
 
 

Acórdão n° 023/2021 
 
Procedimento Ouvidoria n° 204/2019.  
 
OBJETO: Recurso Administrativo à AGIR, devido ao indeferimento do Proc. Administrativo 646/112 
do SAMAE Blumenau/SC. 

RECLAMANTE:  Usuária/titular Sra. V.de S. 
 
INTERESSADOS:  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 e o usuário. 
 
Relator: Richard Buchinski - Acórdão n° 023/2021 
 
EMENTA: 

RECURSO COMITÊ REGULAÇÃO. TOI – DIFÍCIL ACESSO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DA POSIÇÃO DO CAVALETE. DEVER DO USUÁRIO. INDEFERIMENTO. 

MANTIDA DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA AGIR.  

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Membros do Comitê de Regulação da 

AGIR, por maioria dos votos, acompanhar o voto do Conselheiro Relator, no sentido de indeferir o 

recurso apresentado pela Usuária/titular Sra. V. de S. nos termos da Decisão proferida pelo Diretor 

Geral da AGIR, mantendo a multa aplicada pela Autarquia Serviço Municipal de Blumenau/SC, com 

base nos artigos: 127, incisos I e IV, art. 129, inciso II e art. 89 do Decreto 10.809/2015 

 
 

Blumenau, 25 de fevereiro de 2021.  
 
 
 

 
 
 
 

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                               RICHARD BUCHINSKI 
                   Presidente do Comitê de Regulação AGIR                                                 Relator 
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RESOLUÇÃO Nº 23/2021 – COMITÊ DE REGULAÇÃO 

 

ENCERRA O PROCEDIMENTO OUVIDORIA Nº 204/2019, EM 
VIRTUDE DO RECURSO INTERPOSTO PELA 
USUÁRIA/TITULAR SRA. V.S., EM FACE DA DECISÃO DO 
DIRETOR GERAL DA AGIR, QUE MANTEVE O 
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS NO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO SAMAE DE BLUMENAU, 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 100/2021, 

de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e: 

CONSIDERANDO que a Decisão proferida pelo Diretor Geral no Procedimento de 

Ouvidoria nº 204/2019, julgou IMPROCEDENTE o recurso interposto pela usuária, confirmando 

a decisão exarada pela autarquia SAMAE/Blumenau; 

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

25 de janeiro de 2021, por maioria de votos, aprovaram o relatório e o voto do Conselheiro 

Relator Sr. Richard Buchinski, no sentido de indeferir o recurso apresentado pela usuária. 

  

RESOLVE: 

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

do Procedimento de Ouvidoria nº 204/2019, remetido ao Comitê de Regulação em grau de 

recurso, no qual o Conselheiro Relator votou pelo indeferido do pleito, sendo este 

acompanhado por maioria, conforme Ata nº 73/2021, da Reunião Ordinária do Comitê de 

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

AGIR, realizada em 25 de janeiro de 2021. 
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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 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                             HEINRICH LUIZ PASOLD 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR                                Diretor Geral da AGIR 
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ANEXO I 
 

 

 VOTO DO RELATOR 

 

Procedimento de Ouvidoria: 204/2019 

 

Objeto: Recurso Administrativo à AGIR, devido ao indeferimento do Proc. Administrativo 646/112 do 

SAMAE Blumenau/SC. 

 

Interessados: 

 

RECLAMANTE: Sra. V. S. (CDC nº XXXXX). 

 

DEMANDADOS: AGIR – Agencia 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. 

 

Relator: Richard Buchinski 

 

 

1.RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo reclamante-usuária, contra a Decisão proferida 

pela Direção Geral da AGIR nos autos do Procedimento de Ouvidoria n° 204/2019. 

 

BREVE RELATO: 

 

Por meio do recurso interposto, a usuária contesta o indeferimento do seu requerimento pela 

Autarquia Municipal, cuja negativa ensejou a interposição de Recurso Administrativo à AGIR e 

instauração do Procedimento de Ouvidoria nº 204/2019. 

 

A Requerente pugnou pela exclusão da multa aplicada por difícil acesso, ao argumento de que os 

outros vizinhos também têm o hidrômetro do lado de dentro do portão. Alega ainda que deixava o 

portão destrancado para que o leiturista realizasse a leitura, mas que devido ao falecimento do seu 

esposo, começou a trancar o portão de sua casa por motivo de segurança. 

 

Aduz ainda que não tinha condições de fazer a mudança, mas mesmo assim conseguiu fazer em 1º de 

dezembro de 2018. 

 

Recebido o recurso, foi expedido o ofício n° 671/2019 – Ouvidoria/AGIR (fl. 005), endereçado à 

Autarquia Municipal, que por sua vez apresentou contrarrazões ao referido recurso através do Ofício 
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n° 362/2019/SAMAE – PRES, oportunidade na qual rechaçou os argumentos expostos (fls. 006-009), 

alegando a legalidade da cobrança de TOI, conforme o art. 127, incisos I e IV, art. 129, inciso II e art. 

89 do Decreto 10.809/2015 

 

Vide, a propósito, o que dispõe o citado artigo 127, cuja redação é a seguinte: 

 

Art. 127 Quando da constatação das infrações previstas no artigo anterior, o SAMAE e/ou a 

 

CONCESSIONÁRIA, adotarão as seguintes providências: 

 

I - Emitir o "Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI", em formulário próprio, contemplando as 

informações necessárias ao registro da irregularidade; 

 

II - Implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade; 6 

JJ - Proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente 

faturados e os apurados, nos termos deste Regulamento; 

 

IV - Lançar a multa correspondente à infração cometia no cadastro do Usuário. 

