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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. 

 

OBJETO: Reajuste tarifário aos serviços públicos de coleta, transporte e destinação final de 

resíduos sólidos domiciliares no município de Brusque/SC, prestados pela concessionária Recicle 

Catarinense de Resíduos Ltda. 

SOLICITANTE: Município de Brusque. 

INTERESSADOS: Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o município de Brusque. 

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

 

Em breve resumo destaca-se que a Concessionária Recicle Catarinense de 

Resíduos Ltda. encaminhou ao município de Brusque/SC, este integrante do Consórcio Público que 

abriga a Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, pedido de análise e deferimento de reajuste do valor 

tarifário para execução dos serviços públicos de coleta, transporte e destinação final de resíduos 

sólidos domiciliares prestados no citado município, conforme o Contrato de Concessão nº 

195/2003.  

 

Em relação ao pleito encaminhado a esta Agência, a Concessionária indica como 

índice de reajuste, o percentual de 5,77%, (cinco vírgula setenta e sete por cento), incluindo neste o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado no período de dezembro/2012 

a novembro/2013, averiguado pelo Parecer Administrativo nº 001/2014. 

 

De outra banda, o Assessor Jurídico da AGIR em seu arrazoado Parecer Jurídico 

nº 002/2014, também entende como pertinente o pedido e lastreia a sua convicção em 

entendimentos legais, doutrinários e jurisprudenciais. Em razão dos trabalhos técnicos acima 

mencionados, adoto como relatório ambos os pareceres. 
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Decisão: 

 

Vistos os documentos disponibilizados pela Concessionária e pelo município de 

Brusque/SC, e que instruem esse Procedimento Administrativo nº 002/2014 e analisados o relatório 

administrativo e o parecer jurídico, ambos elaborados por pessoas competentes desta Agência de 

Regulação, não há como discordar dos posicionamentos ali adotados e nem como não acatar as 

recomendações para fundamentar essa decisão. 

 

Com muita precisão ambos os pareceres teceram justos comentários sobre o que 

vem a ser o reajuste e a revisão, apontando tanto os elementos legais aplicáveis, bem como as 

doutrinas e as jurisprudências. O pleito da Concessionária foi no sentido de obter um reajuste na 

ordem de 5,77% (cinco vírgula setenta e sete por cento) que representaria o período de 12 (doze) 

meses referente a dezembro/2012 a dezembro/2013, levando como indexador o IPCA, como 

contratualmente estabelecido. 

 

O prazo foi respeitado, como demonstrado no procedimento e em razão de vários 

questionamentos, entende a Agência que deve-se reconhecer o reajuste equivalente a 13 (treze) 

meses e por aplicar-se o percentual de 6,75% (seis virgula setenta e cinco por cento), referente aos 

meses de dezembro/2012 até dezembro/2013, acertando a data base do reajuste em razão da atuação 

da Agência junto ao município de Brusque a partir do presente pleito, como representado pela 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Evolução do IPCA Dezembro/2012 a Dezembro/2013. 

Mês/ano Índice do mês Índice Percentual 

dez/13 0,92 1,067475135 6,75 

nov/13 0,54 1,057743892 5,77 

out/13 0,57 1,052062753 5,21 

set/13 0,35 1,046099983 4,61 

ago/13 0,24 1,042451403 4,25 

jul/13 0,03 1,039955510 4,00 

jun/13 0,26 1,039643617 3,96 

mai/13 0,37 1,036947553 3,69 
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abr/13 0,55 1,033124991 3,31 

mar/13 0,47 1,027473884 2,75 

fev/13 0,60 1,022667348 2,27 

jan/13 0,86 1,016567940 1,66 

dez/12 0,79 1,007900000 0,79 
Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em:< http://www.portalbrasil.net/ipca.htm>. Acesso em: 03 fev. 2014. 

 

Como bem observado pela Diretoria Administrativa, é dever da Concessionária 

atentar-se a antecedência mínima ao início da aplicação do reajuste na tarifa dos serviços de coleta, 

transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares no município de Brusque.  

 

Cabe informar que o órgão regulador pode conceder o reajuste em percentuais 

acima do pleiteado, comprovada a necessidade de atender os princípios legais da manutenção dos 

serviços de saneamento básico ou poder-se-ia fixar índices menores, que no caso em tela não se 

cogita. 

