 Maio/2020 

Data base proposta Jan/2019 a Jan/2020 7,83 Maio/2020 

Fonte: Adaptado de Portal Brasil, 2020. 2019. Disponível em:<www.portalbrasil.net/igpm.htm>. Acesso 
em: 07 fev. 2019. 

 

Observa-se no quadro acima que entre o último mês que forma a data-base e a 

aplicação do reajuste apresenta um lapso temporal de 5 meses, desta forma prejudicando a 

tarifa. Nesse sentido, opta-se por acrescentar um mês a data-base passando para o percentual 

de 7,32 para 7,83.  

 

Desta forma, a Gerência de Estudos Econômico-Financeiros da AGIR recomenda: 

1) Diante do exposto, percebe-se que foram obedecidas parcialmente as normativas 

atuais vigentes, entendendo-se como legal, razoável e praticável ao consumidor o 

percentual a ser aplicado a título de reajustamento tarifário de água e serviços 

complementares prestados pelo Município de Botuverá, sugerindo que o índice seja: 
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Quadro 4: Aplicação de nova data-base. 

ITEM Data-Base Meses % 

Opção 1 jan/19 a dez/19 12 7,32 

Opção 2 Jan/19 a jan/20 13 7,83 

Fonte: AGIR (2020). 

Com base no IGP-M e conforme o demonstrado no Quadro 4 acima, com extração dos 

dados oriundos do Portal Brasil; 

2) Solicitar ao Diretor Geral abertura de Procedimento específico para apuração de 

composição de custo para aplicação de equação paramétrica para o próximo reajuste 

ou procedimento de abertura de revisão de preços. 

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 07 de fevereiro de 2020 

 

 

ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 1463 

 

 ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Gerente de Estudos  
Econômico-Financeiros - AGIR 

 

 


