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DECISÃO Nº 184/2021 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 145/2021 
 
OBJETO: Reajuste tarifário dos serviços públicos de esgotamento sanitário prestados pela 

Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A. no município de Blumenau S.C.  

SOLICITANTE: BRK Ambiental – Blumenau S.A. 

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. BREVE RELATÓRIO 

 

Através do Ofício DIR 021/2021 - AGIR, de 26.01.2021, que restou encaminhado 

via e-mail em data de 28 de janeiro de 2021, a Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A. 

formulou o seu pleito anual de reajuste da tarifa de esgoto e dos serviços pertinentes, sendo 

então aberto o Procedimento Administrativo acima identificado, com a adoção das medidas 

técnicas necessárias e aplicáveis. 

 

Em seu pedido, a Concessionária solicita que o reajuste seja aplicado aos meses 

de março/2020 até o mês de fevereiro/2021, e que o pedido está respeitando o interstício de 

12 (doze) meses após o último reajuste concedido. O pedido, diante a antecipação das datas, 

apresenta a tabela, com base na fonte do IBGE, apresentando as projeções referente aos meses 

de jan/21 e fev/21 e que o acumulado está apontando o índice de 5,06%, com base no 

Relatório Focus e junta cópias diversas para comprovar o seu pedido. 

 

O referido pedido está fundamentado na Cláusula 21, que trata do reajuste e 

assim diz: 

 

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 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice que o 
venha a substituir 

 

 

Em seu pedido, aponta para o mês 11 o índice de 0,33% e para o mês 12, o índice 

de 0,54%, com base nas projeções da Tabela “Mediana – Top 5 Curto Prazo”, pág. do Relatório 

Focus – Relatório de Mercado do Banco Central do Brasil (datado de 15/01/2021), daí 

resultando o índice estimado de 5,06%. 

Destaca ainda a Concessionária requerente, que por força do item 21.11 do 

Contrato de Concessão, é dever da Agência de Regulação, promover a publicação da nova tarifa 

em jornal de grande circulação da área da Concessão, bem como fazê-lo no prazo do art. 39 da 

Lei nº 11.445/2007, ou seja, 30 (trinta) dias de antecedência em relação à sua aplicação.  

Instaurado o Procedimento Administrativo o mesmo passou pela análise da 

Gerência de Estudos Econômico-Financeiros, que lavrou o Parecer Administrativo nº 106/2021, 

iniciando com a identificação da agência, suas atribuições e as informações do município de 

Blumenau. 

No item 4 do citado Parecer, a Gerência pronuncia-se sobre os relatórios 

trimestrais e a prorrogação de prazo para entrega, mas que em nada prejudicam o atual 

reajuste. 

Feitas essas análises introdutórias é necessário destacar, como bem o faz o 

Parecer ora em comento, que no reajuste do ano passado, o mês de fevereiro/2020 teve como 

projeção o percentual de 0,14% e quando de sua publicação oficial, em março/2020, este 

alcançou o índice de 0,25%. Por isso, o índice a ser utilizado para o reajuste atual é o de 0,11%, 

resultado do 0,25% publicado menos 0,14% aplicado. Já na aplicação deste ano, a 

Concessionária ao fazer o seu pleito, projetou para o mês de fevereiro/2021, o índice de 0,33% 

e real divulgado pelo IBGE é o índice de 0,25%, e este efetivamente o utilizado.  

Na continuação do Parecer, este ingressa na parte legal do pedido e apresenta o 

Quadro 4 – onde está retratado o IPCA acumulado de março/2020 até fevereiro de 2021, no 

qual o mês de fevereiro/2020 (0,25% – 0,14% = 0,11%) já vem com a redução da diferença 

apontada, no mês de janeiro/2021 já vem com o índice divulgado (0,25%) e no mês de fevereiro 

aplica a projeção de 0,56%, perfazendo deste modo o índice de 4,9978% à ser aplicado neste 
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reajuste. Do mesmo modo, esse índice também será aplicado para a tabela de preços, a partir 

de 1º de abril de 2021, tudo conforme o Quadro nº 5 - Tabela de Esgoto com reajuste de 

4,998% e o Quadro 6 - Serviços Prestados pela Concessionária com reajuste de 4,998%.  Por 

fim, conclui que todo o Procedimento se acha revestido das condições necessárias e legais e 

pugna pela aplicação do reajuste.  

