
 

 
 

Parecer Administrativo nº 063/2018  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018. 

 

OBJETO: Apreciação do pedido de consulta técnica sobre o pedido de reequilíbrio 

econômico –financeiro do Contrato nº 07/2017.  

SOLICITANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar/SC – SAMAE. 

INTERESSADO: SAMAE e o município de Gaspar/SC. 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme 

demonstra-se na figura 1:  
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Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI (2016). 

 

O município de Gaspar, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, 

aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 48, de 20 de 

dezembro de 2010, com a ratificação do novo Protocolo de Intenções através da Lei 

Complementar nº 76, de 1º de março de 2017, considerando neste a inclusão da regulação do 

transporte público. São, portanto, objetos de regulação por parte da AGIR os serviços de 

saneamento básico, assim compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também o transporte coletivo. Além disso, é papel da Agência 

Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 

aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos etc.  
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Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos do seu relatório entregue a esta Agência Reguladora.  

 

2. DADOS DO MUNICÍPIO DE GASPAR   

 

A cidade de Gaspar conta com uma população total segundo dados oficiais do IBGE 

2010, com 57.981 sendo 47.125 de população urbana e 10.856 de população rural, cabendo 

ressaltar que a população estimada pelo mesmo órgão em 2017 alcançou 67.392 habitantes. 

 

Quadro 1 – Evolução população do município de Gaspar 2010-2017. 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

População 57.981 58.869 59.728 62.618 63.826 65.024 66.213 67.392 

Tx. Cresc (%)   1,532 1,459 4,839 1,929 1,877 1,829 1,781 

% de aumento 

  

-0,072 3,379 -2,909 -0,052 -0,048 -0,048 

Fonte: Adaptado IBGE (2018). 

   

No aspecto do crescimento vegetativo, conforme Quadro 1, a população de Gaspar 

teve um pico em 2013 saltando 4,84% (quatro vírgula oitenta e quatro por cento) de 

crescimento populacional e na última estatística apresenta evolução de 1,78% (um vírgula 

setenta e oito por cento) de crescimento populacional. 

Gaspar é a porta de entrada do Vale do Itajaí, com localização privilegiada entre os 

maiores polos turísticos do Estado, formando um verdadeiro corredor entre as cidades de 

Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau e Brusque. Está localizado na região do Médio Vale do 

Itajaí, no estado de Santa Catarina, a 120 km de distância da capital Florianópolis. Possui uma 

área de 386,35 km², sendo aproximadamente 40 km² de área urbana (GASPAR, 2009)
1
.  

A seguir apresentamos o relatório da autarquia com os dados de coleta, transbordo, 

transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares, e desta forma, corroborando para a 

presente fundamentação deste Parecer. 

 

2.1 DO SAMAE DE GASPAR 

 

                                                             
1
 Sitio do município de Gaspar: Disponível em: <http://www.gaspar.sc.gov.br/turismo/informacoes/>. Acesso 

em: 16 nov. 2017. 

http://www.gaspar.sc.gov.br/turismo/informacoes/
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O SAMAE de Gaspar é Autarquia Municipal, órgão da administração indireta com 

personalidade jurídica de direito público, sendo que a quantidade de lixo coletada em outubro 

de 2017 foi de 1.403,81 toneladas (mil quatrocentos e três virgula oitenta e uma toneladas), já 

para o lixo reciclável foi coletada no mesmo período 76,86 toneladas (setenta e seis vírgula 

oitenta e seis toneladas) e, por fim, para os resíduos volumosos para reciclagem foram 

coletadas 3,41 toneladas (três vírgula quarenta e uma toneladas). Abaixo apresentamos a 

evolução da geração de lixo em toneladas entre os anos de 2013 a 2017. 

 

Quadro 2 – Evolução da geração de resíduos sólidos com característica domiciliar do 

município de Gaspar 2013-2017. 

CONTAS Orgânico Gaspar Anual 2013 2014 2015 2016 2017 

Coleta de Resíduos (t) 13.851,96 15.255,47 15.950,45 16.028,37 16.592,38 

Destinação (t) 13.851,96 15.255,47 15.950,45 16.028,37 16.592,38 

Evolução (%)  10,13 4,56 0,49 3,52 

Coleta de Resíduo Reciclável (t) 100,00 960,00 1280,00 1.408,95 621,72 

Evolução (%)  860,00 33,33 10,07 -55,87 

Fonte: Adaptado SAMAE - Gaspar (2018). 

