
 
 

 

Acórdão n° 008/2020 
 
Procedimento Administrativo n° 062/2017.  
 
OBJETO: Apreciação do Recurso da Decisão do Diretor Geral da AGIR, que decidiu pelo 
não acolhimento da reclamação do Sr. Jaime João Busarello, no Processo 
Administrativo nº 039/1702 - Samae/Blumenau, reconhecendo como correta a decisão 
de indeferimento prolatada pela área administrativa da Autarquia. 
 
SOLICITANTE: Sr. Jaime João Busarello. 
 
INTERESSADOS: 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 – SAMAE de Blumenau/SC. 
 
Relator: Sr. Sérgio Pintarelli - Acórdão n° 008/2020 
 
EMENTA: 
 
Decisão final do Comitê de Regulação da AGIR - Procedimento Administrativo n° 
062/2017 - Recurso Administrativo à AGIR devido ao indeferimento do Processo 
Administrativo nº 039/1702 do SAMAE de Blumenau/SC. 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Membros do Comitê 
de Regulação da AGIR, por unanimidade de votos, acompanhar o voto do Conselheiro 
Relator, no sentido de indeferir o recurso apresentado para o recálculo da fatura 
competência agosto/2016, nos termos da Decisão do Diretor Geral nº 065/2019. 
 

 
 

Blumenau, 7 de agosto de 2020.  
 
 
 
 
 
 
CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO               SÉRGIO PINTARELLI 
Presidente do Comitê de Regulação da AGIR                                                 Relator     
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RESOLUÇÃO Nº 08/2020 – COMITÊ DE REGULAÇÃO 

ENCERRA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 

062/2017, INTERPOSTO PELO SR. JAIME JOÃO 

BUSSARELLO, EM FACE À DECISÃO DO SAMAE DE 

BLUMENAU NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

039/1702, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

   CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO, Presidente do Comitê de 

Regulação e HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do 

Itajaí – AGIR, no uso das atribuições que lhes são conferidas, respectivamente, (I) 

pelos artigos 31 e 36 do Protocolo de Intenções, devidamente ratificado pelos 

munícipios consorciados, (II) Decreto nº 064/2020, e de acordo com os demais 

dispositivos legais aplicáveis: 

 
CONSIDERANDO que na Decisão nº 065/2019 do Procedimento de Ouvidoria nº 062/2017, 

o Diretor Geral da AGIR decidiu pelo “não acolhimento da reclamação, reconhecendo como 

correta a decisão de indeferimento prolatada pela área administrativa do SAMAE de 

Blumenau”, no Processo Administrativo nº 039/1702, referente ao recurso interposto pelo 

Sr. Jaime João Busarello. 

CONSIDERANDO o que o Sr. Jaime João Busarello, interpôs RECURSO junto ao Comitê de 

Regulação da AGIR, nos termos regimentais; 

CONSIDERANDO que na Reunião Ordinária do Comitê de Regulação realizada no dia 15 de 

junho de 2020, por unanimidade de votos dos conselheiros, estes aprovaram o relatório e 

o voto do Conselheiro Relator Sr. Sérgio Pintarelli, no sentido de indeferir o recurso 

apresentado para o recálculo da fatura da competência agosto/2016. 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º Publicar para todos os efeitos legais o voto  e a decisão proferida nos 

autos do Procedimento de Ouvidoria nº 062/2017, remetido ao Comitê de Regulação para 

julgar o Recurso Administrativo em grau de recurso, no qual o Conselheiro Relator votou 

pelo indeferido do pleito, sendo este acompanhado por unanimidade  dos membros do 

Comitê de Regulação em data de 15 de junho de 2020, conforme Ata nº 66/2020, da 

Reunião Ordinária do Comitê de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR. 

 

Art. 2º O Voto do Relator passa a integrar a presente Resolução. 
  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

Blumenau, em 7 de agosto de 2020. 

 

 

 

  

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO  

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 
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ANEXO I  
 

 VOTO DO RELATOR 
 

PROCESSO DE OUVIDORIA 062/2017 
 
 

RELATOR DO PROCESSO DE OUVIDORIA 062/2017: Sérgio Pintarelli 

RECLAMANTE: Jaime João Busarello  

ENDEREÇO: Rua Udo Wachholz, 93 – B. Itoupava Seca – 89030-311 – Blumenau - SC   

DEMANDADOS: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e SAMAE - Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto de Blumenau/SC.  

