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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 019/2014. 

 

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: Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. 

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

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

 

Adoto como relatório aquele emitido no Parecer Administrativo nº 011/2014, elaborado e firmando 

pelo corpo técnico da Agência Reguladora, por entender que o mesmo, por si só, traz todos os 

elementos necessários e indispensáveis para o entendimento da questão. 

 

Decisão: 

 

1 - A Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. encaminhou solicitação de avalição do pedido de 

reajuste do valor tarifário por ser Concessionária dos serviços públicos de coleta, transporte e 

destinação final de resíduos sólidos domiciliares prestados no município de Brusque/SC, conforme o 

Contrato de Concessão nº 195/2003. Em seu pedido, pede seja reconhecido e autorizado, como índice 

de reajuste, o percentual de 4,94%, incluindo neste o IPCA acumulado no período de janeiro/2014 a 

outubro/2014. Como bem exposto no já mencionado relatório, a decisão ora proferida tem como 

norte legal a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de regulação o poder 

de definir as tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante seus usuários, nos termos do 

artigo 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso II e artigo 37 da citada lei. 

 

Confrontados os textos legais acima, em especial o artigo 37 colidi frontalmente com o pleito uma 

vez que não restou observado o período de 12 (doze) meses como textualmente previsto, entre o 
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último reajuste que foi em 21 de fevereiro de 2014 (Decreto nº 7.381 de 21 de fevereiro de 2014 da 

Prefeitura Municipal de Brusque).  

Por outro lado, à época a empresa Concessionária respeitou o interstício de 30 (trinta) dias entre a 

divulgação e a efetiva cobrança e por isso, é de cristalina e simples conclusão de que os doze (12) 

meses previstos na Lei nº 11.445/07, em seu artigo 37, não foram ainda cumpridos e por isso, 

INDEFERE-SE o pedido de reajuste apresentado pela Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. Essa 

Decisão, por outro lado, não impede que decorrido o lapso temporal previsto no artigo 37 da Lei nº 

11.445/07, seja apresentado um novo pedido de reajuste, uma vez que tal medida está 

contratualmente prevista no Contrato de Concessão nº 195/2003, levando em consideração o IPCA 

do período. 

 

2 - Dê-se conhecimento desta Decisão às partes interessadas. 

 

3 – Decorrido o prazo de quinze (15) dias, sem qualquer manifestação das partes, seja o presente 

procedimento encerrado. 

 

Blumenau (SC), em 15 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 


