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DECISÃO Nº 011/2017 

 

OBJETO: Reajuste tarifário anual dos serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos domiciliares no município de Brusque/SC, oriundo do 

Contrato de Concessão n° 195/2003, firmado entre a Concessionária Recicle Catarinense de 

Resíduos Ltda. e o município de Brusque/SC. 

SOLICITANTE: Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. 

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

Processo Administrativo nº 021/2017 

 

A Concessionária RECICLE CATARINENSES DE RESÍDUOS LTDA. após ins-

tada pela equipe administrativa da Agência Reguladora, esta, por meio eletrônico, formulou à 

destempo, o seu pedido anual, com previsão anual, como estabelecido no Contrato de Conces-

são nº 195/2003 firmado com o município consorciado de Brusque/SC.  Em seu pleito, a Con-

cessionária apresenta o percentual de 5,97% (cinco vírgula noventa e sete por cento) oriundo 

do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que de acordo com o Parecer Administra-

tivo nº 027/2017, representa 11 (onze) meses, tendo em vista que o índice referente ao mês de 

dezembro/16 naquele momento ainda não havia sido divulgado.   

Como já mencionado, o reajuste anual, com base no IPCA, está previsto na Cláusula 

7.1, do supra citado Contrato de Concessão. O Parecer Administrativo citado, por outro lado, 

de forma muito didática, cita e transcreve os textos legais preconizado pela Lei nº 

11.445/2007, (completando neste mês, 10 anos como baliza do saneamento básico brasileiro), 

em seu artigo  22 inciso IV, artigo 29, inciso II e, artigo 39, caput, bem como ao termos legais 

do Protocolo de Intenções, ratificado pelos municípios consorciados, estabelecendo os limites 

e as competências regulatórias. Também destaca o Decreto nº 7.743/2016, editado em 28 de 

janeiro de 2016, pelo então Prefeito no exercício legal do cargo. Destaca ainda o Parecer nº 

027/2017, a tabela do IPCA, apresentando os índices acumulados entre os meses de janeiro a 

dezembro de 2016, onde este acumulado alcança o percentual de 6,2881% (Quadro 1 – IPCA 

Acumulado Janeiro/2016 até Dezembro/2016, p.3). O Parecer Administrativo, conclui que o 

reajuste é devido e, recomenda a essa Diretoria, para que em sua Decisão Final, também reco-



 

2 

 
 

 

nheça esse percentual, porém, fazendo reconhecimento que tal reajuste fique condicionado à 

algumas questões. 

Apresentado o Parecer Administrativo, o pedido foi submetido ao Setor Jurídico da 

AGIR, o qual apresentou então o Parecer Jurídico nº 038/2017, com data de 25/01/2017. Faz 

uma sinopse dos fatos e em seguida ingressa no mérito do pedido de reajuste, e traz, consoli-

dando ainda mais, os fundamentos legais aplicáveis ao tema. Não bastasse, traz à colação, 

jurisprudências que ainda mais solidificam os entendimentos que então possibilitam a presen-

te Decisão. Finalizando o trabalho, aquele Parecer Jurídico opina também pela aplicação do 

percentual apresentado pelo IPCA, de janeiro a dezembro de 2016.  

Por tudo isso, desde já, adota-se como razões de decidir, o Parecer Administrativo nº 

027/2017 e o Parecer Jurídico nº 038/2017. Ademais, deve ser destacado que encontra-se em 

andamento o Procedimento Administrativo nº 015/2014, que tem como objetivo o acompa-

nhamento do Contrato de Concessão vigente e que, se faz necessário, face a legislação atual, 

uma revisão e adequação do referido contrato. Ao mesmo tempo, tal revisão/adequação tam-

bém é primordial por força de correspondências recebidas pela Agência Reguladora, oriunda 

da Câmara Municipal de Vereadores. Assim, dentro das competências inerentes, a AGIR, por 

intermédio de sua Direção Geral e pelas atribuições que lhe dizem respeito, profere a seguinte 

Decisão: 

 

 I - DO REAJUSTE: 

 

