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Parecer Administrativo nº 011/2014  

 

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 

 

Relatório: 

 

A Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. remete a esta Agencia de Regulação, por meio do Ofício de 

10 de novembro de 2014 e recebido por esta Agência 11 de novembro do mesmo ano, solicitação de 

avalição do pedido de reajuste do valor tarifário por ser concessionária aos 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 relação ao pleito encaminhado a esta Agência, a Concessionária indica como índice de reajuste, o 

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

 

Diante a solicitação, a AGIR, através da Resolução nº 049 de 11 de novembro de 2014; instaura o 

Procedimento Administrativo nº 019/2014, cujo objeto é a análise do pedido de 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. 

 

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:  

 



             

                    AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

2 

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina. 

CEP: 89.036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41 

www.agir.sc.gov.br  

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 inoportuno e ilícito, 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”. 

 

Tal fato pode ser demonstrado através do Decreto nº 7.381 de 21 de fevereiro de 2014 da Prefeitura 

Municipal de Brusque (anexo ao presente procedimento), comprovando que da última concessão de 

reajuste ainda não se passaram os 12 (doze) meses preconizados pela lei supracitada. Anexo também 

a este procedimento, a primeira fatura com a aplicação do reajuste, evidenciando sua incidência a 

partir de abril de 2014.  

Portanto,  considerando-se que: 

1. O último reajuste ocorreu com a assinatura do Decreto 7.381 de 21 de fevereiro de 2014; 

2. Conforme o artigo 2º do citado decreto, o novo valor entraria em vigor após 30 dias; 

3. Conforme primeira fatura com valor reajustado, a qual teve como vencimento 24 de abril de 

2014; 

4. A solicitação da Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. é que a cobrança seja viabilizada a 

partir de janeiro de 2015; 
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5. Relembrando o artigo 37 da Lei nº 11.445 que diz: “Art. 37: Os reajustes de tarifas de 

serviços púbicos de saneamento básico serão realizados observando-se  o intervalo mínimo de 

12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais”; 

6. Portanto, a solicitação da a  Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.,  não poderá ser atendida 

porque ainda não fazem 12 (doze) meses do último reajuste, conforme preceitua a lei citada; 

7. Desta forma, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda  ao Diretor Geral da AGIR que 

paute sua decisão à necessidade de comunicação  à  Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. 

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., que ficamos no aguardo de um  novo pedido, com a 

inclusão dos meses de novembro e dezembro de 2014, cujo reajuste poderá ser aplicado doze 

meses após a incidência do último reajuste. 

 

 

 

Blumenau (SC), em 15 de dezembro 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.) 

 

 


