
 
 

 
 

ANÁLISE PRELIMINAR E CONSIDERAÇÕES 

Ref. Ofício nº 219/2017/PRES – Samae de Blumenau/SC – Ref. Criação de 

Tarifa de Esgoto Social para o Hospital Santo Antônio de Blumenau/SC 

 

I - Identificação 

 

De: Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR 

Para: Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Médio Vale do Itajaí – AGIR.   

Objeto: Ref. Análise sobre os termos do Ofício nº 219/2017/PRES do Samae de 

Blumenau/SC, datado de 17 de outubro de 2017, por meio do qual submete a 

apreciação desta agência reguladora, a proposta formulada pelo Hospital Santo 

Antônio de Blumenau para criação de “tarifa de esgoto social” que por sua vez 

replica a “tarifa social de abastecimento de água”, intitulada Hospital Social, para os 

hospitais filantrópicos que prestem no mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos 

atendimentos pelo sistema único de saúde (SUS) no município de Blumenau/SC.  

Órgão Consulente: Diretoria Geral da AGIR 

  
 

II – Da análise e considerações sobre a temática em questão 
 

 

1. Versa o presente a despeito de pedido formalizado pela Agência 

Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Médio 

Vale do Itajaí – AGIR – na pessoa de seu Ilmo Diretor Geral -, com o fito de que seja 

realizada análise sobre a proposta de criação de “tarifa de esgoto social” que por 

sua vez replica a “tarifa social de abastecimento de água”, intitulada Hospital Social.  

Ou seja, pretende a Fundação Hospitalar Hospital Santo Antônio 

(HSA), a extensão dos benefícios concedidos pelo Samae de Blumenau para o 

serviço de abastecimento de água (v.g tarifa diferenciada), também para a 

cobrança da tarifa de esgoto, o qual intitulou tarifa de esgoto “Hospitalar Social”. 

É o breve e sucinto relatório sobre o pedido em questão.   

 



 
 

 
 

2. A par do que e considerando o pedido formulado pelo HSA a 

despeito da criação da tarifa de esgoto “Hospitalar Social”, foi instada a BRK 

Ambiental – Blumenau, para que se manifestasse a respeito, haja vista que na 

qualidade de concessionária-prestadora dos serviços de esgotamento sanitário no 

município de Blumenau/SC, seria a principal afetada com a redução na cobrança 

do valor da tarifa de esgotamento sanitário, com a consequente redução no seu 

faturamento a ensejar, inclusive, eventual pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

E a redução do faturamento com a aplicação da benesse pretendida, 

implicaria logicamente em desiquilíbrio contratual, com eventual aumento no valor 

da tarifa e maior oneração ao usuário/hipossuficiente.  

Em suma e por conta de outras razões suscitadas, a Concessionária 

BRK Ambiental Blumenau manifestou-se contrariamente a concessão do 

beneplácito pretendido pelo HSA.  

 

2. De igual forma, a Autarquia Municipal (Samae de Blumenau/SC) 

também se manifestou sobre o pedido formulado pelo HSA, cujas razões de sua 

contrariedade encontram-se no contexto do Oficio nº 219/2017/PRES, as quais 

cingiram-se na necessidade de mantença da modicidade e simetria tarifária e 

também pela necessidade de estabelecer medidas de compensação ao impacto no 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão junto à BRK Ambiental 

para recuperação de tal receita.  

 

3. Feitas estas considerações acerca das razões de negativa da BRK 

e Samae quanto a criação da tarifa de esgoto “Hospitalar Social”, assevera-se 

importante destacar que a manifestação pela AGIR quanto a instituição desta tarifa 

social é apenas de caráter consultivo no exercício de sua função como “custus 

legais”, ou seja, cabe-lhe apenas ponderar e alertar as partes (Poder Concedente e 

Concessionária) sobre a repercussão no faturamento que tal benefício implicaria 

com a consequente redução de receita.  



 
 

 
 

4. Não lhe assiste – à AGIR – o poder de deliberar/decidir – acerca 

da proposta enviada pelo HSA, mas apenas atuará como mediadora-intermediadora 

entre as partes acerca da proposta e alertará sobre todas as consequências que tal 

benesse poderá acarretar, inclusive sobre a necessidade de criação de medidas 

compensatórias sobre a redução de receita que obviamente advirá e da 

impossibilidade de incluir tal redução de faturamento no valor da tarifa e seus 

reajustes/revisões postuladas. 

Enfim, a AGIR atua na estrita competência que lhe foi outorgada 

pelo seu Novo Protocolo de Intenções – ratificado pelos municípios consorciados -, 

cuja cláusula 8ª delimita assim:  

 

CLÁUSULA 8ª. Compete a AGIR: 

 

I - regular a prestação dos serviços públicos de competência municipal, através da 

fixação de normas, regulamentos e instruções relativos, no mínimo: 

 

a) aos padrões e indicadores de qualidade dos serviços regulados; 

 

b) aos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

 

c) às metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 

prazos; 

 

d) ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como aos procedimentos e prazos de 

sua fixação, reajuste e revisão; 

 

e) à medição, faturamento e cobrança de serviços; 

 

f) ao monitoramento dos custos; 

 

g) à avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

 

h) ao plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

 

i) aos subsídios tarifários e não tarifários; 

 

j) aos padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; 

 

k) às medidas de contingências e de emergências, inclusive de racionamento e outras 

pertinentes à manutenção, regularidade e segurança dos serviços públicos. 

 

II - acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de acordo 

com as leis, contratos, planos, normas e regulamentos pertinentes; 



 
 

 
 

 

III - exercer o poder de polícia administrativa no que se refere à prestação dos serviços 

públicos regulados, prestando orientações necessárias, apurando as irregularidades e 

aplicando as sanções cabíveis e, se for o caso, determinando providências e fixando 

prazos para o seu cumprimento; 

 

IV - buscar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, permissão e 

autorização, com modicidade das tarifas e justo retorno dos investimentos; 

 

 

5. Em suma, considerando o posicionamento contrário manifestado 

pela Concessionária BRK Ambiental Blumenau e pela Autarquia Municipal (Samae) 

quanto a instituição da tarifa de esgoto “Hospitalar Social”, e também porque 

não apresentado nenhum meio compensatório da redução da receita com a 

instituição deste beneplácito, não há motivos juridicamente plausíveis que 

autorizem “por hora” a criação desta benesse sem que tal não implique de qualquer 

forma em maior onerosidade ao usuário, já convalescido pela situação econômica 

hodierna.  

Reitera-se, outrossim, que como dito acima, à AGIR não lhe compete 

sobrepor-se a vontade manifestada expressamente pelas partes (Poder Concedente e 

Concessionária), notadamente quanto a criação de benefícios que impliquem 

redução significativa do faturamento/receita, visto que tal poderá infletir 

diretamente sobre o valor tarifário e consequentemente inflar o clamor popular com 

medidas anti-consumeiristas, visto que poderia haver impacto direto/aumento aos 

demais usuários não contemplados com a “tarifa diferenciada” pretendida pelo HSA. 

É o Estudo e Análise apresentada, salvo melhor juízo. 

 

 

Blumenau/SC, 07 de Novembro de 2017. 
 

 
Luciano Gabriel Henning 
Assessor Jurídico da AGIR 

OAB-SC 15.101 


