
 
 

 

Acórdão n° 027/2021 
 
Procedimento Administrativo n° 219/2020.  
 
OBJETO: Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 
357/1907 do SAMAE de Blumenau. 
 
SOLICITANTE:  Sr. R.Z. 
 
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. 
 
Relator: Sérgio Pintarelli - Acórdão n° 027/2021. 
 
EMENTA: 
 
Decisão final do Comitê de Regulação da AGIR – Procedimento Ouvidoria n° 219/2020 
– Recurso Administrativo à AGIR em face Decisão do Diretor Geral da AGIR, que julgou 
PROCEDENTE o pedido do Sr. R.Z, dando o benefício de recálculo da fatura. 
 
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 proceder o recurso apresentado pelo usuário. 
 
                                                                                    Blumenau, 13 de abril de 2021.  
 
 
 
 
 

 
CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                                 SÉRGIO PINTARELLI 

      Presidente do Comitê de Regulação AGIR                                                 Relator 
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RESOLUÇÃO Nº 027/2021 – COMITÊ DE REGULAÇÃO 

 

ENCERRA O PROCEDIMENTO OUVIDORIA Nº 219/2020, 
EM VIRTUDE DO RECURSO INTERPOSTO PELO USUÁRIO 
R.Z. 

 
 
 
  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 219/2020, julgou PROCEDENTE o recurso interposto pelo usuário R.Z. 

 

CONSIDERANDO que na Reunião Ordinária do Comitê de Regulação realizada no 

dia 29 de março de 2021, por maioria de votos, aprovaram o relatório e o voto do Conselheiro 

Relator Sr. Sérgio Pintarelli, no sentido de deferir o recurso apresentado pelo usuário.  

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Publicar para todos os efeitos legais o voto e a decisão do Comitê de 

Regulação, proferida no Procedimento de Ouvidoria nº 219/2020, em grau de Recurso, no 

qual o Conselheiro Relator votou pelo deferimento do pleito, sendo este acompanhado por 

maioria dos membros do Comitê de Regulação, conforme Ata nº 74/2021, da Reunião 

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

Médio Vale do Itajaí – AGIR, realizada em 29 de março de 2021. 

 

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

 

 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
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Blumenau, em 26 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: 219/2020 
 
Objeto: Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 

357/1907 do SAMAE de Blumenau 

 

Interessados: Reclamante: Sr. R.Z. 

 

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 

 

Relator: Sérgio Pintarelli 

 

 

1. RELATÓRIO 

 
O Termo de Abertura do Procedimento de Ouvidoria 219/2020 foi emitido pelo Diretor 

Geral da AGIR em 15/04/2020 a partir de um recurso feito por e-mail pelo Sr. R.Z., 

representando a empresa C.P.A, em face da decisão emitida em 20/02/2020 pelo SAMAE 

Blumenau, indeferindo a solicitação do usuário no Processo Administrativo nº 357/1907 

onde pleiteou o reconhecimento de vazamento oculto e o agrupamento dos consumos 

registrados nas faturas de março e abril de 2019 pelo fato da leitura ter sido feita 

exatamente no dia do reparo no referido vazamento (08/04/2019). 

 

Cabe ressaltar que no e-mail que gerou a abertura do referido Processo de Ouvidoria, o Sr. 

R.Z. aponta a penalização em dobro, pelo SAMAE Blumenau, pelo excesso de consumo de 

água, e pela BRK, pelo esgotamento sanitário, considerando os volumes de água registrados 

nas faturas de março e abril de 2019. 

Abaixo mostramos um quadro dos consumos medidos nos meses de março e abril 

de 2019 e as fotos do local onde ocorreu o vazamento em reparação: 
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Passamos ao relato cronológico dos atos extraídos dos autos do processo: 

Em 13/05/2019, o SAMAE Blumenau expede Comunicado Comercial Nº 211/2019 

informando INDEFERIMENTO de requerimento de recálculo solicitado pelo requerente, 

por não reconhecer a ocorrência de vazamento oculto e não atenderem os critérios 

conforme D.M. 10.809/2015 - Art. 116. 

