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DECISÃO 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 019/2015. 

OBJETO: Revisão dos preços e inclusão de novos serviços complementares prestados pelo Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE. 

SOLICITANTE: SAMAE de Blumenau. 

INTERESSADO: SAMAE e o munícipio de Blumenau/SC.  

 

Relatório: 

 

Em data de 16 de novembro do corrente ano, a Agência recebeu o Ofício nº 

314/2015/PRES., de 10 de novembro de 2015, que restou encaminhado pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE, objetivando a revisão de preços de serviços 

(conforme tabela anexada ao pedido) oriundos de situação pendente ainda em razão da assinatura do 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. Naquele instrumento foi acordado que a gestão 

comercial da concessão seria devolvida ao Poder Concedente, com todas as responsabilidades e 

obrigações implícitas. Dentre essas várias obrigações encontra-se a prestação de serviços 

complementares inerentes ao abastecimento de água, conforme a tabela abaixo: 

 

Quadro 1 – Lista de serviços complementares para revisão. 

Serviços Preço Solicitado (R$) 

1 Ligação Nova ½ e ¾ 576,73 

2 Mudança de Ligação ½ e ¾ 519,28 

3 Mudança de Cavalete ½ e ¾ 223,96 

4 Desligamento Definitivo 445,13 

5 Corte no Ramal 117,29 

6 Corte no Cavalete  34,60 

7 Religação no Ramal 115,04 

8 Religação no Cavalete   34,52 

9 Reposição de Piso (pavimentação asfáltica) m2 122,70 

10 
Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) 

m2 36,40 

11 Tubo PL ½ e ¾ metro   1,50 
Fonte: Adaptado de SAMAE de Blumenau (2015). 
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Além da obrigação do Poder Concedente na prestação de tais serviços, também ficou 

constatado pelo mesmo a necessidade de alteração de denominação, bem como a inclusão de 

serviços não contemplados, mas necessários e indispensáveis, inclusive para melhoria no 

atendimento dos usuários.  

Adota-se assim, como parte integrante deste relatório, o lavrado pelos Pareceres 

Administrativo e Jurídico da Procedimento em tela, que integra o mesmo, a partir “Da Análise”. 

Este o relatório mínimo necessário. Passa-se então para a Decisão. 

 

Decisão: 

 

Apresentado o Procedimento Administrativo nº 019/2015 para a Diretoria Geral para a 

Decisão sobre a revisão dos preços e inclusão de novos serviços complementares prestados pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE, decorrente do Terceiro 

Termo Aditivo do Contrato de Concessão firmando entre essa Autarquia e a Odebrecht Ambiental 

S.A., emite-se a presente Decisão, DEFERINDO o pleito formulado, nos termos do Quadro 2, 

como apresentado, para reconhecer os novos serviços complementares e respectivos valores 

correspondentes: 

 

Quadro 2 – Lista de serviços complementares para revisão. 

Serviços Preço Solicitado (R$) 

1 Ligação Nova ½ e ¾ 574,34 

2 Mudança de Ligação ½ e ¾ 517,79 

3 Mudança de Cavalete ½ e ¾ 223,07 

4 Desligamento Definitivo 444,43 

5 Corte no Ramal 116,52 

6 Corte no Cavalete 34,57 

7 Religação no Ramal 114,31 

8 Religação no Cavalete 34,49 

9 Reposição de Piso (pavimentação asfáltica) m2 89,46 

10 

Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) 

m² 38,4 

11 Tubo PL ½ e ¾ metro 1,40 
Fonte: Adaptado de SAMAE de Blumenau (2015). 

 

Condiciona-se a eficácia e vigência  dos serviços e preços acima elencados, as seguintes 

providências: 
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a) Emissão de ato normativo formalizador correspondente, em tempo hábil, para 

cumprimento de seus efeitos legais, nos termos da legislação municipal pertinente, quando 

for o caso, inclusive com a publicação e comunicação aos seus usuários de forma ampla e 

oficial, num período não inferior a 30 (trinta) dias, para início da cobrança do novo regime 

tarifário em observação ao disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, que 

estabelece: “Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os 

reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de (30) dias 

em relação à sua aplicação” (grifo nosso); 

b) Que seja encaminhado a esta Agência cópia da nova tabela de serviços complementares, 

assim como as das publicações realizadas pela Autarquia Municipal (incluindo a nova 

tabela), no prazo de 30 (trinta) dias após esses atos. 

c) Atente-se a Autarquia para a revisão/adequação da tabela resumo da composição dos 

encargos sociais (Sistema “S”), no que for cabível e aplicável. 

Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento desta decisão 

e os respectivos pareceres como de praxe, às partes interessadas. 

A presente decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de também 

ser publicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 30 de novembro de 2015. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/