Já o Parecer Jurídico nº 324/2021, emitido na sequência e de modo a observar o 

rito habitual praticado pela Agência, faz o relato dos fatos, a análise do reajuste anterior, uma 

confrontação com os percentuais utilizados e as observações da Concessionária. 

No Item III, adentra o Parecer Jurídico nos aspectos legais da pretensão, citando 

inclusive jurisprudências e doutrinas sobre o pedido. Ingresso ainda, meritoriamente, sob a 

interpretação do que seriam os denominados índices oficiais, o que é um reajuste dentre 

outros temas relevantes aplicáveis ao pedido. Por fim, também se manifesta no sentido de 

aplicar o índice de 4,998% para o reajuste da tarifa de esgoto e também esse índice aplicável 

aos preços dos serviços decorrentes da concessão.  Este o breve e necessário relatório. 

 

 

2. DA DECISÃO 

 

Trata-se de pedido de reajuste apresentado pela Concessionária BRK Ambiental – 

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

esgotamento sanitário de Blumenau, SC, em cumprimento às normas do contrato de concessão 

em vigor nesta cidade, firmando pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Blumenau – SAMAE (Concedente) e à ser aplicado a tarifa do esgoto sanitário de Blumenau e 

aos serviços complementares daí decorrentes. Inicialmente ratifica-se o Parecer Administrativo 

nº 145/2021 e o Parecer Jurídico nº 324/2021, por suas próprias razões de fato e de direitos e 

que passam a integrar a presente Decisão. 

Abaixo transcreve-se o quadro atualizado do IPCA: 

 

Quadro 4 – IPCA Acumulado março/2020 até fevereiro/2021.  

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 
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*Sendo o mês de fevereiro 2021 (0,56) projetados com base no Relatório de Mercado Focus do Banco 
Central do Brasil, de 12 de fevereiro de 2021. 
Fonte: Adaptado IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de 
Índices de Preços ao Consumidor. Acesso em: 9 fev. 2021. 

 

Efetuada a análise do pedido e dos demais atos e documentos que estão neste 

Procedimento, entende-se que para fins da concessão do reajuste contratual pleiteado, todas 

as normativas e condicionantes aplicáveis ao caso foram atendidas, bem como a observação do 

arcabouço legal preconizado na Lei nº 11.445/2007, como a periocidade temporal (12 meses), a 

aplicação do IPCA acumulado entre os meses de março/2020 e fevereiro/2021, com os ajustes 

observados, cujo quadro ora é transcrito:  

Como o ciclo tarifário da revisão ordinária não se confunde com a revisão 

extraordinária em análise, esta aplica-se à partir de 04/2021, tendo como base o índice 

acumulado do IPCA do período de mar/2020 a fev/2021. 

Em data de 23.02.2021, foi recebido o Ofício DIR 056/2021 - AGIR, encaminhado 

pela Concessionária, informando a nova projeção do IPCA, divulgado em 19.02.2021 pelo 

Relatório Focus, no qual o índice apontado para o mês de fevereiro foi de 0,68%. No atual 

Procedimento foi aplicado o índice anterior que foi de 0,56%, que pela conclusão dos estudos e 

da elaboração dos respectivos pareceres, não será por ora considerado. 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual 

Fev/20 0,11 1,0011000 0,1100 

Mar/20 0,07 1,0018008 0,1801 

Abr/20 -0,31 0,9986952 -0,1305 

Maio/20 -0,38 0,9949001 -0,5100 

Jun/20 0,26 0,9974869 -0,2513 

Jul/20 0,36 1,0010778 0,1078 

Ago/20 0,24 1,0034804 0,3480 

Set/20 0,64 1,0099027 0,9903 

Out/20 0,86 1,0185879 1,8588 

Nov/20 0,89 1,0276533 2,7653 

Dez/20 1,35 1,0415266 4,1527 

Jan/21 0,25 1,0441304 4,4130 

Fev/21* 0,56 1,0499776 4,9978 
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Por outro lado, fica determinado que ao se proceder, após 12 meses, a nova 

revisão, eventual diferença entre estes dois índices que deverá ser apurada, para maior ou 

menor, e será levado à conta daquele reajuste. 

