
 

 

  

 

 

DECISÃO Nº 027/2018 

 

OBJETO: Procedimento Administrativo nº 050/2017. 

 

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. 

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

 

1. RELATÓRIO: 

 

A detentora da concessão 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, a empresa RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA., 

por intermédio de correspondência própria, em 22 de novembro de 2017, teve protocolizado o 

seu pedido anual de reajuste da tarifa da coleta do RSU, no município de Brusque/SC. A Con-

cessionário pede a aplicação do índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e aponta o 

índice acumulado de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento), referente ao período de janei-

ro/2017 até outubro/2017, faltando os meses de novembro e dezembro daquele ano. 

 

Por força de suas obrigações legais, a Agência de Regulação instaurou o Procedimento Admi-

nistrativo nº 050/2017, que teve seu trâmite normal, pelos setores que necessariamente devem 

se pronunciar sobre o pleito, com o fim de apresentar, com base em dados técnicos e legais, o 

amparo ou não, da pretensão da Concessionária. 

 

O Parecer Administrativo nº 051/2017 elaborado, por si só, trás com clareza inquestionável, 

vários aspectos relevantes e de interesse para a gestão do referido Contrato de Concessão. Os 
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quadros 1, 2,3, 4 e 5, demonstram tudo com base nas informações disponibilizadas pela Con-

cessionária, qual a real posição dos trabalhos executados. O que chama a atenção, em um 

primeiro momento, são os resultados apurados em relação à coleta do reciclável e a real e efe-

tiva transformação em material aproveitável.  

 

O quadro 5 demonstra que houve, em 2017, um aumento significativo na coleta dos reciclá-

veis, mas o resultado final demonstra um aproveitamento de somente 4,43% (quatro vírgula 

quarenta e três por cento), ou seja, um resultado muito aquém daquele preconizado pela Polí-

tica Nacional do Saneamento Básico. Tal resultado, ad argumentan, deve ser em muito me-

lhorado, e seria, sob a ótica da Agência de Regulação, tempo de, através da gestão do Contra-

to, ajustar metas nesse sentido junto a Concessionária. 

 

O mencionado Parecer demonstra também, que várias correspondências foram trocadas, sem-

pre com o intuito de trazer a melhor análise econômica/financeira de modo a poder dar subsí-

dios para as partes, no sentido de melhorias e também no aperfeiçoamento do referido Contra-

to.  

 

Na definição do índice, a análise o faz de modo a atender o período de 12 (doze) meses, ou 

seja, de janeiro até dezembro de 2017, o que deve ser visto e entendido como correto. Cita, 

por outro lado, a legislação aplicável, em especial o artigo 22, inciso IV, artigo 29, item II e 

artigo 37, todos da Lei nº 11.445/2007, além do Decreto nº 7.930/2017 do município de Brus-

que, e ao final, recomenda, dentre outros pontos, que seja concedido o reajuste de 2,95% 

(dois, vírgula noventa e cinco por cento), com base no IPCA dos últimos 12 (doze) meses, ou 

seja, de janeiro/2017 até dezembro/2017, conforme o demonstrado no quadro 6 daquele Pare-

cer, 

 

Já o Parecer Jurídico nº 085/2018, firmando pelo Assessor Jurídico da AGIR, após breve rela-

tório dos fatos, faz a análise legal do pedido, fazendo-o com a confrontação dos dispositivos 

legais que se ajustam ao procedimento sob julgamento. Além da análise sob a visão da Lei nº 

11.445/07, também ingressa no âmago da Lei nº 8666/93, inclusive transcrevendo o texto le-

gal aplicável. Na evolução do referido Parecer, este estende o seu olhar para aspectos doutri-
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nários e jurisprudências, sempre no sentido de convalidar os entendimentos. Também, de mo-

do zeloso, vai até o Contrato de Concessão e por força da Cláusula Sétima, entende também 

aplicável o reajuste requerido, por ser de direito.  

 

Analisa também, de modo claro e eficaz, que a Concessionária e o Poder Concedente, cumpri-

ram todos os requisitos, quando da aplicação do último reajuste e por isso, neste aspecto, ne-

nhum óbice existe. 

 

Por fim, pugna também pela concessão do reajuste, naqueles índices e termos mencionados no  

Parecer Administrativo. Assim, lavrado o relatório, vai-se de imediato para a Decisão. 

 

2. DECISÃO  

 

A Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., 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, requereu, tempestivamente, seu 

pedido de reajuste anual da tarifa dos serviços concedidos. O Procedimento Administrativo nº 

050/2017, legalmente instaurado pela Agência Reguladora, após criterioso trabalho de garim-

pagem da Gerência de Estudos Econômico-Financeiros em busca de elementos que colocam a 

presente análise, em um patamar acima da mera obrigação legal, traz, inequivocamente, vá-

rios indicadores que comportam providências, tanto do Poder Concedente como por parte da 

Concessionária, em fazer esforços, no sentido de promover melhorarias gerais nos serviços 

concedidos. 