 
I – BREVE RELATÓRIO 
 
Trata-se de recurso interposto pelo RECLAMANTE, Sr. Jaime João Busarello, acerca da 
cobrança de fatura de água de competência 08/2016. 
O RECLAMANTE contesta o volume apurado na referida fatura (69 m³) por ser correspondente 
ao consumo de 06 (seis) meses de sua unidade consumidora. 
 

Inicialmente o RECLAMANTE entrou em contato com o SAMAE solicitando que fosse 
desconsiderado o volume cobrado, com a emissão de nova fatura pelo valor médio 
consumido na unidade. 
O SAMAE, por falta de sustentação legal, INDEFERIU o pedido do RECLAMENTE, mantendo a 
cobrança de acordo com o consumo medido pelo hidrômetro da unidade consumidora. 
 

O RECLAMANTE entrou em contato telefônico com a Ouvidoria da AGIR, protocolando 
reclamação a respeito do valor cobrado na fatura de água referente a competência 08/2016. 
 

O Ouvidor da AGIR, Sr. Vitor Zanella Junior instaurou abertura do Procedimento de Ouvidoria 
039/1702 para averiguar as reclamações recebidas e providenciar as possíveis ações 
corretivas do SAMAE, bem como solicitou à Diretoria Técnica que procedesse fiscalização em 
campo com o propósito de analisar a qualidade da prestação do serviço. 
 

Após as devidas medições, a AGIR emitiu o Parecer Técnico n°. 113/2017 referente ao 
Procedimento de Ouvidoria 039/1702, apresentando os resultados de verificação da 
continuidade do sistema de abastecimento de água tratada, por meio do monitoramento 
sistemático de pressões da rede de distribuição, conforme solicitação do consumidor Jaime 
João Busarello, concluindo pela normalidade do sistema quanto aos parâmetros apurados. 
 

Em 27.12.2017, baseado no Parecer Técnico n°. 113/2017, a Diretoria Jurídica do SAMAE 
emitiu o Parecer Jurídico 273/2017, tendo como objetivo analisar a revisão de valores 
referentes a competência agosto/2016, solicitada pelo Reclamante. 
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Para fundamentação jurídica, inicialmente o referido parecer invoca o Princípio da Legalidade, 
destacando que o SAMAE é membro da Administração Pública, devendo observar 
rigorosamente os princípios constantes do artigo 37 da Constituição Federal: 
 

Art. 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de LEGALIDADE, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...], 
(grifamos) 

 

Logo, depreende-se que, em atenção ao princípio da legalidade, todo e qualquer ato a ser 
praticado por qualquer membro da Administração Pública, neste caso o SAMAE, deverá ter 
expressa previsão legal.  
 

Tratando do pedido de recálculo da cobrança em questão, diz o Parecer Jurídico 273/2017: 
 

“Trata-se de pedido de recálculo da competência agosto/2016, visto que segundo o 
Requerente, não houve qualquer vazamento em seu imóvel. Nessa linha, o Setor 
Comercial informou que não foi constatada nenhuma desconformidade junto ao 
hidrômetro, erro de leitura ou ainda indício de vazamento. 

 

Diante disso, verifica-se o que prevê o Decreto 10.809/2015: 
 

Art. 115 - A fatura poderá ser alvo de revisão quando o imóvel apresentar em 
determinado ciclo de faturamento variação do volume em relação à média 
faturada, nos seguintes casos: 
I - Em caso de erro de leitura, o faturamento será ajustado pela estimativa de 
consumo apurada através de nova leitura. 
II - No caso de vazamento oculto, devidamente comprovado, e, mediante o 
devido reparo pelo usuário, o faturamento será ajustado conforme descrito ao 
art. 116, deste regulamento. 
III - No caso de desconformidade do hidrômetro devidamente comprovado em 
processo administrativo competente, o faturamento será ajustado pela média 
dos últimos seis meses, pela leitura apurada após a troca do aparelho medidor, 
pelo consumo per capita ou pela similaridade de consumo com economias 
semelhantes.  
§ 1º Aberto o processo de revisão, nos casos dos incisos II e III desde artigo, o 
SAMAE adotará as seguintes providências: 
I - efetuará o ajuste provisório da fatura contestada, nos termos desta seção, 
emitindo novo documento para o pagamento no vencimento; 
II - o usuário assina declaração de ciência que ao final do processo as diferenças 
apuradas serão compensadas para mais ou para menos, na fatura do ciclo 
posterior ao encerramento do processo. 
§ 2º O SAMAE procederá aos ajustes das faturas, ouvida a CONCESSIONÁRIA, no 
caso de ligações atendidas pelo sistema de esgotamento sanitário. (grifamos) 

