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DECISÃO 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 010/2013 

OBJETO: Apuração dos procedimentos legais de publicação acerca do último reajuste da 

tarifa do SAMAE de Pomerode, tendo por base a Portaria nº POM-24/2012, do dia 23 de maio 

de 2012. 

SOLICITANTE: SAMAE de Pomerode. 

INTERESSADO: SAMAE e o município de Pomerode.  

 

Relatório: 

 

O presente ato trata da apreciação e prolação de decisão a despeito da publicação 

do último reajuste da tarifa do SAMAE de Pomerode ter ocorrido apenas na fatura de serviços 

e não em Órgão Oficial de publicação do município; o que deu azo à instauração do 

Procedimento Administrativo nº 010/2013 (consoante os termos da Resolução nº 025/2013 

publicada no DOM/SC nº 1252, p. 243), o qual, por sua vez, foi precedido do Procedimento 

Administrativo nº 013/2012. 

 

Nesse sentido, a Diretoria Administrativa da AGIR encaminhou nesta data os autos 

do Procedimento Administrativo nº 010/2013, por meio do qual a Prefeitura Municipal de 

Pomerode/SC levou a efeito o ato administrativo consubstanciado na publicação do último 

reajuste da tarifa do SAMAE de Pomerode ter ocorrido somente na fatura e igualmente, 

conforme evidenciado através de afixação da Portaria no átrio da Prefeitura.  

 

Adoto, como relatório, o texto apresentado pela Diretoria Administrativa quanto 

aos fatos, o Parecer Jurídico nº 003/2013 emitido pelo Advogado da AGIR e, ainda, adoto 

também como parte deste relatório, o Ofício POM 0123/2013 oriundo do SAMAE de 

Pomerode, o qual traz expressas as comprovações acima evidenciadas, quais sejam, fatura 

emitida e Portaria publicada no átrio da Prefeitura, ambos os documentos integrantes do 
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presente processo, para, em razão destes documentos, apresentar o parecer final (Decisão) 

neste procedimento instaurado.  

 

Da Decisão: 

 

Reconhecidos o relatório e parecer que instruem o presente procedimento, estes por 

suas razões, fundamentos e conclusões, servem inteiramente de suporte sem qualquer restrição, 

SMJ. para que seja proferida a decisão nesta instância administrativa.  

 

Isto posto, a Direção Geral da AGIR, por força de suas atribuições legais e tendo 

como fundamento os pareceres e documentos já comentados, recebe as publicações 

apresentadas pelo SAMAE de Pomerode em atendimento ao Artigo 39 da Lei nº 11.445/2007 e 

decide pelo ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, observadas as razões e 

ressalvas anotadas no Parecer Jurídico nº 003/2013, inclusive quanto a possibilidade de tomada 

de ações e investigações por parte do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e 

também pelo Ministério Público Estadual, aos quais também é facultado o poder de controle e 

investigação dos atos administrativos em geral.  

 

Extraia-se cópia desta decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

ENCAMINHA-SE À PARTE para conhecimento. Não havendo manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo. 

 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 09 de setembro de 2013. 

 

 

  

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 


