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DECISÃO Nº 098/2020 

 

Procedimento de Ouvidoria nº 064/2017. 

OBJETO: Recurso à AGIR referente ao indeferimento do Proc. Adm 051-1702 do SAMAE de 

Blumenau/SC, referente à revisão de valores de TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade. 

RECLAMANTE: Sr. Orlei Soares Martins (CDC: 93764). 

DEMANDADOS: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Blumenau/SC– SAMAE. 

 

1 – BREVE RELATÓRIO 

Em data de 21 de dezembro de 2017, o Sr. Orlei Soares Martins (CDC: 93764) apresentou 

junto a Ouvidoria da AGIR, apresentado seu pedido de recurso em razão de seu pedido de 

suspensão do TOI e multa, não ter sido reconhecido nos autos do Processo Administrativo nº 

051/1702 pelo Samae/Blumenau. 

O seu pedido foi fundamentado em uma alegação que o imóvel já havia sido comprado há 

mais de cinco anos e que já havia visto um ponto preto no relógio, mas que não sabia tratar-se de 

um furo e ou dano ao equipamento. 

Em data de 08.11.2016, o SAMAE constatou que havia uma irregularidade no relógio 

(fls.027), em razão de haver água dentro da cúpula do mesmo. Por força desta constatação foi 

lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade de nº 000436/2016, e aplicada a multa em seu 

grau máximo, que restou apontado na fatura da competência de 12/2016.  Em data de 28.11.2016 o 

HD foi retirado e outro novo colocado em seu lugar. O levamento do consumo de água que também 

foi anexado, demonstra que após a mudança do hidrômetro, houve sim um aumento no consumo de 

água, mas em nenhum momento sequer, foi cogitado fraude no consumo. Apenas danos no HD, que 

por força de lei, tem a sua guarda e responsabilidade atribuída ao usuário. Assim, a autarquia 

entendeu que houve a infração prevista nos artigos 127, inc. I e IV, e 126 c/c art. 90, todos do 

Decreto nº 10.809/2015, além da infração ao artigo 136 da Normativa 001 da AGIR. 

Mesmo havendo interposto pedido de abertura de Processo Administrativo, o Usuário 

também apresentou sua insatisfação junto ao PROCON/Blumenau (fls.11), em data de 21.12.2017. 
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O Recurso, apesar da lapso temporal não cabível, SMJ, teve sua tramitação regular, 

quantos aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e após os pareceres da Ouvidoria e da 

Assessoria Jurídica da AGIR, ambos opinando no sentido de não conhecer do pedido do usuário, o 

Procedimento me foi encaminhado para a decisão. Este o breve e necessário relatório. 

 

2. DA DECISÃO 

O Sr. Orlei Soares Martins (CDC: 93764), dentro do prazo legal e munido dos documentos 

necessários, pessoalmente compareceu junto a Ouvidoria da AGIR para apresentar o seu pedido 

interposição de Recurso diante do indeferimento administrativo proferido pelo SAMAE/Blumenau, 

nos autos do Processo Administrativo nº 051/1702. O fato que levou a autarquia a aplicar uma 

multa ao usuário, foi o de que foi constatada uma irregularidade do HD leitor do volume do 

consumo de água, no mês de novembro de 2016.  

Ciente da notificação, pediu a reconsideração via procedimento administrativo, o que lhe 

foi negado, tendo em vista que em sua defesa apenas afirmou que sabia da existência de um ponto 

negro no HD, mas não sabia tratar-se de uma fraude ou de uma violação. 

Também alega que servidores do SAMAE há tempos que o tal buraco preto existia e nada 

lhe comunicaram, mas todas essas alegações são foram comprovadas e por isso não podem ser 

consideradas, até por que a constatação da irregularidade não ocorreu em razão do ponto escuro, 

mas sim pela presença de água dentro da cúpula do HD. Como as leituras são mensais, por certo a 

tal irregularidade já há muito teria sido verificada, mas não, só no mês de novembro isso restou 

confirmado, tanto que foi necessária troca do hidrômetro. 

A legislação local e a jurisprudência nacional já têm consolidado que o usuário dos 

serviços de água e esgoto sanitário, são os depositários e guardiões dos equipamentos e por eles 

responsáveis. 

Não existem provas nestes autos que venham em socorro ao usuário e por isso, não há 

como discordar da decisão proferida pela Autarquia SAMAE/Blumenau. Convalido o Parecer 

Jurídico juntado aos autos, e faço dele as minhas razões de decidir, aplicando os entendimentos 

legais ali apontados e que também são utilizados como razões legais de decidir. 

 

Decide-se, pois, conhecer do recurso interposto pelo Sr. Orlei Soares Martins (CDC: 93764). 

e julga-lo IMPROCEDENTE, e confirmar a validade da decisão proferida pelo SAMAE no sentido 
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de não anular o Termo de Ocorrência de Infração (TOI) e nem cancelar, por via de consequência, a 

multa aplicada. 

 

 Determino, pois: 

I - Intime-se o usuário, para querendo, interpor recurso ao Comitê de Regulação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em não concordando com a decisão. 

II - Intime-se o SAMAE/Blumenau, na pessoa do Senhor Diretor Presidente da presente 

decisão e para, em entendendo, apresentar o seu recurso, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias. 

III - Em não havendo a apresentação de recursos ao Comitê de Regulação, seja o mesmo 

encerrado e arquivado. 

Publique-se a decisão no DOM, para todos os seus efeitos legais, bem como nos demais 

locais usuais para o conhecimento público. 

 

Blumenau (SC), em 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral 
 

 