 

A conclusão do referido Parecer Jurídico diz: 
 

FACE AO EXPOSTO, considerando que o caso do Requerente não se enquadrou em 
nenhuma das hipóteses previstas no Decreto 10.809/2015, entende-se pelo 
INDEFERIMENTO do pedido de recálculo da competência agosto/2016, devendo ser 
mantida a cobrança. ” 

 

Nesta mesma data, 27.11.2017, o SAMAE Blumenau/SC, através de ofício emitido pelo seu 
Diretor Presidente, Alexandro Eduardo Fernandes, informa ao Requerente, Sr. Jaime João 
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Busarello, que a solicitação de revisão de valores de consumo de água de agosto/2016, de 
acordo com o Parecer Jurídico 273/2017, foi INDEFERIDO. 
 

No dia 08.12.2017, o Sr. Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, emite Termo de Abertura 
do Procedimento de Ouvidoria n° 062/2017 tendo como objeto o Recurso Administrativo, 
impetrado pelo Requerente, referente ao indeferimento do Processo Administrativo n° 
039/1702 do SAMAE de Blumenau/SC, tendo por objetivo a revisão de valores da 
competência de agosto/2016.  
Além disso envia ofício ao Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Alexandro Eduardo Fernandes, 
confirmando o recebimento do Procedimento de Ouvidoria n° 062/2017, solicitando a 
suspensão do pagamento da fatura referente ao mês de agosto/2016 e o envio de histórico de 
consumo de água das Matrículas/CDC existentes na Rua Udo Wachholz, Itoupava Seca em 
Blumenau/SC. 
 

O Ouvidor da AGIR, Sr. Vitor Zanella Junior, em 22.03.2019, emitiu o Parecer da Ouvidoria n° 
014/2019, relatando e analisando, a luz do Princípio da Legalidade, todos os recursos 
apresentados pelo Requerente, bem como todos os processos e procedimentos adotados pelo 
SAMAE e pela AGIR, no sentido de garantir que a solicitação de revisão da competência 
agosto/2016 tenha sido devidamente verificada em todas as instâncias. 
Abordou em separado a questão da ocorrência de vazamento oculto nos seguintes termos: 
 

“Caso tenha ocorrido vazamento interno em 08/2016, com reparos devidamente 
comprovados, realizados sob responsabilidade do usuário, há de se considerar que o 
tempo oportuno para pleitear a revisão de valores em virtude de vazamento oculto de 
difícil localização já precluiu. Isto pois o art. 107, § 3° da RN n° 001/2013 da AGIR e art. 
116, § 5° do Decreto Municipal 10.809/2015 concedem prazo de 30 dias após o 
vencimento da fatura para registro da reclamação do usuário...”   

 

A respeito do consumo de água medido nos demais imóveis da Rua Udo Wachholz no mês 
08/2016, escreveu: 
 

“Superadas as hipóteses de erro de leitura, vazamento oculto e desconformidade do HD, 
supomos que o consumo elevado poderia ter ocorrido em virtude de acentuado aumento 
de pressão estática na rede pública de abastecimento de água. Fato este que não foi 
evidenciado nas aferições do período de 03/04/2017 à 10/04/2017, realizadas pela AGIR. 

 

Assim sendo, visando identificar os motivos determinantes do elevado consumo de água 
medido em agosto de 2016 na residência do usuário, solicitamos à Autarquia Municipal o 
histórico de consumo das demais unidades usuárias localizadas na R. Udo Wachholz, 
Itoupava Seca, Blumenau. 

 

Foram analisados os históricos de consumo de outras 12 (doze) ligações existentes na 
referida rua, sendo que não foi constatado excessivo aumento de consumo em nenhuma 
das unidades usuárias no mês de agosto de 2016.”   

Em suas considerações finais o Ouvidor da AGIR declara: 
 

“Pelos argumentos expostos e legislação analisada, entendemos que, apesar da 
ocorrência de consumo excessivo à média habitual naquela unidade usuária, não há 
hipótese legal que permita a revisão de valores faturados na fatura ref. 08/2016, haja 
vista que não se configurou caso de erro de leitura, vazamento oculto ou problema no 
hidrômetro. 
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Ainda, há registros de aferições realizadas pela Autarquia Municipal e esta Agência 
Reguladora que também atestaram não haver problemas relativos a pressão elevada na 
rede de abastecimento de água. 