 

O quadro 2 acima, demonstra a evolução dos resíduos sólidos coletos e destinados 

com característica domiciliares entre os anos de 2013 a 2017, bem como os resíduos 

recicláveis. Nota-se que a evolução dos resíduos sólidos teve um pico percentual em 2014 

com 10,13% (dez vírgula treze por cento), com menor crescimento em 2016 para 0,49% (zero 

vírgula quarenta e nove por cento), o percentual voltou a crescer somente em 2017 com 

3,52% (três vírgula cinquenta e dois por cento).  

Para os resíduos recicláveis o comportamento não foi o mesmo com grandes 

oscilações com redução significativa em 2017 - 55,87% (cinquenta e cinco vírgula oitenta e 

sete por cento) para o ano de 2017. 

 

3. DO RELATÓRIO 

 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, por 

intermédio do Ofício nº 032/2018, de 02 de julho de 2018, recebido por esta Agência em 03 

de julho de 2018, solicita apreciação sobre o pedido de reequilíbrio do Contrato nº 07/2017 

protocolado pela empresa Transólido Transporte de Resíduos Ltda. O contrato firmado em 30 
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de março de 2017 entre as partes destina-se a prestação dos serviços de coleta, transporte de 

resíduos sólidos urbanos e recicláveis, de origem domiciliar bem como a destinação dos 

resíduos recicláveis. 

Conforme ofício apresenta ainda, artigo do contrato firmado em que prevê reajuste 

pelo em sua cláusula 11.5 e 11.5.1 para os serviços de coleta convencional e transporte de 

resíduos (R$/ tonelada), coleta seletiva e transporte (R$ por equipe) e alienação dos 

recicláveis (R$/ tonelada), assim exposto no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Custo dos serviços contrato nº07/2017 Gaspar 2018. 

Item 

$ na 

assinatura 

CT. 

Valor após 

1º Reajuste 
% 

Coleta convencional e transporte de resíduos (R$/t) 137,01 140,87 2,82 

Coleta seletiva e transporte (R$ por equipe) 20.659,05 21.086,33 2,07 

Alienação dos recicláveis (R$/t) 20,00 20,57 2,85 
Fonte: Adaptado Ofício nº 32/2018 do SAMAE - Gaspar (2018). 

 

Conforme ilustrado no Quadro 3 os serviços sofreram percentuais diferenciados de 

reajuste conforme última coluna apresentada a taxa de coleta do lixo do município de Gaspar 

conforme prevê o contrato com aplicação de índices INPC e IPCA.  

 

Quadro 4 – Indice nacional de preços ao consumidor – INPC e indice de preços ao 

consumidor amplo – IPCA (abril/2017 – março/2018). 
 

INPC 
 

IPCA 

 
Mês/ano 

Percentual 

no mês 
Índice 

Índice 

acumulado 
% 

 

Mês/ano 
Percentual 

no mês 
Índice 

Índice 

acumulado 
% 

12 mar/18 0,07 1,0007 1,01559 1,559 

 

mar/18 0,09 1,0009 1,02681 2,681 

11 fev/18 0,18 1,0018 1,01488 1,488 

 

fev/18 0,32 1,0032 1,02588 2,588 

10 jan/18 0,23 1,0023 1,01306 1,306 

 

jan/18 0,29 1,0029 1,02261 2,261 

9 dez/17 0,26 1,0026 1,01073 1,073 

 

dez/17 0,44 1,0044 1,01965 1,965 

8 nov/17 0,18 1,0018 1,00811 0,811 

 

nov/17 0,28 1,0028 1,01519 1,519 

7 out/17 0,37 1,0037 1,00630 0,630 

 

out/17 0,42 1,0042 1,01235 1,235 

6 set/17 -0,02 0,9998 1,00259 0,259 

 

set/17 0,16 1,0016 1,00812 0,812 

5 ago/17 -0,03 0,9997 1,00279 0,279 

 

ago/17 0,19 1,0019 1,00651 0,651 

4 jul/17 0,17 1,0017 1,00309 0,309 

 

jul/17 0,24 1,0024 1,00460 0,460 

3 jun/17 -0,3 0,997 1,00139 0,139 

 

jun/17 -0,23 0,9977 1,00219 0,219 
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2 mai/17 0,36 1,0036 1,00440 0,440 

 

mai/17 0,31 1,0031 1,00450 0,450 

1 abr/17 0,08 1,0008 1,0008 0,080 

 

abr/17 0,14 1,0014 1,0014 0,140 

Fonte: Adaptado sitio Portal Brasil (2018). Disponível em: <http://www.portalbrasil.net/ipca.htm>. Acesso em: 

16 de jul. 2018. 

 

Os percentuais acumulados em março de 2018 apresentam 1,60% (um vírgula sessenta 

por cento) e 2,68% (dois vírgula sessenta e oito por cento) sendo INPC e IPCA 

respectivamente. Atentar para sua aplicação na tabela de composição de custo para identificar 

o novo preço dos custos.  

