
 

 

 

DECISÃO Nº 021/2017 

 

Procedimento Administrativo nº 023/2017. 

OBJETO: Apreciação do pedido de implantação de Tarifa Esgoto Hospital Filantrópico 

SOLICITANTE: Hospital Santo Antônio. 

INTERESSADOS: Hospital Santo Antônio, Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. (Concessionária), 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE (Concedente) e o município 

de Blumenau/SC.  

1 - PRELIMINARMENTE 

Inicialmente, seja alterado nesse procedimento, a razão social do segundo interessado (Ode-

brecht Ambiental – Blumenau S.A.) que passa a ser BRK AMBIENTAL – Blumenau S.A. em ra-

zão da transferência do controle acionário. 

2 - DECISÃO: 

Em data de 20 de fevereiro de 2017, a Fundação Hospitalar Blumenau – Hospital Santo Anto-

nio (HSA), por intermédio do OFÍCIO HSA 00517, em fundamentado pleito e instruído com várias 

planilhas e outros documentos, encaminha pleito no sentido de que seja instituída por meio da AGIR, 

a Tarifa de Esgoto Hospital Filantrópico.  

A Agência, dentre as suas competências legais e institucionais, convida as partes interessadas 

para uma reunião que se efetivou em 05/05/2017, conforme ata em anexo, quando, depois de expostos 

os argumentos de parte a parte, e em especial a questão de eventual impacto econômico/financeiro que 

em tese, poderá gerar alguma espécie de desequilíbrio no contrato de concessão ora concedido a ter-

ceiros. Portanto, foi ajustado que antes do prosseguimento na análise do pedido, reuniões seriam leva-

das à efeitos entre as partes. 



 

 

 

No mês de outubro próximo passado, tanto o SAMAE/Blumenau como o Hospital Santo Antô- 

nio, encaminham respostas aos ofícios expedidos, comunicando os seus entendimentos. A Autarquia 

Concedente Samae de Blumenau, em seu arrazoado, tecnicamente afirma que é inviável tal tarifa e que 

se tal viesse ocorrer, deveria ser da AGIR, a palavra final sobre o assunto.  

Já o HSA, através de manifestação por meio eletrônico (e-mail de 30.10.2017, as 16:36 hs.) 

firmada pelo Sr. Tesoureiro Cons. Curador, Sérgio Pintarelli, como resposta, entende que a posição 

adotada pelo SAMAE já é a resposta a ser considerada. 

Por determinação do Diretor Geral, veio aos autos, a Análise Preliminar e Considerações la-

vrado pela assessoria jurídica da AGIR, que faz inicialmente uma análise sobre o assunto proposto e 

expande os argumentos através de pontos que podem impactar a gestão do contrato de concessão em 

vigor. Adentra nas competências, tanto da Concedente como da Agência Reguladora e por fim também 

pontua que juridicamente não cabe a AGIR, a criação e a instituição da mencionada tarifa e, ainda, 

mesmo partindo de iniciativa regular, em havendo essa intenção por parte da Concedente, que não é o 

caso, é necessário um estudo pormenorizado para, em última análise, não gerar nenhum desequilíbrio 

econômico-financeira do contrato e por outro lado, deixar de observar a modicidade tarifária, um dos 

pilares da política tarifária brasileira. 

3 - NO MÉRITO 

Na análise do mérito do pedido apresentado pelo Hospital Santo Antonio, infalivelmente é 

necessário transpassar os meros argumentos de ordem técnica. Tem-se, primeiramente, plena convic-

ção de que o pleito apresentado deve ser visto como justo e pertinente, face ao tratamento dispensado 

pelo setor da saúde pública brasileira. Evidentemente trata-se de uma excepcionalidade, mas o trabalho 

social dispendido pelo HSA também deve ser visto sob esse ângulo, ao menos assim o deveria ser. Até 

em um primeiro momento, o olhar de decisão deveria convergir para ótica social do caso. Contudo, 

como agência reguladora, no caso em tela, isso não é permitido; deve-se analisar os fatos sob o frio 

texto legal e assim, dentro das premissas regulatórias, pautar-se pela higidez da legalidade que se faz 



 

 

 

mais forte para o fato real apresentado. O papel da reguladora tem papel fundamental no cumprimento 

das políticas públicas, com a sua função gerencial e controle, no intuito de impor normas que visem o 

bem-estar da comunidade preconizando pela eficiência da desestatização, sempre com um olhar isento. 

O objetivo maior, e isso sempre deve estar presente na ação regulatória, o alcance do mercado, 

os princípios da autonomia, a qualidade dos serviços, a viabilidade econômica da atividade e, princi-

palmente pugnar pelo interesse público. 

Não há, por outro lado, como ignorar o princípio da legalidade, que aqui é denominado de 

“marco regulatório” e assim, é dever da agência, compatibilizar as qualidades dos serviços com a tarifa 

a ser paga, e assim, atender os anseios da sociedade. Esse o maior desafio. Manter um serviço desejável 

com um preço que a sociedade se dispõe a pagar (preço justo) e que esse dê garantias para o retorno 

do capital e ou a manutenção do trabalho. 

Há ainda o papel da competência das agências reguladoras, que, apesar de possuírem a auto-

nomia prevista na legislação, essa mesma competência apresenta certas limitações de ordem legal, 

como bem aventado no caso em tela. Sempre que o Poder Concedente entender, por qualquer meio 

legal, instituir ou retirar vantagens e ou incentivos, cabe à agência reguladora, apontar as incorreções 

e ou anomalias que podem prejudicar, de uma ou de outra forma, todos os envolvidos no processo e 

alterar o contrato, provocando o desequilíbrio econômico financeiro. 

Por tudo que acima foi e dentro de suas competências legais, a AGIR, apesar de reconhecer o 

resultado social que a medida poderia, em tese, proporcionar, não é aqui, por meio do atual recurso 

utilizado, obrigar a uma decisão no sentido de instituir ou não a Tarifa de Esgoto Hospital Filantrópico.  

Como já exposto, tal iniciativa deveria partir do titular da concessão, pelas vias legais mínimas 

necessárias, uma vez que, em tese, com a implantação de tal tarifa, necessário um estudo técnico para 

determinar qual o impacto iria produzir na atual tarifa de esgoto.  

Como tal medida, em tese, pode afetar a tarifa, entende-se necessária a participação social e 

popular para a tomada de decisão e que tal só poderá ser materializado por intermédio de audiência e 



 

 

 

ou consulta pública, para, após manifestação favorável, promover-se a inserção de nova faixa tarifária, 

com a cautelas e prazos mínimos obrigatórios a ser observado. 

Esse o entendimento desta Direção Geral, salvaguardando o direito de às partes interessadas, 

interpor, no prazo de 15 (quinze) dias, RECURSO ao Comitê de Regulação, para reforma ou não da 

Presente decisão. 

A presente Decisão entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial dos Mu-

nicípios (DOM), órgão de publicidade oficial da AGIR e está disponível no site da AGIR, qual seja 

www.agir.sc.gov.br. 

Extrai-se cópias desta decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, ENCA-

MINHA-SE ÀS PARTES ( HSA, SAMAE/Blumenau/ Prefeito Municipal de Blumenau) para conhe-

cimento e apresentação de recurso, em havendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo manifes-

tação, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo, juntando-se, 

inclusive, cópias das publicações. 

 

Blumenau, 13 de novembro de 2017. 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

DIRETOR GERAL 

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

