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DECISÃO Nº 004/2016 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016. 

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

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

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

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

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

de Blumenau/SC.  

 

Relatório: 

Por intermédio deste breve e necessário relatório, incialmente ratifico o Parecer 

Administrativo nº 016/2016, bem como o Parecer Jurídico nº 004/2016, destacando que 

ambos os Pareceres analisam e se debruçam com o rigor necessário e exigível sobre a matéria 

e, por isso os mesmos são inteiramente aproveitáveis e aplicáveis. Em razão dessa 

consistência, adota os mesmos como parte integrante deste relatório para fins de Decisão 

terminativa do Procedimento em tela.  

Apenas para contextualizar, o relato ora é elaborado dizendo que a Concessionária 

Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A., em tempo hábil apresentou pleito para, nos termos do 

Contrato de Concessão e aditivos posteriores, solicitar o reajuste anual dos preços das tarifas e 

serviços. A análise administrativa elenca cronologicamente (p. 2,3 e 4, itens 1 até 13) os fatos 

que antecederam o pedido de reajuste, o que levou inclusive ao término da Revisão Ordinária 

e as suas conclusões. Tais apreciações e considerações se fazem necessárias em razão do 

pedido que, em análise superficial aponta por vias oblíquas uma revisão, que, como bem 

apontado deve ser objeto de estudos e análises quando da próxima Revisão Ordinária, nos 

termos firmados no Quarto Termo Aditivo Contratual. 

Cabe registrar ainda que tanto o Parecer Administrativo como o Jurídico, em seus 

corpos, reproduzem os textos legais que dão amparo aos atos da regulação, os prazos 

aplicáveis bem como quando da utilização dos índices e suas respectivas fontes. 
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Merece destaque que o presente reajuste, que tradicionalmente exige manifestação 

expressa das partes, diante do prazo elastecido entre o pedido e essa data, permitiu reunião 

entre os interesses para que fossem traçadas as diretrizes para o reconhecido do pedido, para 

que o mesmo estivesse legalmente amparado. Entendo, pois, que diante dos documentos 

apresentados e produzidos, estes servem perfeitamente e legalmente para a análise e 

apreciação do pedido. Destaco que ambos também opinam pelo deferimento do pleito. Esse o 

relatório mínimo necessário. 

 

Decisão: 

 A Concessionária Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. que no município de 

Blumenau cuida da implantação e de todo gerenciamento do esgotamento sanitário, formula, 

dentro de seus legítimos direitos contratuais, que a Agência Reguladora defira o seu pedido de 

reajuste, tendo com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

acumulado dos últimos doze (12) meses do ano de 2015, mais o mês de janeiro e fevereiro de 

2016. A fonte do reajuste ficou ajustada em reunião preparatória, em especial para o mês de 

fevereiro, tendo este mês como base o “Média – TOP 5 do Relatório Focus do Banco do 

Brasil” de fevereiro de 2016 (projeção). O Parecer Administrativo nº 016/2016, em sua página 

7 apresenta o Quadro 1 – que faz o histórico dos catorze (14) meses, que ao final apontam 

para o índice do IPCA acumulado de 13,0766%, que por força contratual é arredondado para 

13,08% (treze vírgula zero oito por cento) e que ora é replicada: 

 

Quadro 1 – IPCA Acumulado Janeiro/2015 até Fevereiro/2016. 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

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

Fev/16* 0,89 1,130766 13,0766 

Jan/16 1,27 1,120791 12,0791 

dez/15 0,96 1,106735 10,6735 

nov/15 1,01 1,096211 9,6211 

out/15 0,82 1,085250 8,5250 

Set/15 0,54 1,076424 7,6424 

ago/15 0,22 1,070642 7,0642 

jul/15 0,62 1,068292 6,8292 

jun/15 0,79 1,061709 6,1709 

maio/15 0,74 1,053388 5,3388 
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abr/15 0,71 1,045650 4,5650 

mar/15 1,32 1,038278 3,8278 

fev/15 1,22 1,024751 2,4751 

jan/15 1,24 1,012400 1,24 
*Sendo o mês de fevereiro projetado em 0,89% com base no Relatório de Mercado Focus do Banco Central do 

Brasil, de 19 de fevereiro de 2016. 

Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: <http://www.debit.com.br/consulta30.php?&indice=ipca>. Acesso 

em: 17 fev. 2016. 

 

Cabe ainda justificar que em reunião entre as partes interessadas (leia-se Poder 

Concedente, Concessionária e AGIR) na sede desta Agência em 10 de fevereiro do corrente 

ano, ficou acordado que utilizar-se-ia o índice disponível no dia 29.fevereiro.2016, porém, 

visando o envio para publicação nos termos contratuais e, para que a nova tarifa pudesse 

corretamente ser aplicada a partir de abril de 2016, decidiu-se por utilizar o índice publicado 

pelo Relatório de Mercado Focus do Banco Central do Brasil de 19 de fevereiro de 2016.  