Continua o ofício alegando que a prestadora de serviços empresa Transólido requereu 

reequilíbrio econômico financeiro pelo que segue abaixo: 

 Aumento do preço do combustível; 

 Incremento da quilometragem das rotas de coleta; e  

 Aumento de convenção coletiva de trabalhadores e condutores de veículos 

pesados em 20,29%. 

Este último, em pedido complementar, ocorrendo seus efeitos a partir de julho do 

corrente ano conforme explanado em reunião no dia 13 de julho do corrente ano. Junto ao 

ofício acompanha o parecer técnico sobre o pedido de reequilíbrio com anexos de planilha 

geral, relatório da Agência Nacional do Petróleo, relatório com medição de quilometragem 

dos veículos de coleta dos meses de abril e maio e por fim cópia da convenção coleta coletiva 

de trabalho SC000927/2018 do SINTROBLU. 

Diante da solicitação, a AGIR instaura o Procedimento Administrativo nº 074/2018, 

cujo objeto é a consulta técnica sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato nº 07/2017.  

 

4. DAS ANALISES E ORIENTAÇÕES 

 

Ante ao exposto e aos documentos fornecidos, conforme citados acima, temos a relatar 

que, estes, podem provocar o desequilíbrio econômico-financeiro quando configurados e 

evidenciados conforme preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações: 
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Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 

por esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

[...] 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 

Portanto, o artigo 65, inciso II alínea d confere a hipótese de alteração das condições 

inicialmente contratados mediante contrato público por conta da manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro sofrido durante a execução do contrato, como o caso em tela, entre o 

SAMAE de Gaspar e a empresa Transólido Transporte de Resíduos Ltda. 

 

4.1.PREÇO DO COMBUSTÍVEL 

  

A partir do ano de 2017 com a mudança da política de preços dos combustíveis com 

variações cambiais e tributos atinge patamar de aproximadamente 60% (sessenta por cento) 

do aumento no preço da gasolina e o diesel S10, este último utilizado pelo veículo pesados na 

coleta e transporte de resíduos. Conforme apresentado o parecer do SAMAE de Gaspar 

considerou os preços médios de venda ao consumidor pesquisado pela Agência Nacional de 

Petróleo – ANP sendo optado pelo município de Brusque/SC pelo motivo do município de 

Gaspar não ser pesquisado. Assim ratificado os valores levantados na tabela de nº 8 – Preço 

médio do combustível diesel S10 no estado de Santa Catarina, município de Brusque, com 

valor médio de R$ 3,436 para o Diesel e R$ 4,199 para a gasolina, refutando desta forma os 

preços de aquisição da prestadora que foram preços de picos e pontuais, não refletindo o 

período. 
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4.2.QUILOMETRAGEM DAS ROTAS DE COLETA 

 

O presente pleito da prestadora alega aumento de quilometragem de percurso e 

conforme prefigura no parecer do contratante com tabelas informações levantadas de veículos 

para meses de novembro/2017, dezembro/2017, janeiro/2018 conforme a sua fonte de dados 

levantados: Link Monitoramento.  

 

Quadro 5 – Aumento de quilometragem de coleta de resíduos sólidos Gaspar 2018. 

Item 
2016 

MÉDIA MÊS 

2018 

MÉDIA MÊS 

VARIAÇÃO 

% 

Quilometragem      11.952,40       13.020,34  8,934 
Fonte: Adaptado AGIR (2018). 

 

Conforme Quadro acima o aumento da quilometragem do projeto atingiu 8,93% (oito 

vírgula noventa e três por cento) e consequentemente gera impacto na composição de custos 

principalmente nos custos variáveis que sofrem influência da quilometragem percorrida, tais 

como, combustível, óleo lubrificante, pneus e manutenção. Sob tal aspecto é preciso 

evidenciar que o aumento de quilometragem foi por melhor medição através de equipamentos 

de rastreamento via GPS, portanto, cabe acuidade quanto a segurança e qualidade da 

informação.  

 

4.3.CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHADORES E CONDUTORES DE 

VEÍCULOS PESADOS 

 

Em documento suplementar ao pleito de reequilíbrio por parte da prestadora de serviço 

informa aumento de salário de mão de obra para motorista de veículos pesados em 29% (vinte 

e nove por cento) com efeitos para o mês de julho de 2018, anexa à presente, convenção 

coletiva que determina o percentual acima citado. Nesse sentido, a prestadora ainda não 

sofreu o desequilíbrio apontado, cabendo ajuntada que comprovem a aplicação em 

documentos tais como holerite antes e depois do aumento salarial, guia de recolhimentos de 

INSS, PIS, FGTS e outros que julgar necessário. 
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Ao analisar o contrato de convenção coletiva informa que a vigência se dá a partir de 

1º de maio de 2018 e que, portanto, já gera impacto. 

