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Parecer Administrativo nº 09/2014  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 018/2014. 

OBJETO: Reajuste tarifário anual do Contrato de Concessão n° 003/2003 firmado entre a 

Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda e o município de Guabiruba/SC, o qual possui 

como objeto a concessão da exploração do serviço público de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e os oriundos dos serviços de saúde no 

município de Guabiruba/SC. 

INTERESSADO: Município de Guabiruba. 

 

Relatório: 

 

A Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., enviou a esta Agencia de Regulação, por meio de 

documento emitido em 04 de novembro de 2014 e recebido em 11 de novembro do mesmo ano, 

solicitação de avalição do pedido de reajuste tarifário aos serviços públicos de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e os derivados do serviço 

de saúde no município de Guabiruba/SC, prestados por aquela concessionária,  conforme o Contrato 

de Concessão nº 003/2003. 

 

Em relação ao pleito encaminhado a esta Agência, a Concessionária indica como índice de reajuste, o 

percentual de 2,94%, incluindo neste o IGPM acumulado no período de novembro de 2013 a outubro 

de 2014.   

 

Diante a solicitação, a AGIR, através da Resolução nº 048 de 11 de novembro de 2014; instaura o 

Procedimento Administrativo nº 018/2014, cujo objeto é o reajuste tarifário anual do Contrato de 

Concessão n° 003/2003 firmado entre a Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda e o 

município de Guabiruba/SC, o qual possui como objeto a concessão da exploração do serviço público 

de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e os 

oriundos dos serviços de saúde no município de Guabiruba/SC. 
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A fim de evidenciar o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao presente parecer 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 da 

mencionada lei, onde:  

 

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade.  

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso II da mesma lei, onde: 

 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 

cobrança dos serviços: 

[...] 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 

preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades; 

 

Diante do exposto, o requerimento apresenta-se oportuno e lícito, conforme o que rege o artigo 37 da 

Lei Federal nº 11.445/2007, onde: “Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de 

saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo 

com as normas legais, regulamentares e contratuais”. 

 

O Decreto nº 571/2013, reajustando a tarifa, foi assinado em 09 de dezembro de 2013 pelo Prefeito 

Municipal de Guabiruba (anexo ao presente procedimento), produzindo seus efeitos a partir do 2º de 

janeiro de 2014. Portanto, a nova tarifa só poderá ser aplicada, a partir de 02 de janeiro de 2015, 

fazendo-se cumprir então a determinação legal do intervalo mínimo de 12 (doze) meses entre os 

reajustes.  

 

Quanto ao índice requerido pela Concessionária, esta Diretoria Administrativa considerará o período 

de novembro/2013 até outubro/2014, acarretando em um índice de 2,94%. Assim, para melhor 
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demonstração do pleiteado, trazemos ao presente parecer a composição do IGPM acumulado de 

novembro de 2013 até outubro de 2014: 

 

Quadro 1 – Evolução do IGPM Novembro/2013 a Outubro/2014. 

Mês/ano 
Índice do mês 

(em %) 

Índice acumulado 

no ano (em%) 

Índice acumulado  

nos últimos 

12meses (em %) 

Número 

Índice a 

partir de 

Jan/93 

Out/14 0,28 2,0361 2,9460 1.322,0573 

Set/14 0,20 1,7512 3,5414 1.318,3658 

Ago/14 -0,27 1,5481 4,8848 1.315,7344 

Jul/14 -0,61 1,8230 5,3265 1.319,2965 

Jun/14 -0,74 2,4480 6,2484 1.327,3936 

Maio/14 -0,13 3,2117 7,8434 1.337,2895 

Abr/14 0,78 3,3461 7,9837 1.339,0302 

Mar/14 1,67 2,5462 7,3087 1.328,6666 

Fev/14 0,38 0,8618 5,7677 1.306,8424 

Jan/14 0,48 0,48 5,6729 1.301,8952 

Dez/13 0,60 5,5257 5,5257 1.295,6759 

Nov/13 0,29 4,8963 5,6096 1.287,9482 

Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: < http://www.portalbrasil.net/igpm.htm>. Acesso em: 17 nov. 2014. 