Em 05/06/2019, o Sr. R.Z., representante legal da C.P.A., encaminha ofício para o SAMAE 
Blumenau recorrendo da análise do processo RA 1427793, o qual foi indeferido por não 
atender os critérios de recálculo conforme D.M. 10.809/2015 – consumo acima dos 70% da 
média dos 6 (seis) meses anteriores. 

Em 02/07/2019, o Setor Comercial do SAMAE Blumenau encaminha o Memorando nº 

429/2019 à Diretoria Jurídica do SAMAE Blumenau para apreciação e competente emissão 

de parecer sobre a ocorrência de vazamento oculto alegada pelo usuário. 

Em 12/08/2019, a Diretoria Jurídica do SAMAE Blumenau emite Parecer Jurídico - 

301/2019 do qual extraímos os seguintes trechos: 

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Portanto, comprovado que houve vazamento interno de difícil localização, o 
Requerente deve preencher dois requisitos cumulativos: a eliminação do escape e o 
excesso de consumo apurado deve ultrapassar em 70% a média faturada dos 
últimos seis meses. 
No caso dos autos foram juntadas fotos e nota fiscal que atestam o vazamento 
oculto. Entretanto a média anterior a março/2019 era de 115m³ e o consumo 
registrado 150m³, o que ultrapassa em apenas 30% a média dos últimos seis meses. 
Em abril/2019 o consumo registrado foi de 193m³ e a média 123m³, o que 
ultrapassa apenas 57% a média dos últimos   seis meses.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Baseado nos princípios da legalidade - art. 37 da Constituição Federal - e nos art. 

115 e 116 do Decreto Municipal 10.809/2015, recomendam o INDEFERIMENTO do 

recurso apresentado pelo consumidor.” 

Ainda em 12/08/2019, o SAMAE Blumenau emite ofício referente ao processo Nº 357/1907 

assinado pelo seu Diretor Presidente, declarando: 

“Tendo em vista o teor do parecer exarado pela Diretoria Jurídica às fls. 26-28, 

acato referida manifestação e decido pelo INDEFERIMENTO do recálculo das faturas 

de março e abril de 2019.” 

AR concedendo o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de pedido de Reconsideração 

é emitido em 26/09/2019 e recebido pelo usuário em 27/09/2019. 

 
Em 08/10/2019, 7 (sete) dias úteis após o recebimento do referido AR, o Sr. R.Z. encaminha 

ao SAMAE Blumenau um Pedido de Reconsideração do INDEFERIMENTO a seu recurso 

anterior. Nele solicita novamente o agrupamento dos volumes em uma única fatura 

dizendo: "Tivemos o infortúnio de o vazamento ocorrer no dia anterior da leitura da fatura 

de março/2019 e resolver o mesmo no início da fatura de abril/2019". 

 

 

Em 28/11/2019, o SAMAE Blumenau emite ofício referente ao Pedido de Reconsideração 

solicitado pelo Sr. R.Z. em 08/10/2019 nos seguintes termos: 
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Em 13/12/2019, em função do recebimento de aviso de corte de fornecimento de água, o 

Sr. R.Z. comparece ao SAMAE sendo atendido através do RA 1611609 de onde extraímos 

o seguinte texto: 

 

“Conforme determinação do Setor Jurídico (Luize), as faturas de competência 03 e 

04/2019 deverão ser colocadas novamente em revisão, uma vez que o processo não 

fora encaminhado a Gerência de Manutenção para os trâmites cabíveis. Ademais, 

solicitamos desde já que não seja realizado a interrupção no fornecimento de água 

salvo ordem superior” 

 

Ainda em 13/12/2019, a Diretoria Jurídica do SAMAE Blumenau envia para o Setor de 

Operações o Memorando n. 458/2019 solicitando informações referentes ao Processo 

Administrativo Nº 357/1907 e recebe resposta através do Memorando Nº 502/19/MAN 

confirmando que houveram obras na rua do requerente no período de março/2019, 

porém que não causariam danos ao mesmo quanto ao consumo. 