 

Da mesma forma, foram analisados os consumos do mês de 08/2016 das demais 
residências e condomínios habitacionais existentes na R. Udo Wachholz, It. Seca, 
Blumenau/SC, não sendo evidenciada nenhuma elevação excessiva de consumo de água, 
como a que ocorreu no imóvel reclamante. 

 

Enfim, diante de todo o exposto, o parecer é no sentido de não acolher ao pleito do 
requerente.  
 

Por fim, o presente parecer tem caráter meramente opinativo, com intuito de relatar e 
analisar o caso concreto à luz do regramento jurídico vigente, realizando os 
apontamentos necessários para posterior decisão final da Direção Geral da AGIR. “ 

 
O Sr. Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, solicita manifestação e parecer da Assessoria 
Jurídica sobre o Parecer da Ouvidoria n° 014/2019 relativamente ao Procedimento de 
Ouvidoria n° 062/2017. 
 

O Sr. Luciano Gabriel Henning, Assessor Jurídico da AGIR, em 24.05.2019, emite o Parecer 
Jurídico 0162/2019, relatando e analisando todos os recursos apresentados pelo Requerente, 
bem como todos os processos e procedimentos adotados pelo SAMAE e pela AGIR, no sentido 
de garantir que a solicitação de revisão da competência agosto/2016 tenha sido devidamente 
verificada em todas as instâncias, sempre com base em princípios da legalidade jurídica. 
 

Inicialmente o parecer considera os procedimentos feitos pelo SAMAE, a partir da abertura do 
Processo Administrativo n° 039/1702, no que se refere ao HD do usuário, dizendo: 
 

  No referido Proc. Adm., em manifestação do Setor Comercial da Autarquia (fl. 
07), há informação referente ao RA (Registro de Atendimento) n° 758602, que gerou a 
OS (Ordem de Serviço) n° 445757, que atestaram não haver problemas no HD, bem como 
nenhuma irregularidade. Nesta solicitação foi gerada visita de fiscal que relatou o 
seguinte parecer final em campo (fl. 09): 
 
 

“Conforme verificação HD bom, com leitura 297, cavalete no padrão, de fácil 
acesso, não há indício de vazamento, foi efetuado teste da torneira. Trata-se 
de uma residência com 2 pessoas. HD estava lacrado, com fonte alternativa 
(cisterna) e com caixa d’água. 
HD ok, registrando consumo normal, consumo voltou ao normal, sem indício 
de vazamento. 
Verificação acompanhada pelo Sr. Jaime” 

 

Com relação a verificação da pressão da rede na residência do usuário, comenta: 
 

  Há ainda informações nos autos do Procedimento Administrativo em questão 
que o usuário demandou a AGIR, em 02/02/2017, para verificação de pressão elevada 
em sua residência, cuja solicitação gerou a abertura do Procedimento de Ouvidoria n° 
039/2017, o qual deu azo ao Parecer Técnico n° 113/2017, com resultados de aferição 
realizada na residência do reclamante com aparelho medidor de pressão (datalogger) 
durante o período de 03/04/2017 à 10/04/2017. 
   Abaixo segue gráfico, que consta no Parecer Jurídico 113/2017, retratando o 
resultado das aferições realizadas. Nota-se que todas encontram-se dentro dos níveis 
indicados pelas normas técnicas.  
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Nas considerações finais (fl. 06) do referido Relatório Técnico, conclui-se que “as pressões 
registradas no período de monitoramento estão de conformidadae com o estabelecido 
pelas Resoluções Normativas das AGI e legislação vigente”. 

 

Com relação ao prazo para alegações de vazamento oculto, o Relator escreveu: 
 

Em síntese o que desponta dos autos é que o usuário alegou a ocorrência de alto 
consumo na fatura correspondente ao mês/competência 08/2016, sendo certo que o 
prazo de que dispunha para pleitear revisão de valores em virtude de vazamento oculto 
ou de difícil localização decorreu antes mesmo deste formalizar sua primeira reclamação 
na AGIR aos 02/02/2017, sendo que a segunda ocorreu aos 08.12.2017, ambas, 
portanto, após o prazo legal para exercer o direito de postular pela revisão da fatura de 
água. 