 

Não obstante, compete a Concessionária atentar-se a antecedência mínima ao início da aplicação do 

reajuste na tarifa do serviço público de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos domiciliares, comerciais e os oriundos dos serviços de saúde no município de Guabiruba/SC. 

Desta forma, para que se proceda a aplicação do reajuste, deve-se observar o que dispõe o artigo 39, 

da Lei Federal n° 11.445/2007: 

 

Art. 39.  As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as 

revisões  serem  tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com 

relação à sua aplicação. 

 

Recomendamos ainda, a exclusão dos termos abaixo em destaque contido no texto do item 7.1, 

Cláusula Sétima – Do Reajuste e Revisão das Tarifas, o qual transcrevemos abaixo: 

 

7.1 O PODER CONCEDENTE reajustará o valor da tarifa, sempre que 

demonstrado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, através de 

índices oficiais eleitos pelas partes. 
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Em razão do valor da tarifa ser reajustado respeitando-se o prazo mínimo de 12 (doze) meses, bem 

como retratando a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou 

setoriais, a aplicação do reajuste não é demonstrada por meio de desequilíbrio econômico-financeiro, 

conforme citado no referido item, segundo a legalidade. Desta forma, deveria ser apresentado pela 

Concessionária o relatório de previsão de reajuste nos contratos administrativos. 

 

A elucidação dos fatos acima descritos ratifica-se por meio da Lei Federal n° 8.666/1993, em seu 

artigo 40, inciso XI, mediante a definição de critérios de reajuste ser uma obrigatoriedade aos 

contratos: 

 

[...] 

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, 

admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para 

apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data 

do adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

[...] 

 

Cabe relatar que o presente Contrato de Concessão é fato de estudo e revisão por parte de consultoria 

jurídica contratada por esta Agência conforme designado pelo Procedimento Administrativo nº 

009/2014, cujo objeto é a revisão e adequação do Contrato n° 003/2003 – Contrato administrativo de 

concessão de serviço público de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos 

domiciliares, comerciais e os derivados do serviço de saúde no município de Guabiruba/SC – à Lei 

Federal n° 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

 

Desta forma, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda: 

 

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

Reajuste e Revisão das Tarifas, do Contrato de Concessão nº 003/2003, firmado entre o 

município de Guabiruba 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) Diante do exposto, percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, entendendo-se 

como legal, razoável e praticável ao consumidor o percentual aplicado a título de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art40xi
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reajustamento tarifário aos serviços prestados pela concessionária Recicle Catarinense de 

Resíduos Ltda., ratificando-se o índice de 2,94%, com base no IGPM dos últimos 12 (doze) 

meses, ou seja, de novembro/2013 até outubro/2014, conforme o demonstrado no Quadro 1 

deste Parecer; 

3) Solicitar a Prefeitura Municipal de Guabiruba que relate a esta Agência seus atos de 

acompanhamento e fiscalização do referido Contrato de Concessão, com ênfase no 

cumprimento da Cláusula Nona – Dos direitos e obrigações do Poder Concedente, em todos 

os seus itens.  

4) Ao Prefeito de Guabiruba que emita o ato normativo correspondente, em tempo hábil, para 

cumprimento de seus efeitos legais. 

5) Ao Diretor Geral da AGIR que paute sua decisão à necessidade de comunicação pela 

Concessionária aos seus usuários de forma ampla e oficial, num período não inferior a 30 

(trinta) dias, para início da cobrança do novo regime tarifário e que seja encaminhado a esta 

Agência cópia da nova tabela tarifária, assim como das publicações realizadas pelo Município 

de Guabiruba/SC e pela Concessionária, em observação ao disposto no Artigo 39 da Lei 

Federal nº 11.445/2007, que estabelece: “Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e 

objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência 

mínima de (30) dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso). 

 

Encaminhe-se o referido pedido de reajuste para parecer e análise jurídica da Agência de Regulação. 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

Blumenau (SC), em 18 de novembro de 2014. 

 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo - AGIR 
ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 
CORECON-SC 1463 

 

 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 
CRA-SC nº 6000528 / Reg. Prof. nº 1284/SC (Sec. Ex.) 


