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DECISÃO Nº 099/2020. 

 

Procedimento de Ouvidoria nº 173/2019. 

OBJETO: Recurso Administrativo à AGIR devido ao indeferimento do Proc. Adm. 552/1710 do 

SAMAE de Blumenau/SC. 

RECLAMANTE: Sr. Jorge Maraski (CDC: 15003). 

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. 

No dia 06 de março de 2019, o Sr. Jorge Maraski (CDC: 15003) compareceu junto à 

Ouvidoria da AGIR, expondo o seu inconformismo diante do indeferimento de seu pleito de 

anulação do TOI nº 411/2017 (fls.048- cópia) e a consequente não aplicação da multa daí 

decorrente, nos autos do Procedimento Administrativo nº 555/1710, que tramitou junto ao SAMAE 

de Blumenau.  

O mencionado Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, foi lavrado tendo em vista que 

foi constatado que o hidrômetro de leitura da água, estava localizado no imóvel do usuário acima, 

mas em posição que dificultaria eventual manutenção, e, que por isso, não regularizada a situação 

nem um prazo de trinta (30) dias, iria gerar, como acabou gerando, a aplicação de multa, como 

previsto no Decreto Municipal nº 10.809/2015, em seus artigos 126, Inc. II, letra “a”, art. 13, Inc. 

XII, art. 127, Inc. I e IV, art. 129, Inc. II, por infração ao art. 89, “caput”, também do mesmo 

diploma legal já citado.  

Em sua defesa, o usuário alega que não recebeu o TOI e que na data apontada pelo SAMAE, 

ou seja, em 03/07/2017, que segundo documento de fls.019, fora deixado na caixa do correio do 

usuário por não ter sido encontrado.  

De acordo com o próprio usuário (fls. 014), que textualmente assim relatou no 

Requerimento Padrão: “Recebi a notificação para mudança de posição de cavalete, final do mês 

07/2017, porém não tinha conhecimento de que teria que vir na agência para fazer a solicitação.” 
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De acordo com os elementos do processo administrativo, a Autarquia, levou em 

consideração o fato de não ter encontrado pessoalmente o usuário no dia 03 de julho, e por isso, 

quando de seu comparecimento junto ao escritório, em 30 de julho de 2017, entregou o TOI, e 

colheu a assinatura no AR (fls.049).  

Naquele documento, está explícito que o usuário tem o prazo de trinta (30) dias para solicitar 

a troca do lugar do cavalete, segundo as normas do SAMAE, mas só o fez em 27 de setembro de 

2017, ou seja, após o prazo e na ocasião comunicou que já havia efetuado a mudança determinada, e 

o fez na mesma época que os demais vizinhos também o fizeram e que não entende porque só ele 

acabou sendo notificado e multado. Extrai-se pela declaração do próprio usuário, de que os vizinhos 

foram cientificados e que todos fizeram a mudança em data posterior ao do reclamante e dai é fácil 

entender que os mesmos, observaram o prazo e a comunicação para a mudança. 

Em resumo, entre a notificação em 30.07.2017 até a data de 27.09.2017, o prazo de trinta 

(30) dias foi extrapolado e a por isso a multa aplicada. Esse o relatório sobre os fatos. 

 

2. DA DECISÃO 

O Sr. Jorge Maraski (CDC: 15003), residente da Rua Dr. Paulo Aldinger, 103, Bairro Asilo, 

nesta cidade de Blumenau, apresentou recurso perante a Ouvidoria da AGIR, inconformado com o 

indeferimento de seu Processo Administrativo nº 555/1710, interposto perante o SAMAE/Bumenau, 

no qual requereu a anulação do TOI nº 411/2017, de 30 de julho de 2017, por infração ao Art. 89, 

caput, do Decreto Municipal nº 10.809/2015, c/c os artigos 126, Inc. II, letra “a”, art. 13, Inc. XII, 

art. 127, Inc. I e IV, art. 129, Inc. II. A Ouvidoria e a Assessoria Jurídica da AGIR 

A lavratura do Termo de Ocorrência de Infração – TOI – e a respectiva multa ocorreu tendo 

em vista que o hidrômetro de leitura do consumo de água estava localizado em local de difícil 

acesso para manutenção. 

Inicialmente o usuário restou notificado com a entrega de cópia do TOI em sua caixa de 

correio, em data de 03 de julho de 2017, por não ter sido encontrado pessoalmente. Em data de 30 

de julho do mesmo ano, foi pessoalmente notificado, lançando o seu ciente no AR (fls.49), onde 

além de saber o por que da lavratura do TOI, também ali consta o prazo para a solução da não 

conformidade do equipamento. 

 

Portanto, a alegação de que não foi avisado sobre o fato, não procede, até porque reconhece 

ter sido cientificado no final do mês de julho. Também não procede afirmar que desconhecia o 
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prazo para entrar em contato com a autarquia, uma vez que aquele está bem claro e até em negrito 

no TOI que lhe foi entregue e do qual deu a sua ciência. 

Também é inegável que o usuário só compareceu ao escritório da autarquia em 27 de 

setembro, quando requereu a abertura de Processo Administrativo para anular o termo e cancelar a 

multa daí decorrente. 

Por mais que seja possível tentar reconhecer que o cavalete foi colocado em lugar próprio no 

tempo, está configurado que o prazo regular não foi cumprido e, SMJ, não é possível aplicar 

qualquer medida não prevista em lei, que possa reconhecer o pedido do usuário e assim eximi-lo da 

aplicação da multa. 

Assim, entendo que houve sim a infração aos dispositivos legais previstos no Decreto 

Municipal nº 10.809/2015, em seus artigos 126, Inc. II, letra “a”, art. 13, Inc. XII, art. 127, Inc. I e 

IV, art. 129, Inc. II, c/c.  o art. 89, “caput”, também do mesmo diploma legal já citado.  

Decide-se, pois, conhecer do recurso interposto pelo Sr. Jorge Maraski (CDC: 15003) e 

julga-lo IMPROCEDENTE, e confirmar a validade da decisão proferida pelo SAMAE no sentido 

de não anular o Termo de Ocorrência de Infração (TOI) e nem cancelar, por via de consequência, a 

multa aplicada. 

 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 ora proferida. 

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 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral 