 

Quadro 6 – Convenção Coletiva de trabalho – CCT 2018/2020 vigência 1º de maio/2018 

comparado planilha mão de obra 

Item Valor Unid. Obs. 
Clausula 

CCT 

Planilha 

mão de 

obra 

Obs. 

Planilha 

Correção  2,70 % 
Salário de 

maio/2018 
4ª 

  

Vale refeição 18,50 R$ 
 

13ª 17,35 
 

Uniformes         2,00  Pçs 
Jogos anualmente 

gratuitamente 
32ª 21,50 

6 jogos por 

ano (calça 

comprida, 

camisa de 

brim e colete) 

Insalubridade       10,00  % Grau mínimo 33ª 
  

Insalubridade 20,00 % Grau médio 33ª 40% Verificar 

Taxa negocial patronal (real 

e presumido) 
400,00 R$ R$ 33,33 por mês 38ª 8,33 

 

Taxa negocial patronal 

(Simples)  
200,00  R$ R$ 16,67 por mês 38ª     

Contribuição sindical (2 dias 

de trabalho/ano)   

Não encontrado 

respaldo  
16,8 

Se for 

empregado 

valor não 

pode ser 

considerado 

Fonte: Adaptado AGIR (2018). 

 

Conforme registra-se no Quadro acima, foram verificadas algumas composições na 

planilha que devem ser observadas como o vale alimentação com valor divergente, e 

contribuição sindical com 2 dias de trabalho por ano, se considerado do trabalhador não deve 

prefigurar na planilha de composição de custos, da mesma forma o percentual de 

insalubridade de 40% para o motorista devendo ser confirmado. 

No Quadro 7, abaixo apresenta-se a composição da planilha da mão de obra do 

motorista de caminhão de coleta de resíduos sólidos domiciliares. 

 

Quadro 7 –Planilha mão de obra SAMAE de Gaspar (2018) 

 

Salário Base 1.980,00 

 

 

Adicional de Insalubridade 40% 792,00 Confirmar percentual de 40% 

 

Total da Remuneração 2.772,00 

 Grupo A Encargos Sociais 36,70% 1.017,32 

 Grupo B Encargos Sociais 23,36% 647,54 
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Grupo C Encargo Sociais 3,55% 98,41 

 Grupo D Encargo Sociais 8,57% 237,56 

 

 
Total Encargos Sociais 2.000,83 

 

 
Total Remuneração + Encargos Socais 4.772,83 

     Montante B Valor Total 20,74% s/ remuneração 574,91 Confirmar estes Gastos por funcionário 

 

Total 5.347,74 

     

 

Taxa de Administração 1,50% 

 

 

Lucro 2,00% 

 

 

ISS sobre faturamento 4,65% Confirmar alíquota no município 

 

IRRF sobre o lucro 0,63% 

 

 

COFINS sobre Faturamento 1,89% 

 

 

PIS sobre Faturamento 0,45% 

 

 

CSLL 0,64% 

 

 

Total tributos 8,26% 

     

 

BDI MO. 

  A Taxa de Administração 1,50%  

B Lucro 2,00%  

C Total tributos 8,26%  

 

Percentual BDI (((1+A)*(1+B)/(1-C))-1 12,85%  

 

Valor BDI (((1+A)*(1+B)/(1-C))-1 687,27  

 

Total mensal por motorista 6.035,01  

Fonte: Adaptado AGIR 2018. 

 

Conforme apresentado no Quadro acima deve-se observar os pontos descritos nas 

observações consubstanciados com documentos comprobatórios que possam confirmar os 

dados. 

A presente análise se ateve aos pontos em destaque acima ficando prejudicado os 

testes de valores e soma e nesse sentido, para a coleta seletiva tem os mesmos efeitos quanto 

aos itens acima descritos. E por fim, esta Gerência de Estudos Econômico-financeiros 

recomenda: 

 

1. Que o poder concedente adote melhor controle interno sobre aumento da 

quilometragem das rota e itinerários dos caminhões compactadores, sendo evidenciada 

quando ocorrer aumento de quilometragem por registro autorizativo; 

2. Juntada de documentos comprobatórios para o aumento de convenção coletiva e que 

este, seja vinculante sob pena de cancelamento deste quesito; 

3. Atentar para o ano do veículo se atende requisitos contratuais bem como planilha de 

custos quanto depreciação e custo de capital. 
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Encaminhe-se o referido pleito do ao Diretor para análise. Este o nosso parecer, SMJ. 

 

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

  

 

  ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Gerente de Estudos Econômico-Financeiros 
 