 

Atente-se que ao caso é aplicável o art. 107, § 3° da Resolução Normativa n° 001/2013 
da AGIR e o art. 106, § 5° do Decreto Municipal 10.809/2015, os quais fixam o prazo de 
30 dias após o vencimento da fatura para registro da reclamação do usuário, o que 
lamentavelmente não restou observado pelo usuário neste caso. 

 

Sobre as possibilidades legais de revisão da fatura referente a competência 08/2016, 
descreveu o seguinte: 
 

De mais a mais, e conforme está igualmente destacado no Parecer da Ouvidoria, a 
situação pretendida pelo usuário, não se enquadra entre as possibilidades legais de 
revisão do faturamento, seja em função do aumento do consumo medido, devido a 
vazamentos ocultos nas instalações hidráulicas internas do imóvel e mediante 
eliminação comprovada da irregularidade pelo usuário, nos exatos termos do que 
preconiza o art. 107 da Resolução Normativa da AGIR n° 001/2013, bem como nas 
hipóteses elencadas no incisos I, II e III do art. 115, Decreto Municipal 10.809/2015. 
 

Por fim, há que ressaltar que visando identificar os motivos determinantes do elevado 
consumo de água medido em agosto de 2016 na residência do usuário, a AGIR solicitou à 
Autarquia Municipal o histórico de consumo das demais unidades usuárias localizadas a 
R. Udo Wachholz, Itoupava Seca, em Blumenau. 
 

Foram analisados os históricos de consumo de outras 12 (doze) ligações existentes na 
referida rua, sendo que não foi constatado aumento excessivo de consumo em nenhuma 
das unidades usuárias no mês de agosto de 2016, cujos históricos constam do 
Procedimento de Ouvidoria n° 062/2017. 

 

Em função de achar oportuno para o melhor entendimento do caso em pauta, o Assessor 
Jurídico da AGIR apresentou manifesto do TJSC emitido em situação análoga, como segue: 
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Considerando todos os pontos acima descritos, o Sr. Luciano Gabriel Henning, Assessor 
Jurídico da AGIR apresentou sua conclusão, como segue: 
 

Por todo o exposto, conclui-se que no caso submetido à apreciação, e apesar da 
ocorrência de consumo excessivo à média habitual naquela unidade usuária, não há 
hipótese legal que permita a revisão de valores faturados na fatura ref. 08/2016, haja 
vista que não se configurou caso de erro de leitura, vazamento oculto ou problema no 
hidrômetro, razão pela qual o parecer é no sentido de conhecer e negar provimento ao 
recurso interposto pelo usuário Sr. Jaime João Busarello (CDC n° 83568). 

 

O referido Parecer Jurídico, assim que concluído, foi encaminhando ao Diretor Geral da AGIR, 
Sr. Heinrich Luiz Pasold. 
 

Após análise de todo o processo e, em especial, do Parecer Jurídico 0162/2019, em 
04.07.2019, a AGIR, através de seu Diretor Geral, Sr. Heinrich Luiz Pasold, emite a Decisão n° 
065/2019 referente ao Procedimento de Ouvidoria n° 062/2017 tendo como objeto o Recurso 
Administrativo referente ao indeferimento do Processo Administrativo n° 039/1702, referente 
a revisão de valores da competência de agosto/2016. 
Na referida decisão o Sr. Heinrich Luiz Pasold conclui como segue: 
 

Diante de tudo que restou apurado e apontado, e, diante da legislação que regula o fato 
em si, não se vislumbra qualquer hipótese legal para que seja efetuada a revisão dos 
valores da fatura 08/2016. E por isso, DECIDE-SE PELO NÃO ACOLHIMENTO DA 
RECLAMAÇÃO, reconhecendo como correta a decisão de indeferimento prolatada pela 
área administrativo do SAMAE de Blumenau. 

 

Dê-se conhecimento desta decisão às partes envolvidas, com a remessa de cópia desta, 
informando que no prazo de quinze (15) dias poderão interpor recurso perante o Comitê 
de Regulação da AGIR 

 

A Linhares Sociedade Individual de Advocacia, através de procuração concedida pelo 
consumidor Sr. Jaime João Busarello, interpõe Recurso, datado em 24/07/2019, perante o 
Comitê de Regulação da AGIR, solicitando revisão da fatura de água de competência 08/2016. 
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Todos os fatos relatados anteriormente são citados e, como fato novo, são juntados 02 (dois) 
vídeos, feitos em 27.11 (não indica de que ano) às 12:45 h., mostrando ruído na entrada de 
água da caixa d’água e o hidrômetro registrando passagem de água, alegando serem estes 
fatos relativos a entrada de ar no sistema.  
 