 

Com o atual posicionamento da Política Nacional de Saneamento Básico, as 

tarifas de serviços públicos deste setor, além da obrigatoriedade em observar o interstício de 12 

(doze) meses, devem também ser fixadas de forma que seja preservado o equilíbrio econômico-

financeiro e a modicidade da tarifa, dentre outros. Por outro lado também por força legal, não se 

pode deixar de observar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que em última instância é o 

marco legal que deve ser observado, uma vez que este é instrumento fundamental para a definição 

das estratégias e para a formulação de políticas públicas que tem como objetivo final a 

universalização destes serviços. 

 

Diante de tudo que foi exposto, DEFERE-SE o REAJUSTE, pleiteado pela 

concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., para aplicar, com fundamento no Artigo 2º 

Inciso IV e Artigo 37, ambos da Lei nº 11.445/2007 e nos Artigos 49 e 50, do Decreto nº 7.217, de 

21 de junho de 2010 e demais dispositivos legais aplicáveis, o percentual de 6,75% (seis vírgula 

setenta e cinco por cento) ao valor da tarifa dos serviços públicos de coleta, transporte e destinação 

final de resíduos sólidos domiciliares no município de Brusque/SC. 
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i - Para a validade e legalidade do reajuste, cabe ainda que seja a Decisão, ou seja, 

o reajuste, aplicado às tarifas e aos serviços, por meio legal, publicando-se no Órgão Oficial do 

município a íntegra dos preços, e sendo divulgado de forma ampla nos meios de comunicação local 

pela Concessionária, de forma que os usuários tomem conhecimento, de forma oficial, em período 

não inferior a 30 (trinta) dias em obediência ao Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, para o 

início da cobrança do novo regime tarifário ora autorizado; 

ii – Fica também determinado que a Concessionária e o Município de Brusque 

encaminhem a esta Agência, cópia das novas tabelas tarifárias, assim como das publicações 

realizadas no prazo de no máximo 15 (quinze) dias após as edições dos documentos legais e 

publicações. 

 

Por outro lado, é imprescindível alertar a Concessionária e a Administração 

Municipal que o Contrato de Concessão vigente possui várias cláusulas/itens que estão em conflito 

com a atual legislação e por isso deve, dentro do mais breve espaço de tempo, sofrer as adequações 

necessárias e estas devem ser submetidas à Agência, em forma de aditivo, para todos os seus efeitos 

legais. 

 

Em razão de constatações apurados por força desse pedido, aponta-se algumas 

destas situações: 

 

1) Exclusão de termos constantes no texto do item 7.1, Cláusula Sétima – Do Reajuste e 

Revisão das Tarifas, do Contrato de Concessão nº 195/2003, firmado entre o município de 

Brusque e a Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. Em razão de que o valor 

da tarifa será reajustado respeitando-se o prazo mínimo de 12 (doze) meses, retratando a 

variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais; 

2) Alteração a Cláusula Quarta – Da Qualidade dos Serviços, do Contrato de Concessão, a fim 

de incluir indicadores, fórmulas ou parâmetros que indiquem e permitam a avaliação 

qualitativa e quantitativa da qualidade apresentada na prestação dos serviços por parte do 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE e igualmente, por 

esta Agência. 
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Ainda, com base no Parecer Administrativo nº 001/2014, requerer-se-á igualmente 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias: 

 

1) Solicitar ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE que 

relate a esta Agência seus atos de acompanhamento e fiscalização do referido Contrato de 

Concessão, com ênfase no cumprimento da Cláusula 10ª – Dos direitos e Deveres da 

Concessionária, em todos os seus itens.  

 

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

dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão de publicidade oficial da AGIR e ainda 

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

 

Extraia-se cópia desta, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

ENCAMINHA-SE ÀS PARTES (leia-se SAMAE, Executivo Municipal e Concessionária) e 

PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC, para conhecimento e providências 

legais cabíveis. Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, após o recebimento dos documentos 

mencionados itens i e ii e demais requerimentos desta decisão. 

 

Blumenau (SC), em 14 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 

 

 

 

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

