
 

 

 

Decisão Interlocutória 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017. 

OBJETO: Reajuste para a tabela de tarifa de água e serviços prestados pelo Serviço Autô-

nomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE. 

SOLICITANTE: SAMAE de Blumenau. 

INTERESSADO: SAMAE e o munícipio de Blumenau.  

 

 

I - BREVE E NECESSÁRIO RELATÓRIO 

 

   O presente Procedimento Administrativo nº 036/2017, foi instaurado no âmbito 

desta agência reguladora, a pedido da autarquia municipal Serviço Municipal de Água e Esgo-

to – SAMAE Blumenau, objetivando a obter o reajuste anual na tarifa de água e serviços. 

   O procedimento tramitou regularmente, sendo expedida o seu deferimento fa-

vorável, nos termos da Decisão nº 025/2017 e que restou devidamente publicitado, como pre-

visto na legislação aplicável.  

   Na ocasião, a análise administrativa teceu comentários diversos sobre alguns 

pontos, mas que diante da exiguidade temporal, não se ateve em detalhá-los, mas o fez poste-

riormente com o consentimento tácito desta Diretoria Geral, em observação às atribuições da 

agência reguladora; 

   Por meio do Parecer Administrativo nº 062/2018, de 23 de agosto de 2018, 

todos aqueles pontos observados, foram analisados e mereceram então, as necessárias críticas, 

comparações e interpretações técnicas, que SMJ., se apresentam, diante dos documentos dis-

ponibilizados, como corretos.  

   Elabora, por isso o breve relatório, e tendo como base a Parecer Administrativo 

acima citado, passo a decidir: 

 

II – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: 
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1.    Abra-se um Procedimento Administrativo próprio, para a apuração das infor-

mações apontadas no Parecer Administrativo nº 039/2017 e no Parecer Administrativo nº 

062/2018; 

 

2.    Instrua-se o novo procedimento com os seguintes documentos: 

       a) Cópia do Parecer Administrativo nº 039/2017; 

  b) Cópia do Parecer Administrativo nº 062/2018; 

  c) Cópia do Ofício do SAMAE de n. º 005/2018, de 19.11.2017 e seus anexos; 

  d) Cópia desta decisão interlocutória. 

 

3.    Aberto o novo procedimento com a documentação acima, abra-se vistas ao 

Gerente de Estudos Econômicos, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar de forma objetiva, 

quais os esclarecimentos/documentos que entende/devam ser solicitados ao Serviço Municipal 

de Água e Esgoto – SAMAE Blumenau; 

 

4.    Transcorrido o prazo acima de 10 (dez) dias, volte o procedimento ao Diretor 

Geral para novo despacho e prosseguimento; 

 

5.    Diante da abertura do novo procedimento, seja encerrado o Procedimento nº 

036/2017, uma vez que o mesmo já atendeu o seu objetivo, que foi o reajuste da tarifa e servi-

ços. 

 

 

Blumenau (SC), em 25 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 


