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DECISÃO Nº 104/2020 

 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 123/2020 

 

OBJETO: Reajuste tarifário dos serviços públicos de esgotamento sanitário prestados pela 

Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A. no município de Blumenau/SC. 

SOLICITANTE: BRK Ambiental – Blumenau S.A. (Concessionária). 

INTERESSADOS: BRK Ambiental – Blumenau S.A. (Concessionária), Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE (Concedente) e o município de 

Blumenau/SC. 

 

1 - DO RELATÓRIO 

 

 A Concessionária dos serviços públicos de esgoto sanitário de Blumenau, BRK Ambiental - 

Blumenau S.A., através de sua correspondência DIR 001/2020 – AGIR, de 27/01/2020, por força 

das disposições contratuais vigentes, apresentou o seu pleito de reajuste anual. Ao fazê-lo, 

remete o seu pedido à aplicação da Cláusula 21, do Contrato que assim está disposto: 

 
 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. 

 

 Em seu pedido, apresenta um resumo dos índices oficiais do IBGE/FOCUS, apontando que 

o IPCA acumulado do período (Mar/2019 até Fev/2020), seria de 4,23%, já incluída a diferença 

do IPCA do mês de fevereiro/2019, que à época do reajuste anterior, fora estimando em 0,33% e 

quando da correção do mesmo, este ficou em 0,43% ou seja, um percentual de 0,10% à ser 

aproveitado nessa oportunidade, como foi determinado na Decisão de 2019. 

 A Tabela atual apresentada pela Concessionária, também veio com os índices estimados 

pelo IBGE/FOCUS, para os meses de jan. e fev/2020 e, com base nestas informações, o reajuste 

do período deveria ser de 4,23%, como ali se acha demonstrado. 
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 Recebida a documentação citada, foi aberto o Procedimento Administrativo nº 123/2020, em 

data de 29 de janeiro de 2020, e neste foi lançado o Parecer Administrativo nº 092/2020 e 

também o Parecer Jurídico nº 0218/2020, e ambos opinam pela concessão do reajuste, como bem 

traduzido pelo Quadro 6, - IPCA Acumulado março 2019 até fevereiro 2020, sendo que o do mês 

de fevereiro também é o estimado, como destacado nas observações daquele quadro. 

 O Parecer Administrativo, em seu bojo, faz várias análises sobre os serviços prestados no 

período, emitindo considerações pertinentes e de interesse para a análise do reajuste. Também o 

Parecer Jurídico, além da fundamentação legal, exprime considerações sobre o cumprimento do 

contrato e o reajuste pactuado e ainda traça algumas considerações levando em consideração 

doutrinas e julgados que se aproveitam para o caso em tela. Ambos entendem ser legal o reajuste 

e apontam o índice de 3,995% (três vírgula novecentos e noventa e cinco por cento), considerado 

o índice obtido no Quadro 6, do Parecer Administrativo. Esse o breve e necessário relatório. 

 

 

2. DA DECISÃO 

 

O pedido anual de reajuste da tarifa encaminhado pela Concessionária BRK Ambiental – 

Blumenau S.A., sociedade de fins específicos, que cuida dos serviços de saneamento básico de 

esgotamento sanitário de Blumenau/SC, e dos serviços daí decorrentes, vem lastreado na 

Cláusula 21, do Contrato de Concessão Vigente, como acima já citado, e por isso, decorrido o 

interstício de 12 (doze) meses, tal pleito está revestido de todos os requisitos legais e contratuais 

que merecem ser aplicados. 

Ratifico e tenho como corretos, pelas suas próprias razões e fundamentos, o Parecer 

Administrativo nº 092/2020 e o Parecer Jurídico nº 0218/2020 e estes, por isso, fazem parte 

integrante desta decisão. 

Considerando que os termos legais e os procedimentos pertinentes foram aplicados, a 

legalidade da Lei nº 11.445/2007 e os termos contratuais respeitados, nada impede que o reajuste 

seja aplicado, utilizando-se os índices acumulados entre os meses de março de 2019 até fevereiro 

de 2020, acrescido da diferença de 0,10%, decorrente da diferença do mês de fevereiro de 2019, 

uma vez que a projeção naquela oportunidade foi de 0,33% e no ajuste do IBGE, o índice foi 

maior, ou seja, de 0,43%. 
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Por isso, é transcrito abaixo, na íntegra, o Quadro 6, do Parecer Administrativo:  

 

     Quadro 1 – IPCA Acumulado março/2019 até fevereiro/2020. 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

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

Fev/19 0,10 1,001000 0,1000 

Mar/19 0,75 1,008508 0,8507 

Abr/19 0,57 1,014256 1,4256 

Maio/19 013 1,015575 1,5575 

Jun/19 0,01 1,015676 1,5676 

Jul/19 0,19 1,017606 1,7606 

Ago/19 0,11 1,018725 1,8725 

Set/19 -0,04 1,018318 1,8318 

Out/19 0,10 1,019336 1,9336 

Nov/19 0,51 1,024535 2,4535 

Dez/19 1,15 1,036317 3,6317 

Jan/20 0,21 1,0384931 3,8493 

Fev/20* 0,14 1,0399470 3,9947 

*Sendo o mês de fevereiro 2020 (0,14) projetados com base no Relatório de Mercado Focus do Banco 

Central do Brasil, de 14 de fevereiro de 2020. 