 

Em 24/01/2020, a Diretoria Jurídica do SAMAE Blumenau envia para o Setor de 

Operações o Memorando n. 037/2020, com o mesmo teor do Memorando n. 458/2019, 

solicitando informações referentes ao Processo Administrativo Nº 357/1907 e recebe 

resposta através do Memorando Nº 018/20/MAN informando que não foram 

realizados serviços ou obras no endereço do cliente no período entre 20/03 e 

20/05/2019. 

 

Em 20/02/2020, o SAMAE Blumenau emite o Vistos para Decisão sobre o Pedido de 

Reconsideração feito pelo Sr. R.Z em 08/10/2019, referente ao Processo Administrativo Nº 

357/1907 donde se extrai que o pedido foi julgado TEMPESTIVO e a ocorrência de 

vazamento oculto não foi admitida alegando falta de provas. Por não cumprimento dos 

Art. 115 e 116 do D.M. 10.809/2015 no que se refere ao excesso de consumo em 70% da 

média dos últimos 6 (seis) meses, o pedido foi NEGADO. 

 

Ressaltamos que todas as decisões do SAMAE foram embasadas no Decreto Municipal Nº 

10.809/2015 em seus artigos 115 e 116, e, para melhor elucidação do caso, abaixo 

reproduzidos em seu teor completo: 
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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. 

 
 
 
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. 

Art. 116 - Para fazer jus ao ajuste da fatura, no caso de vazamento interno de difícil 
localização, exceto para as categorias Industrial e Temporária, o usuário deverá preencher 
os seguintes requisitos: 
I - o excesso de consumo apurado deverá ultrapassar em 70% (setenta por cento) da 
média faturada dos últimos 6 (seis) períodos. 
II - eliminação comprovada do vazamento. 

§ 1º O ajuste da tarifa de água e esgoto corresponderá à redução de 50% do volume que 
excedeu a média faturada. 
§ 2º Os 50% restantes do volume excedente, deverá ser pago pelo usuário, sendo que a 
este, se aplicará o preço fixado na faixa 01 de consumo da categoria. 

 
§ 5º O prazo de reclamação do usuário é de até 30 (trinta) dias após o vencimento da fatura. 
§ 6º Para obter o desconto referido neste artigo, o usuário deverá proceder conforme 
descrito no Anexo V deste Regulamento. 
 

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. 

§ 3º Quando da ocorrência de vazamentos que não contribuam com o sistema de 
esgotamento sanitário, a cobrança da tarifa de esgoto deverá ocorrer com base na 
média de consumo de água dos últimos 6 (seis) meses. 
§ 4º O Benefício que trata este artigo fica limitado a revisão de no máximo 02 (duas) 
faturas sequenciais, dentro do período correspondente a 12 (doze) meses. 
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Em 15/04/2020, o Sr. R.Z. envia e-mail para Ouvidoria da AGIR solicitando análise do 
Processo Administrativo Nº 357/1907, sendo aberto o Procedimento de Ouvidoria 
219/2020. 

 
Em 27/04/2020, a Ouvidora da AGIR envia, por e-mail, o Ofício Nº 287/2020 à Secretaria 

da Presidência do SAMAE Blumenau, intimando para o oferecimento de contrarrazões ao 

Recurso Administrativo interposto pela C.P.A., concedendo 15 (quinze) dias para 

apresentação da resposta. 

 
Em 10/06/2020, após uma prorrogação de prazo de entrega em função da pandemia, a 

Presidência do SAMAE Blumenau encaminha à Presidência da AGIR o Ofício Nº 228/2020 

apresentando as contrarrazões solicitadas anteriormente, nele são apresentados os fatos 

determinando o não cumprimento do Art. 116 do Decreto Municipal 10.809/2015. 

 
Em 11/08/2020, a Ouvidora da AGIR emite o Relatório de Ouvidoria Nº 083/2020 
encaminhando o Procedimento de Ouvidoria 219/2020 para o Jurídico da AGIR para que 
este emita seu parecer. 