 

Dentro do escopo da agência, o apontamento de algumas constatações, é não um simples de-

ver funcional, mas sim, é a visão de fazer com que, os serviços públicos, próprios ou, como 

no caso, serviços concedidos, a cada dia, sejam prestados com mais esmero, profissionalismo 

e com eficiência, eficácia e efetividade, em respeito aos usuários e, ao cabo e ao fim, os finan-

ciadores das máquinas públicas. 
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O pedido de reajuste, como já claro nos Pareceres destacados, vem fortalecido pelo que está 

disposto na Cláusula Sétima (Do Reajuste e Revisão das Tarifas), subitem 71, do Contrato de 

nº 195/2003 que assim dispõe: “7.1. O PODER CONCEDENTE reajustará o valor da tarifa, sempre 

demonstrado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, através do IPC-A, ou outro índice 

oficial eleito entre as partes”.  É cláusula contratual que deve ser cumprida. Trata-se de reajuste 

e que, neste contexto, smj., não demanda maiores indagações. 

 

Também é muito transparente sob esse tema, o que trata o artigo 37, da Lei Federal nº 

11.445/2007: “Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão reali-

zados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, 

regulamentares e contratuais”. Como já visto, este lapso temporal também foi cumprido, co-

mo relatado no Parecer Administrativo, com base nos documentos ali acostados.  

 

Quando a análise legal passa a apontar seus olhares, para as formas do reajuste, vai-se até os 

artigos 49 e 50, do Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei Federal nº 

11.445/07 que assim estão expressos: 

Art. 49. As tarifas e outros preços públicos serão fixados de forma clara e 

objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com ante-

cedência mínima de trinta dias com relação à sua aplicação. 

Art. 50. Os reajustes de tarifas e de outros preços públicos de serviços públi-

cos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo 

de doze meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratu-

ais. 

 

Assim, todos os requisitos legais permissíveis para a concessão do reajuste se fazem e, por 

isto, defere-se o REAJUSTE, para a aplicação do índice de 2,95% (dois, vírgula noventa e 

cinco por cento), com base no IPCA dos últimos 12 (doze) meses, ou seja, de janeiro/2017 

até dezembro/2017, conforme o demonstrado no Quadro 1 abaixo:  
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Quadro 1 – IPCA Acumulado Janeiro/2017 até Dezembro/2017. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

Mês/ano Índice do mês (em %) Índice Percentual 

dez/17 0,44 1,029473 2,9473 

nov/17 0,28 1,024964 2,4964 

out/17 0,42 1,022102 2,2102 

set/17 0,16 1,017827 1,7827 

ago/17 0,19 1,016201 1,6201 

jul/17 0,24 1,014274 1,4274 

Jun/17 -0,23 1,011845 1,1845 

maio/17 0,31 1,014178 1,4178 

Abr/17 0,14 1,011044 1,1044 

mar/17 0,25 1,009630 0,9630 

fev/17 0,33 1,007113 0,7113 

jan/17 0,38 1,003800 0,38000 
Fonte: Adaptado IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de 

Índices de Preços ao Consumidor. Acesso em: 12 jan. 2018. 

 

 

Ainda, dentro do espaço de suas competências regulatórias, e sempre com o intuito de sempre 

mais instrumentalizar a gestão e os controles das concessões públicas, e com isso, atender aos 

interesses maiores da Política Nacional de Saneamento Básico, que preconiza pelo equilíbrio 

econômico-financeiro dos Contratos, pela legalidade, pela modicidade tarifária e pela garantia 

da coisa pública, em medidas complementares, determina-se e fica o presente reajuste 

condicionado ao cumprimento do seguinte: 

 

I – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: 

 

a) Remessa do Balanço do Exercício 2017, com dados referentes ao Contrato de Conces-

são nº 195/2003, em até 30 (trinta) dias após o fechamento contábil ou justifique a eventual 

impossibilidade para análise da Agência Reguladora; 

b) Sejam apresentados todos os custos, despesas e investimentos durante os anos de 2012 

até 2016, com informações referentes ao Contrato de Concessão nº 195/2003, no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados desta Decisão; 
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c) Determinar à CONCESSINÁRIA a necessidade de comunicação, aos seus usuários de 

forma ampla e oficial, num período não inferior a 30 (trinta) dias (artigo 39, da Lei nº 

11.445/2007) 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, 

 

II – OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE (MUNICÍPIO DE BRUSQUE): 

 

a) Apresentação de relatório a esta Agência, de seus atos de acompanhamento e fiscaliza-

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

direitos e obrigações do Poder Concedente, em todos os seus itens, no prazo de 60 (sessenta), 

contados desta decisão; 

b)   Ao Senhor Prefeito Municipal de Brusque, para que emita ato normativo 

formalizador correspondente, em tempo hábil, para cumprimento de seus efeitos legais, 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). 

 

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 cumprimento, poderá servir como 

redutor do índice a ser solicitado, salvo situações pactuadas ou reconhecidas como não 

aplicáveis, após análise da AGIR. 

 

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

ÀS PARTES (leia-se 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. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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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 24 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 