O recurso em referência entra em concordância com os procedimentos anteriores feitos pelo 
SAMAE e AGIR, ao afirmar a não existência de vazamento oculto, como segue: 
 

Desta forma, por não se tratar de nenhum tipo de vazamento oculto, os referidos 
dispositivos legais apontados pela AGI para justificar a prescrição para o autor exercer 
seu direito de revisão da fatura não é cabível, devendo-se utilizar a regra geral do Código 
Civil, de forma que o recorrente pleiteou a revisão dentro do prazo legal.  
 

Alega ainda o recorrente: 
 

ATRAVÉS DOS LAUDOS E TESTES APRESENTADOS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA FICA EVIDENTE A NORMALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
HIDRÁULICO DA CASA DO RECORRENTE. E AINDA, ESTE UTILIZA UM SISTEMA DE 
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA, O QUE ALÉM DE CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE 
REDUZ O VALOR DE SUA CONTA DE ÁGUA, PORÉM, POR UM ERRO ÚNICO E EXCLUSIVO 
DA CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A MEDIÇÃO DE 
ÁGUA DO MÊS 08/2016 FOI INCORRETA E ACARRETOU EM UM ELEVADO VALOR QUE 
NÃO É DEVIDO AO RECORRENTE. 

 

O recurso finaliza com o seguinte pedido: 
 

Ante o exposto, requer: 
 

a) Que o presente recurso seja recebido e no mérito que seja reformada a 
decisão do Diretor Geral da AGIR para que seja efetuada a revisão da fatura 
de água de competência 08/2016; 

 

A Ouvidoria da AGIR encaminhou ao Sr. José Carlos Spengler, Presidente do Comitê de 
Regulação da AGIR, o Ofício n° 482/2019 de Encaminhamento de Procedimento referente ao 
Recurso Administrativo à instância superior, nos autos do Procedimento de Ouvidoria 
062/2017, no seguintes termos: 
 

1. Vimos através do presente comunicar o recebimento de Recurso 
Administrativo interposto pelo Sr. Jaime João Busarello, em face da Decisão 
da Direção Geral da AGIR, proferida nos autos do Procedimento de Ouvidoria 
062/2017, cujo objeto é a revisão do valor da fatura ref. 08/2016;  

2. Deste modo, encaminhamos o Procedimento de Ouvidoria supra citado, para 
que seja sorteado o Conselheiro Relator na próxima reunião do Comitê de 
Regulação, sendo tomadas as medidas cabíveis; 

 

Na reunião do Comitê de Regulação realizada em 30/09/2019 foi realizado o sorteio do 
relator, conforme registrado no item 5 da ata n° 064/2019, abaixo transcrito: 
 

No item 5 - Procedimento de Ouvidoria nº 62/2017 - Recurso do usuário Jaime João 
Busarello (CDC nº 83568) face ao indeferimento de Processo do SAMAE Blumenau 
referente à revisão de valores da competência de agosto/2016, passado a palavra a Sr. 
Ana Claudia Hafemann, a qual fez um breve relato dos fatos ensejadores da interposição 
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do presente recurso ao Comitê de Regulação, sendo sorteado como relator o Sr. Sérgio 
Pintarelli. 

 
 
III – DO MÉRITO 
 
Coube a este Relator analisar e proferir decisão referente ao Recurso Administrativo 
interposto pelo Sr. Jaime João Busarello, em face da Decisão da Direção Geral da AGIR, 
proferida nos autos do Procedimento de Ouvidoria 062/2017, cujo objeto é a revisão do valor 
da fatura ref. 08/2016. 
 

O requerente alega, desde o início do processo e no referido recurso, que por um erro único e 
exclusivo da concessionária responsável pelo fornecimento de água, a medição de água do mês 08/2016 foi 
incorreta, descartando a possibilidade de vazamento oculto e, em alguns momentos atribuindo o problema a 
pressão excessiva e/ou a presença de ar na rede. 
 