 

Deste modo: 

a) DEFERE-SE, pois, o reajuste contratual anual, com a aplicação do índice 

acumulado de 4,998% (quatro vírgula novecentos e noventa e oito por cento), a ser aplicado à 

Tabela da Tarifa do Esgoto Sanitário de Blumenau, com vigência à partir de 1º de abril de 2021, 

como segue:  

Quadro 5 – Tarifa de esgoto com reajuste de 4,998%. 

CATEGORIA   
FAIXA DE 

CONSUMO 
Preço vigente 

R$ 

Valor da Tarifa de Esgoto 
com Reajuste  
4,998% - R$ 

Residencial, escritório 
e consultório 

0 a 10 m³ 37,63 39,51 

11 a 30 m³ 6,889 7,233 

31 a 9999m³ 8,778 9,217 

Social 

0 a 10 m³ 18,49 19,41 

11 a 30 m³ 6,889 7,233 

31 a 9999m³ 8,778 9,217 

Comercial, industrial e 
ligação temporária 

0 a 10 m³ 57,21 60,07 

11 a 30 m³ 8,778 9,217 

31 a 9999m³ 15,797 16,587 

Pública 

0 a 10 m³ 37,63 39,51 

11 a 499 m³ 7,306 7,671 

500 a 9999m³ 13,168 13,826 

Escolar 
0 a 10 m³ 37,63 39,51 

11 a 9999 m³ 7,306 7,671 

Hospitalar 
0 a 10 m³ 37,63 39,51 

11 a 9999 m³ 4,752 4,989 

  Fonte: AGIR (2021). 

 

b) Do mesmo modo, aplica-se o mesmo indice de 4,998% para os serviços 

complementares, com a tabela apresentando a seguinte configuração, cujos preços passam a 

ter vigência à partir de 1º de abril de 2021: 
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Quadro 6 – Serviços prestados pela Concessionária com reajuste de 4,998%. 

Serviço Preço Vigente R$ 
Valor da Tarifa de Esgoto 

com Reajuste  
4,998% - R$ 

Atestado de localização (+deslocamento)  22,25 23,36 

Deslocamento (em km) 1,28 1,34 

Interligação rede de esgoto DN150   939,74 986,71 

Interligação rede de esgoto DN200   1.105,49 1.160,74 

Interligação rede de esgoto DN250        1.614,68 1.695,38 

Interligação rede de esgoto DN300            2.030,97 2.132,48 

Ligação de esgoto                 273,05 286,70 

Ligação de esgoto (paralelo ou asfalto)   343,77 360,95 

Limpeza caixa de inspeção - 1 economia          76,86 80,70 

Limpeza caixa de inspeção - 2 economias       119,54 125,51 

Parecer técnico de projetos de loteamento 
(esgoto) 

550,04 577,53 

Realo. c/subst. Ramal esgoto (passeio/rua de 
terra) 

306,45 321,77 

Realo. c/subst.ramal esgoto 
(asfáltico/paralelo)   

559,87 587,85 

Recuperação de caixa de inspeção danificada 267,89 281,28 

Subs. de tampa de caixa de inspeção - 
concreto   

76,31 80,12 

Subs. de tampa de caixa de inspeção - ferro   254,33 267,04 

Trat. disp final de efluente doméstico limpa-
fossa   

40,32 42,34 

  Fonte: AGIR (2021). 

    

Procedimentos complementares: 

 

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 
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reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de (30) dias em 

relação à sua aplicação” (grifo nosso); 

 

2) Anote-se que o índice utilizado para o mês de fevereiro de 2021, como 

sendo de 0,56%, 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) Publique-se também por força do item 21.11 do Contrato de Concessão, 

os valores da nova tarifa e dos preços dos serviços, em jornal de grande circulação da área da 

Concessão, bem como fazê-lo no prazo do art. 39 da Lei 11.445/2007, ou seja, 30 (trinta) dias 

de antecedência em relação à sua aplicação.  

 

6) Extrai-se cópia desta Decisão, bem como dos demais documentos 

pertinentes e, ENCAMINHA-SE ÀS PARTES para conhecimento, bem como ao Senhor Prefeito 

de Blumenau. 

 
7)  Não havendo qualquer manifestação, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo, juntando-se, inclusive, cópias das 

publicações. 

 

Essa a Decisão. 

Blumenau, em 25 de fevereiro de 2021 

 
 
 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 

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