Por outro lado, a acumulação destes meses (14) é ainda o reflexo da Revisão 

Ordinária, encerrada em 2015, após os 12 meses mínimos previstos pela Lei n.º 11.445/07, e 

que por isso, modificou a data base do reajuste. Tal período agora estará compreendido entre 

o mês de março até o mês de fevereiro do ano seguinte, quando se dará o novo pleito de 

reajuste tarifário anual.   

O pedido, como já mencionado inicialmente, ia além do reajuste normal e abrangia um 

período compreendido de vinte e sete (27) meses, mas como já acertado na reunião preliminar 

entre as partes, o pedido ficou restrito ao período acima explicitado, em atenção ao previsto na 

Lei nº 11.445/07, artigo 37 e em especial na Cláusula 21, do Contrato de Concessão que 

respectivamente dizem: 

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. 

  

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. 

 

Isso posto, DEFERE-SE E RECONHECE-SE PARCIALMENTE o pedido de 

reajuste, diante da legalidade, da razoabilidade e de serem praticáveis aos usuários, fazendo-o 

nos seguintes termos: 
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1 – Defere-se a aplicação do índice de 13,08% (treze vírgula zero oito por cento) 

com base no IPCA dos últimos 14 (catorze) meses, ou seja, de janeiro de 2015 até 

fevereiro de 2016, aplicável a título de reajustamento tarifário e aos serviços 

prestados pela Concessionária Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. 

2 - Ficam homologadas as Tabelas Tarifárias abaixo, com os seguintes valores e 

categorias de consumo: 

 

CATEGORIA   
FAIXA DE 

CONSUMO 

Valor 

Esgoto 

Vigente 

Valor 

Esgoto  com 

Reajuste 

13,08% 

Residencial 0 a 10 m³ 28,22 31,91 

Escritório 11 a 30 m³ 5,166 5,842 

Consultório 31 a 9999m³ 6,584 7,445 

Social 

0 a 10 m³ 13,87 15,68 

11 a 30 m³ 5,166 5,842 

31 a 9999m³ 6,584 7,445 

Comercial 0 a 10 m³ 42,91 48,52 

Industrial 11 a 30 m³ 6,584 7,445 

Lig. Temporária 31 a 9999m³ 11,848 13,398 

Pública 

0 a 10 m³ 28,22 31,91 

11 a 499 m³ 5,479 6,196 

500 a 

9999m³ 
9,876 11,168 

Escolar 
0 a 10 m³ 28,22 31,91 

11 a 9999 m³ 5,479 6,196 

Hospitalar 
0 a 10 m³ 28,22 31,91 

11 a 9999 m³ 3,564 4,030 

 

                            Serviço                              Preço Vigente 
  Reajuste 

13,08% 
 

 
Atestado de localização (+deslocamento)                         R$         16,69 R$        18,87 

 
Deslocamento (em km)                                             R$           0,96 R$          1,09 

 
Interligação rede de esgoto DN150                               R$      704,82 R$     797,01 

 
Interligação rede de esgoto DN200                               R$      829,13 R$     937,58 

 
Interligação rede de esgoto DN250                             R$   1.211,04 R$  1.369,44 

 
Interligação rede de esgoto DN300                               R$   1.523,26 R$  1.722,50 

 
Ligação de esgoto                                              R$      204,79 R$     231,58 

 
Ligação de esgoto (paralelo ou asfalto)                          R$      257,83 R$     291,55 

 
Limpeza caixa de inspeção - 1 economia                           R$         57,65 R$        65,19 

 
Limpeza caixa de inspeção - 2 economia                           R$         89,65 R$     101,38 

 
Parecer técnico de projetos de loteamento (esgoto)               R$      412,54 R$     466,50 

 
Realoc/subst. Ramal esgoto (passeio/rua de terra)                R$      229,85 R$     259,91 

 
Realoc/subst.ramal esgoto (asfáltico/paralelo)                 R$      419,91 R$     474,83 

 
Recuperação de caixa de inspeção danificada                      R$      200,92 R$     227,20 
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Subs de tampa de caixa de inspeção - concreto                  R$         57,23 R$        64,72 
 

Subs de tampa de caixa de inspeção - ferro                       R$      190,75 R$     215,70 
 

Trat disp final de efluente doméstico limpa fossa                R$         30,24 R$        34,20 
 

 

INDEFERE-SE, por outro lado, a análise e a discussão sobre o pleito referente ao 

período de janeiro/2014 até dezembro/2014, culminando no índice estimado, na época, de 

6,41% para o reajuste anual da tabela de tarifas e serviços complementares, uma vez que, em 

primeiro momento isso, face ao processo de Revisão Ordinária já encerrada, tal índice deve 

ser discutido e apurado quando da próxima Revisão Ordinária, no tempo e prazo previsto no 

Quarto Termo Aditivo. 

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

Municípios (DOM), órgão de publicidade oficial da AGIR. Ainda, DEVERÁ ser publicada 

de forma reduzida em jornal de ampla circulação local na área de abrangência, bem como 

informando que as tabelas dos serviços e das tarifas que foram reajustadas, estarão 

disponíveis no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

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 2016. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

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

