
 

 

DECISÃO TERMINATIVA 

 

Procedimento Administrativo nº 006/2016. 

OBJETO: Averiguar a legalidade do aumento do valor da taxa de coleta de lixo no município 

de Guabiruba/SC pela empresa Recicle Catarinense de Resíduos, em razão do aumento da 

frequência semanal, passando de duas para três coletas. 

SOLICITANTE: Câmara Municipal de Vereadores de Guabiruba/SC. 

INTERESSADOS: Recicle Catarinense de Resíduos, Câmara Municipal de Vereadores de 

Guabiruba/SC e Município de Guabiruba/SC.  

 

I - Concluso este Procedimento Administrativo de nº 006/2016, e, diante da Análise e 

Manifestação Jurídica nº 026/2018, o mesmo faz precisa apreciação da situação atual do 

procedimento  e por isso, ratifico aqueles entendimentos, na sua integralidade. Diante da real 

situação dos fatos, inicialmente deve ser apontado, que em havendo a opção pelo 

encerramento deste procedimento e o de número 009/2014, em tese, não se vislumbra prejuízo 

para qualquer das partes. Tendo em vista que o contrato de Concessão nº 003/2003, foi 

encerrado em 31 de janeiro do corrente ano, nenhum sentido mais se faz, em relação àquele. 

Já em relação ao Procedimento 006/2016, que questiona o aumento de passadas, ficou claro 

para a Agência de Regulação, de que, apesar de ter havido, de fato, um aumento no número de 

passadas, estas não restaram faturadas nas contas daqueles usuários no qual tal situação se 

deu. 

 

II – Face a realidade dos autos e dos fatos, em especial o termino do prazo do contrato de 

concessão 003/2003, DECIDO JULGAR EXTINTOS o Procedimento Administrativos nº 

009/2014 e o Procedimento Administrativo nº 006/2016, sem julgamento do mérito, por perda 

do objeto e pelos fatos já apontados, tanto nesta decisão como na Análise e Manifestação 

Jurídica nº 026/2018, que também integra esse processo. 

 

Assim, entendo que, para que seja dado seguimento ao feito, e, posteriormente o seu 

encerramento, sem análise de mérito, sejam tomadas as seguintes providências de ordem 

administrativa e processuais: 



 

 

 

I – Junte-se cópia da Análise e Manifestação Jurídica e desta Decisão, aos autos do 

Procedimento Administrativo nº 009/2014; 

 

II – Que seja oficiado o Município de Guabiruba, reiterando a sua manifestação, como já 

solicitado através do Ofício 520/2017, e remeta à AGIR todas as informações acerca dos 

procedimentos que vem sendo adotados visando o lançamento do procedimento licitatório 

para a prestação dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e 

recicláveis;  

 

III – Seja determinado ao Município de Guabiruba, o envio, no prazo de 15 (quinze) dias, de 

todo o processo de contratação emergencial para o serviço de coleta dos resíduos sólidos 

urbanos; 

 

IV – Determino a abertura de um novo procedimento administrativo para acompanhamento 

do contrato emergencial da coleta dos RSU, juntando-se no mesmo os documentos solicitados 

no item III; 

 

V – Intime-se desta decisão, os interessados nas pessoas de seus representantes legais, e estes, 

no prazo de quinze (dias), querendo, apresentar recurso ao Comitê de Regulação da AGIR; 

 

VI – Publique-se a presente decisão, de forma usual, para todos os seus efeitos legais. 

 

VII – Junte-se cópias das publicações legais nos dois procedimentos (009/14 e 006/2016; 

 

VIII – Juntados todos os documentos, proceda-se o encerramento dos procedimentos, com 

todas as cautelas legais e necessárias. 

 

 

Blumenau, 02 de maio de 2018 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral.  