Fonte: Adaptado IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional 

de Índices de Preços ao Consumidor. Acesso em: 14 fev. 2020. 

 

Deste modo: 

a) DEFERE-SE, pois, o reajuste com a aplicação do índice acumulado de 3,995% (três 

virgula novecentos e noventa e cinco por cento), a ser aplicado à Tabela da Tarifa do Esgoto 

Sanitário de Blumenau, com vigência à partir do mês de abril/2020, como segue: 

 

    Quadro 2 – Tarifa de esgoto com reajuste de 3,995%. 

CATEGORIA   
FAIXA DE 

CONSUMO 

Preço vigente 

R$ 

Valor da Tarifa de Esgoto 

com Reajuste  

3,995% - R$ 

Residencial, escritório e 

consultório 

0 a 10 m³ 36,18 37,63 

11 a 30 m³ 6,624 6,889 

31 a 9999m³ 8,441 8,778 

Social 

0 a 10 m³ 17,78 18,49 

11 a 30 m³ 6,624 6,889 

31 a 9999m³ 8,441 8,778 

Comercial, industrial e 0 a 10 m³ 55,01 57,21 
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ligação temporária 11 a 30 m³ 8,441 8,778 

31 a 9999m³ 15,190 15,797 

Pública 

0 a 10 m³ 36,18 37,63 

11 a 499 m³ 7,025 7,306 

500 a 9999m³ 12,662 13,168 

Escolar 
0 a 10 m³ 36,18 37,63 

11 a 9999 m³ 7,025 7,306 

Hospitalar 
0 a 10 m³ 36,18 37,63 

11 a 9999 m³ 4,569 4,752 

Fonte: AGIR (2020). 

 

b) DEFERE-SE, igualmente, a aplicação do mesmo índice acima, para os serviços 

complementares prestados pela Concessionária, a partir do mês de abril de 2020, conforme 

apresentando no quadro abaixo:  

 

     Quadro 3 – Serviços prestados pela Concessionária com reajuste de 3,995%. 

Serviço 
Preço 

Vigente R$ 

Valor da Tarifa de 

Esgoto com Reajuste  

3,995% - R$ 

Atestado de localização (+deslocamento)  21,39 22,25 

Deslocamento (em km) 1,24 1,28 

Interligação rede de esgoto DN150   903,64 939,74 

Interligação rede de esgoto DN200   1.063,02 1.105,49 

Interligação rede de esgoto DN250        1.552,66 1.614,68 

Interligação rede de esgoto DN300            1.952,95 2.030,97 

Ligação de esgoto                 262,56 273,05 

Ligação de esgoto (paralelo ou asfalto) 330,56 343,77 

Limpeza caixa de inspeção - 1 economia          73,91 76,86 

Limpeza caixa de inspeção - 2 economias       114,94 119,54 

Parecer técnico de projetos de loteamento (esgoto) 528,91 550,04 

Realo. c/subst. Ramal esgoto (passeio/rua de terra) 294,68 306,45 

Realo. c/subst. ramal esgoto (asfáltico/paralelo)  538,36 559,87 

Recuperação de caixa de inspeção danificada 257,60 267,89 

Subs. de tampa de caixa de inspeção - concreto   73,38 76,31 

Subs. de tampa de caixa de inspeção - ferro   244,56 254,33 

Trat. disp. final de efluente doméstico limpa-

fossa   
38,78 40,32 

  Fonte: AGIR (2020). 
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1) Para integral validade desta Decisão, DETERMINA-SE que seja dada ampla publicidade 

pela Concessionária aos seus usuários, nos moldes habituais já consolidados, em período não 

inferior a 30 (trinta) dias, para início da cobrança do novo regime tarifário e que seja 

encaminhado a esta Agência cópia das novas tabelas tarifárias e de serviços e devidas 

publicações. Tudo isso em obediência 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), sem deixar de cumprir a Cláusula 21.11, do Contrato de 

Concessão, que tal reajuste também deverá ser publicitado em jornal de circulação destacada, 

pela Agência. 

 

2) Anote-se que o índice utilizado para o mês de fevereiro de 2020, como sendo de 0,14%, o 

foi aplicando-se a estimativa (FOCUS) e por isso deverá ser compensado ou para maior e ou 

para menor, no próximo ciclo de reajuste; 

 

3) As tabelas dos serviços e das tarifas que foram reajustadas, estarão disponíveis no site da 

AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br; 

 

4) A presente Decisão entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios (DOM), órgão de publicidade oficial da AGIR; 

 

5) Extrai-se cópia desta Decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

ENCAMINHA-SE ÀS PARTES para conhecimento. Não havendo manifestação, 

DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo, juntando-se, 

inclusive, cópias das publicações 

 

Essa a Decisão. 

Blumenau (SC), em 26 de fevereiro de 2020. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral.   

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