 

§ 1º Cópia do termo referido no inciso I deste artigo deverá ser entregue ao usuário, 

preferencialmente mediante protocolo. Em caso de negativa do recebimento ou impossibilidade de 

entrega por qualquer outro motivo, o agente deverá certificar o fato. 

 

Também não se vislumbra nenhuma irregularidade no valor da multa aplicada em face da 

Recorrente, já que fora calculada de acordo com o disposto no art. 129 do mesmo Decreto, ou seja, 

em 15 vezes o valor da tarifa mínima por categoria, por se tratar de infração grave: 

 

Art. 89. O usuário deverá assegurar o livre acesso ao hidrômetro, aos agentes comerciais 

credenciados pelo SAMAE e/ou CONCESSIONÁRIA, sendo vedado atravancar a caixa de proteção 

com qualquer obstáculo ou instalação que dificulte a fácil remoção, manutenção ou a leitura do 

hidrômetro. 

 

A seguir, a Ouvidoria da AGIR expediu o Parecer de nº 041/2019, e, ato contínuo, encaminhou o 

Procedimento para parecer jurídico de nº 249/2020. 

 

Através de oficio nº 413/2020, a AGIR encaminha ao SAMAE Blumenau para conhecimento e 

providências. Em resposta através de Oficio de nº 268/2020 do SAMAE –PRES, apresenta o rol de 

documentos solicitados. 

 

Com base nas informações constante nos autos, o Diretor Geral da AGIR o Sr. Heinrich Luiz Pasold 

através do parecer nº 149/2020, ratifica o Parecer Jurídico de nº 249/2020 que fundamenta a 

Decisão Saneadora nº133/2020, decidindo-se em conhecer o recurso interposto pela usuária Sra. V. 
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de S. (cdc nº XXXXX), e julgá-lo IMPROCEDENTE, mantendo a multa aplicada pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE, com base no art. 126, inciso III, alínea “a” c/c o 

art. 78 do Decreto nº 10.809/2015, referente à infração de impedimento de leitura, acesso ao 

hidrômetro e ao ramal de água e esgoto, ensejando a multa no valor de 15 x(quinze vezes) a tarifa 

mínima (art. 129, incido II do Decreto 10.809/2015) equivalente à época a R$ 449,70 (quatrocentos e 

quarenta e nove reais e setenta centavos). a ser atualizado monetariamente desde a ocorrência do 

fato gerador. 

 

Conforme registros de sistema, houve aplicação do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, 

devido o hidrômetro na residência da usuária estar em difícil acesso para leitura e manutenção. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O SAMAE, ainda traz na fl. 09, fotos que comprovam quer o HD estava em local de difícil acesso e traz 

o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 460/2018 devidamente assinado pela usuária a Sra. 

V. de S. 
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Sendo assim, e em face ao exposto, com base nos artigos supracitados, entende-se que a requerente 

não faz jus ao pedido de cancelamento de multa por difícil acesso, uma vez que os procedimentos 

adotados pelo SAMAE seguiram estritamente o que preconiza o Decreto 10.809/2015 sendo a 

Autarquia DESFAVORÁVEL ao pedido de cancelamento de multa. 
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---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inconformada com a Decisão proferida pela Direção Geral da AGIR, a usuária interpôs recurso a este 

Comitê de Regulação, que passo a decidir. 

 

VOTO 

 

Inicialmente, é de se destacar que a recorrente desde a razão de sua defesa, destacou que recebeu a 

Notificação (Comunicado) e o TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade em mãos, e cita ainda a 

sua presença na Autarquia, na qual foi informar que não teria condições de fazer a mudança, além de 

relatar que não houve o devido esclarecimento sobre a prorrogação do tempo por parte do 

atendimento no SAMAE. 

 

Dentre os documentos analisados, nos autos do processo administrativo está o TOI – Termo de 

Ocorrência de Irregularidade devidamente assinado pela Sra. V. de S., não restando dúvidas de que a 

recorrente usuária estava ciente da “irregularidade” hidrômetro de difícil acesso e do prazo 

estabelecido para mudança do HD para fácil acesso. 

 

Ademais, a usuária não trouxe aos autos substratos probatórios de suas alegações, notadamente 

porque não comprovou que a adequação do hidrômetro teria ocorrido no prazo legal de 30 (trinta) 

dias. 

 

O SAMAE, entretanto, trouxe documentos que comprovam a legalidade da multa aplicada, dentre os 

quais as fotos de fl. 09 (comprovando que o HD estava em local de difícil acesso ao leiturista), entre 

outros de suma relevância a comprovar a higidez da multa aplicada. 

 

Atente-se que das informações tangidas aos autos do processo administrativo de ouvidoria nº 

204/2019, pode-se concluir que a multa aplicada à usuária é legítima e encontraria respaldo na 

legislação que lhe é aplicável, notadamente porque ela (a usuária/recorrente) argumenta em seu 

favor que outros vizinhos seus encontram-se em situação igualmente irregular e que não foram 

notificados. 

 

Estas eram as considerações acerca do enfrentamento fático e legal sobre as ocorrências que deram 

ensejo a aplicação da multa pelo SAMAE, e que ora é objeto deste recurso que está em análise para 

exaração deste parecer opinativo. 

 

 

Diante dos argumentos trazidos pela recorrente, bem como da análise de toda a documentação dos 

autos, o entendimento deste Relator é no sentido de julgar IMPROCEDENTE o recurso interposto pela 

usuária, mantendo a multa aplicada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Blumenau – SAMAE. 
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Enfim, estas eram as considerações, as quais remeto aos colegas conselheiros do Comitê de 

Regulação da AGIR, a quem caberá decidir sobre a questão, como de Direito. 

 

É como voto! 

 

Blumenau, 25 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

________________________________ 

 

Richard Buchinski 