Vistos e analisados os documentos e os Pareceres emitidos pelos setores competentes 

dessa Agência de Regulação, a Direção Geral, no uso de suas competências e com fundamen-

to no artigo 22 inciso IV, artigo 29 inciso II, artigo 37 e, artigo 39, caput, da Lei nº 11.445 de 

05/01/2007, artigos 49 e 50 do Decreto nº 7.217/2010, artigo 65 da Lei nº 8.666/93, inciso II, 

letra d, bem como ao termos legais do Protocolo de Intenções, ratificado pelos municípios 

consorciados, AUTORIZA a Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., o rea-

juste anual, previsto na Cláusula 7.1, do Contrato de Concessão nº 195/2003, com a aplicação 

do índice acumulado do IPCA entre os meses de janeiro a dezembro de 2016, de 6,29% (seis 

virgula vinte e nove por cento), como retratado no Quadro 01, do Parecer Administrativo. 
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Registra-se ainda que, para efetiva aplicação e validade deste reajuste, deverá a Con-

cessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. pautar-se no que dispõe o artigo 39, da Lei 

Federal n° 11.445/2007: “As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os rea-

justes e as revisões ser  tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com 

relação à sua aplicação”.  

 

II – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA CONCESSIONÁRIA: 

 

A completa validação da aplicação deste reajuste, fica condicionado às obrigações 

que devem ser cumpridas pela Concessionária, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados 

a partir da publicação desta Decisão e em caso do não cumprimento, abrir-se-á após decorrido 

o prazo acima, Procedimento Punitivo, garantindo-se, desde já o devido processo legal, como 

previsto nas normas dessa Agência. Assim, as seguintes informações são requeridas no prazo 

acima evidenciado: 

Informações gerais: 

a) Percentual da área urbana coberta com a coleta do lixo orgânico; 

b) Percentual da área rural coberta com a coleta do lixo orgânico; 

c) Quantidades de lixo geradas (toneladas/mês), mês a mês (2016); 

d) Quilometragem mensal do caminhão coletor/compactador; 

e) Percentual da área urbana coberta com a coleta de lixo reciclado;  

f) Percentual da área rural coberta com a coleta de lixo reciclado; 

g) Quantidades de lixo reciclado geradas (toneladas/mês), mês a mês (2016); 

h) Conclusão da revisão do Contrato de Concessão nº 195/2003, nos termos do já 

apurado no Procedimento Administrativo nº 015/2014, este item especificamente 

dentro de 180 (cento e oitenta) dias 

Informações Contábeis da Concessionária: 

a) Balanço dos exercícios 2012 a 2016, com dados referentes ao Contrato de 

Concessão nº 195/2003; 

b) Todos os custos, despesas e investimentos durante os anos de 2012 a 2016, com 

informações referentes ao Contrato de Concessão nº 195/2003. 
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III - OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUS-

QUE) 

 

Fica assim obrigada a Prefeitura Municipal de Brusque a: 

a) Concluir a revisão do Contrato de Concessão nº 195/2003, nos termos do já apu-

rado no Procedimento Administrativo nº 015/2014, dentro de 180 (cento e oitenta) 

dias; 

b) Informar a esta Agência de seus atos de acompanhamento e fiscalização do referi-

do Contrato de Concessão, com ênfase no cumprimento da Cláusula Nona – Dos 

direitos e obrigações do Poder Concedente, em todos os seus itens. 

 

Por fim, para que o reajuste esteja, ao final, revestido de todas as suas formalidades 

legais, determina-se: 

1) Que o Senhor Prefeito Municipal de Brusque emita ato normativo formalizador 

correspondente, em tempo hábil, para cumprimento de seus efeitos legais, nos 

termos da legislação municipal pertinente;     

  

2) Que a Concessionária e o município de Brusque façam as devidas e legais 

comunicações 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 Brusque/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”; 

3) Todas as exigências complementares acima serão objeto de avaliação e de análise 

no próximo pedido de revisão e/ou reajuste e o não atendimento e/ou 
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cumprimento, poderá servir como redutor do índice a ser solicitado, salvo 

situações pactuadas ou reconhecidas como não aplicáveis, após análise da AGIR;  

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

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

Concessionária) para conhecimento e providências legais cabíveis. 

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

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de 

também ser publicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

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

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 26 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 

 

 

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