 
Em 25/08/2020, o Jurídico da AGIR emite o Parecer 271/2020 assinado pelo seu Assessor 

Jurídico, de onde destacamos o seguinte trecho: 

"Opina-se, outrossim, que a aplicação do desconto/redução do valor do consumo 
mensal contemple pelo menos 1 (uma) fatura (fevereiro ou março), com a 
aplicação do desconto de 50% do valor que exceda a média de consumo mensal 
nos últimos 6 meses, abarcando o valor de consumo de água e de esgoto, haja visto 
que neste último (esgoto) é inconteste que em se tratando de vazamento oculto, 
sequer houve a geração de esgotamento sanitário o que estaria a emprestar 
maior respaldo ao beneplácito." (grifo do Relator) 

Em 19/09/2020, o Diretor Geral da AGIR, emite a DECISÃO SANEADORA nº 160/2020 de 

onde destacamos o seguinte trecho: 

III - Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, INTIME-SE as 
partes no prazo máximo de 15 (quinze) dias para: 

 
a) Que o usuário traga aos autos a comprovação do alegado “vazamento oculto”, 

por meio de fotografias ou ainda recibos de compra de peças ou de contratação 
de prestador de serviços para realizar o reparo (inciso II do Art. 116, do Decreto 
nº 10.809/2015); 
 

b) Que o SAMAE de Blumenau traga aos autos, todos os documentos que entender 
necessários, bem como a comprovação da solicitação da manifestação da 
CONCESSIONÁRIA, BRK Ambiental, sobre a presente demanda, nos termos do 
§2º do Art. 115, do Decreto nº 10.809/2015; 
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c) Que seja cientificada a CONCESSIONÁRIA do presente Procedimento de 

Ouvidoria, para que, no mesmo prazo, se assim entender necessário, integre o 
polo passivo, independentemente da solicitação de manifestação do SAMAE; 

 

d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, voltem conclusos para 
a decisão, sem prejuízo da adoção e prolação de outros expedientes porventura 
necessários. 

Em 22/09/2020, O SAMAE Blumenau emite o Ofício Nº 374/2020 atendendo as 
solicitações da AGIR sobre a DECISÃO SANEADORA Nº 160/2020. Nele são anexados todos 
os documentos internos do SAMAE referentes ao processo em questão, desde o primeiro 
ato até a presente data, inclusos estão documentos fornecidos pelo usuário, tais como: 
fotos, nota fiscal de contratação do rompedor, recibo de serviço de encanador e outros 
referentes ao conserto do vazamento na parte traseira do prédio. 

Em 02/10/2020, A BRK emite o Ofício COM 282/2020 SAMAE comentando as solicitações 

da AGIR sobre a DECISÃO SANEADORA Nº 160/2020, encerrando o mesmo com o parecer 

abaixo: 

“A BRK Ambiental ressalta que o Poder Concedente não encaminhou o caso e as 

informações necessárias para que a Concessionária participasse da análise do caso 

em questão, conforme estabelece o Decreto Municipal n º 10.809/2015, sendo que 

o recurso interposto pelo usuário nos autos do PA restou indeferido 

unilateralmente pela Autarquia, responsável pela gestão comercial dos serviços de 

saneamento no município. Com isso, a Concessionária informa que, no presente 

caso, não possui interesse em integrar o polo passivo.” (grifo do Relator) 

Em 06/10/2020, O Diretor Geral da AGIR emite a DECISÃO Nº 162/2020 INDEFERINDO o 

recurso do usuário, mantendo a decisão administrativa do SAMAE Blumenau. Nesta 

decisão foram feitas simulações não considerando o consumo do mês 04/2019 na média 

para cálculo do excedente mensal, mesmo assim não excedendo os 70% previstos do 

Decreto Municipal 10809/2015. No mesmo ato, solicita intimar o SR. R.Z., representante 

da C.P.A. para em até 15 (quinze) dias entrar com recurso perante o Comitê de Regulação 

da AGIR. 

Em 15/10/2020, o Sr. R.Z. interpõe Recurso Administrativo contra a Decisão Nº 

162/2020, proferida em 06/10/2020 pela Direção Geral da AGIR nos autos do 

Procedimento de Ouvidoria n° 269/2019, que ora está sendo tratado por esta relatoria. 