Analisando todo o processo verificamos que a Autarquia Municipal através do RA (Registro de 
Atendimento) n° 758602, que gerou a OS (Ordem de Serviço) n° 445757, deslocou um Fiscal, que 
acompanhado pelo requerente, verificou as instalações do usuário e realizou testes diversos, 
declarando estar todo o sistema na mais perfeita ordem.  
 

Constatamos que o usuário demandou a AGIR, em 02/02/2017, para verificação de pressão de 
rede em sua residência, gerando a abertura do Procedimento de Ouvidoria n° 039/2017, 
sendo posteriormente emitido o Parecer Técnico n° 113/2017, com resultados de aferição 
realizada na residência do reclamante com aparelho medidor de pressão (datalogger) durante 
o período de 03/04/2017 à 10/04/2017, atestando normalidade quanto aos valores medidos.  
 

Verificamos que foram levantados os consumos das demais unidades consumidoras das R. 
Udo Wachholz, Itoupava Seca, em Blumenau/SC, não sendo identificadas nenhuma distorção 
de consumo no período em referência. 
 

Considerando a hipótese da presença de ar na rede, aventada pelo requerente, os demais 
consumidores da R. Udo Wachholz também deveriam ter apresentado variação de consumo 
significativa, fato que efetivamente não foi identificado. 
Devemos considerar ainda que a presença de ar na rede, alegada através de vídeos juntados 
pelo requerente, deveria ter influenciado a fatura do mês em que estes vídeos foram feitos, o 
que não ficou provado documentalmente. 
 

Considerados os pontos acima relatados, verificamos que todo o processo de análise foi feito 
buscando encontrar motivo justo e legal para amparar o Reclamante em seus recursos. 
 
IV – DA DECISÃO 
 
O Sr. Jaime João Busarello fez requerimento ao SAMAE Blumenau que resultou em um 
Processo Administrativo, sendo este INDEFERIDO por falta de sustentação legal. 
 

Em seu recurso impetrado ante a AGIR, o requerente teve seu pleito novamente INDEFERIDO 
em todas as instâncias. 
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A fundamentação legal para a revisão de valor de fatura está descrita no Decreto 10.809/2015 
em seu Artigo 115, abaixo transcrito: 
 

Art. 115 - A fatura poderá ser alvo de revisão quando o imóvel apresentar em 
determinado ciclo de faturamento variação do volume em relação à média 
faturada, nos seguintes casos: 
I - Em caso de erro de leitura, o faturamento será ajustado pela estimativa de 
consumo apurada através de nova leitura. 
II - No caso de vazamento oculto, devidamente comprovado, e, mediante o 
devido reparo pelo usuário, o faturamento será ajustado conforme descrito ao 
art. 116, deste regulamento. 
 
III - No caso de desconformidade do hidrômetro devidamente comprovado em 
processo administrativo competente, o faturamento será ajustado pela média 
dos últimos seis meses, pela leitura apurada após a troca do aparelho medidor, 
pelo consumo per capita ou pela similaridade de consumo com economias 
semelhantes.  
§ 1º Aberto o processo de revisão, nos casos dos incisos II e III desde artigo, o 
SAMAE adotará as seguintes providências: 
I - efetuará o ajuste provisório da fatura contestada, nos termos desta seção, 
emitindo novo documento para o pagamento no vencimento; 
II - o usuário assina declaração de ciência que ao final do processo as diferenças 
apuradas serão compensadas para mais ou para menos, na fatura do ciclo 
posterior ao encerramento do processo. 
§ 2º O SAMAE procederá aos ajustes das faturas, ouvida a CONCESSIONÁRIA, no 
caso de ligações atendidas pelo sistema de esgotamento sanitário. 

 

O Requerente em todas as suas petições afirma não ter ocorrido vazamento oculto em sua 
unidade, fato que levou a SAMAE a fazer medições e análises diversas na unidade do 
requerente bem como em moradores da mesma rua deste, não sendo encontrados nenhuma 
desconformidade com a pressão do sistema e no hidrômetro da residência em questão. 
De acordo com o acima descrito e considerando que o caso do Requerente não se enquadrou 
em nenhuma das hipóteses previstas no Decreto 10.809/2015, direciono meu voto pelo 
INDEFERIMENTO do pedido de recálculo da competência agosto/2016, devendo ser mantida a 
cobrança. 
 
     É como voto! 
 
 

Blumenau, 28 de fevereiro de 2020 
 

 
 

SÉRGIO PINTARELLI 
Relator do Procedimento de Ouvidoria 062/2017 
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