No recurso o Sr. R.Z., admite que os indeferimentos de suas solicitações anteriores 

relativas ao agrupamento do volume de consumo em excesso foram tomados em bases 

legais, porém, consolidada a ocorrência de vazamento oculto, reivindica o seguinte: 
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No presente recurso, o Sr. R.Z. está solicitando que se reconsidere a cobrança do 

esgotamento sanitário pela média do últimos 6 (seis) meses anteriores as faturas em questão. 

Para melhor análise do caso, considerando o descrito nos parágrafos terceiro, quarto e 

sexto do Art. 116, reproduzimos a seguir o ANEXO V do Decreto Municipal 10.809/2015: 
 

 

ANEXO V 
PROCEDIMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE 

VAZAMENTO 

 
Para obter a revisão das faturas descritas no art. 116 deste decreto, o responsável 
deverá adotar os seguintes procedimentos: 

1. Comprovar através de registro fotográfico: 
a) a ocorrência do vazamento oculto; 
b) a execução do conserto, demonstrando as peças substituídas e/ou o serviço 

executado; 
c) o local da ocorrência. 

 
2. Apresentar o registro de compra dos materiais e/ou serviços (notas fiscais, recibos, entre 

outros). 

Observações: 
- As fotografias deverão demonstrar o local com umidade, aberto demostrando 

canalização defeituosa, demonstrando o reparo realizado, entre outros; 
- O usuário deverá deixar as evidências do ocorrido até a finalização do processo; 
- O Samae e Concessionária poderão vistoriar as instalações internas, no prazo de até 10 

dias, contados da abertura do processo de revisão de faturamento, nos imóveis que 
solicitarem ajuste de faturas; 
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- Não serão abertos processos de revisão de faturamento sem a juntada da 
documentação descrita neste anexo. 

A análise deverá considerar a contribuição do volume de água no sistema de esgotamento 
sanitário para fins de recalculo da fatura: 

 
 

-  nos demais casos, o USUÁRIO/CLIENTE deverá comprovar ao 
SAMAE/CONCESSIONARIA esta condição. 
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2- VOTO 

Em todos os recursos feitos pelo usuário, inclusive na DECISÃO Nº 162/2020 emitida pelo 

Diretor Geral da AGIR em 06/10/2020, foram rejeitados os pleitos relativos ao recálculo 

por excesso de consumo que implicasse no agrupamento dos excessos ocorridos nos 

meses de março e abril de 2019 por não atenderem ao disposto no Art. 116 – Inciso I do 

Decreto Municipal nº 10.809/2015. 

 
Por outro lado, em todo o processo ficou claro que o recorrente demonstrou através de 

fotos e vários documentos a efetiva ocorrência de vazamento oculto, enquadrando-se no 

Inciso II do Art. 115 do Decreto Municipal nº 10.809/2015, fato devidamente reconhecido 

no Parecer Jurídico 301/2019 de 12/08/2019, emitido pela Diretoria Jurídica do SAMAE 

Blumenau. 

 
Ressaltamos texto do Anexo V que diz: “fica definido que os vazamentos localizados 

entre o cavalete e a entrada da caixa d´agua, não contribuem diretamente para o sistema 

de esgotamento sanitário;”, fato também comprovado nos autos. 

 
Consideramos que o Recorrente, de acordo com o disposto no Art. 116 em seus 

parágrafos 3º, 4º e 6º e pelo atendimento ao Anexo V do Decreto Municipal nº 

10.809/2015, deve ter o benefício solicitado concedido, portanto julgamos 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO interposto pelo Sr. R.Z, representante do 

usuário C.P.A., devendo ser efetuado o cálculo de volumes de esgoto com base na média 

dos 6 (seis) meses que antecederam o fato e faturados de acordo com os valores 

encontrados, nas duas faturas em questão. 

É como voto! 
 
                                                                                                              Blumenau, 29 de março de 2021. 
 
 
 

                                                Sérgio Pintarelli                                                                                                                                                                                

                                                                           Relator 

 

 

 


