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Parecer Administrativo nº 089/2019  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 119/2019 

 

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. 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005 e Decreto 

6.017 de 17 de janeiro de 2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 16 (dezesseis) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Jaraguá do Sul, Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, 

Rodeio e Timbó, conforme demonstra-se na Figura 1:  
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Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 
Fonte: AGIR (2019). 

 

O município de Brusque, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, 

aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 206, de 19 de 

março de 2013, alterado pela Lei Complementar nº 215 de 25 de novembro de 2013, e ao 

Novo Protocolo de Intenções, através da Lei nº 4.090, de 18 de outubro de 2017.  

Desta forma, a Agir desenvolve seus trabalhos de regulação, fiscalização e controle de 

serviços públicos e submetida a Lei Federal nº 11.445/2007, considerada marco regulatório do 

saneamento básico, os objetos de regulação nos serviços de: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também o transporte coletivo. Além disso, é papel da Agência 

Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 

aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos e etc.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos do seu requerimento de reajuste.  
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2. DADOS DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE 

 

Brusque localiza-se no estado de Santa Catarina, na região do Médio Vale do Itajaí, e 

faz divisa com os municípios de Botuverá, Camboriú, Canelinha, Gaspar, Guabiruba, Itajaí e 

Nova Trento. A seguir, no Quadro 1, apresentam-se alguns dados quantitativos do município. 

 

Quadro 1: Dados do município de Brusque. 

Área Territorial Total: 283,22 km² (IBGE - 2016) 

Área Urbana: 146.89 km² 

Área Rural: 136.33 km² 

 

População: 105.503 hab. (IBGE - 2010) 

População Urbana: 102.025 hab. 

População Rural: 3.478 hab. 

População estimada para 2017: 128.818 hab. (IBGE - 2017) 

 

PIB a preços correntes: 5.394.835 mil reais (IBGE - 2014) 

PIB per capita: 45.062,48 reais (IBGE - 2014) 

IDH: 0,795 (PNUD - 2010) 

Coeficiente de Gini: 0,417 (IBGE -2010) 

Fonte: Adaptado Sítio da Prefeitura de Brusque (2018). 

 

O quadro 1 acima, apresenta a população urbana que atinge 96,7% da população total, 

conforme dados do IBGE 2010, portanto a maioria da população deste município é localizada 

no perímetro urbano, sendo sua ocupação somente 51,86% do território com área urbana. Na 

sequência apresentamos informações a despeito do prestador dos serviços de coleta de 

resíduos sólidos com característica urbana e recicláveis do município de Brusque/SC. 

 

2.1 DADOS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Quadro 2: Dados da Recicle. 

A Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., iniciou suas atividades na cidade de 

Brusque, Santa Catarina, no ano de 1993, atuando na área de coleta de entulhos.  

Atua hoje nos municípios de Araquari, Barra Velha, Blumenau, Botuverá, Brusque, 

Gaspar, Guabiruba, Ilhota, Imbituba, Luís Alves, Major Gercino, Massaranduba, Navegantes, 

Nova Trento, Penha, Piçarras, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú, Vidal Ramos, 

Vitor Meireles e Witmarsum, todos localizados no Estado de Santa Catarina.  

Para o Município de Brusque: 

 

Quantidade de usuários: 57.746 
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Número de Empregados: 100 

 

Frota:   

 

Caminhão de Coleta Domiciliar: 12 

Caminhão de Coleta Seletiva: 3  

Caminhão de Coleta Comercial: 2 

Veículo de Apoio: 2 

 

Km rodados Coleta Domiciliar (média Mês): 34.708 

Quantidade coletada (Me/mês): 3.313,66 toneladas 
Fonte: Relatório Recicle 2019 e Sítio oficial.  

  

O quadro 2 acima, apresenta os dados operacionais do prestador no Município de 

Brusque contando com 90 empregados entre as atividades operacionais, comercial e outras da 

concessão e 10 na administração totalizando 100 empregados. A frota de 19 veículos para 

atender a universalização do serviço de coleta de resíduos sólidos com características 

domiciliares percorre um trajeto de 34.708 quilômetros médios por mês atingindo uma 

quantidade coletadas de resíduos sólidos de 3.300 toneladas aproximadamente por mês. 

 O serviço de coleta seletiva é um serviço a ser mais desenvolvido pois colabora para o 

destino sustentavelmente correto quanto as questões ambientais. 

 

3. DO RELATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

A Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., enviou a esta Agência de Regulação, no 

dia 02 de dezembro de 2019, um requerimento, recebido dia 04 de dezembro de 2019, no qual 

solicita seja avaliado pedido de reajuste tarifário aos serviços públicos de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, prestados no município de 

Brusque/SC, pela Concessionária, 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 2,59%, relativos à variação acumulada do Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo – IPCA no período de janeiro de 2019 a outubro de 2019, faltando 

incluir os meses de novembro e dezembro de 2019, os quais deverão ser incluídos assim que 

forem oficialmente divulgados.  

Diante a solicitação, a AGIR, instaurou o Procedimento Administrativo nº 119/2019, 

cujo objeto é o reajuste tarifário anual dos serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e 
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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. 

Cabe registrar que o referido reajuste apresenta-se contratualmente previsto na 

Cláusula Sétima – Do Reajuste e Revisão das Tarifas do Contrato de Concessão nº 195/2003, 

a qual prevê: “7.1 – O PODER CONCEDENTE reajustará o valor da tarifa, sempre que 

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

índice oficial eleito entre as partes”. 

Na continuidade e, 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. 

Igualmente, em consonância com o artigo 22 da Lei nº 11.445/2007 citado anteriormente, está 

o inciso IV da Cláusula Sétima do Protocolo de Intenções da AGIR, que traz como objetivos da 

Agência: 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nas normas 

regulamentares e nos instrumentos das Políticas Municipais de Saneamento 

Básico; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência; 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
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permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. (grifo 

nosso) 

 

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 doze 

meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais”. 

Tal fato inclusive comprova-se através do Decreto nº 8.312/2019, o qual reajustou a 

tarifa e foi assinado em 13 de fevereiro de 2019 pelo Prefeito Municipal de Brusque (anexo ao 

presente Procedimento), produzindo seus efeitos a partir de 13 de março de 2019. Anexo 

também a este procedimento, encontra-se a cópia da fatura com a aplicação do reajuste. 

evidenciando sua incidência a partir de abril de 2019. Portanto, o presente pleito atende ao 

artigo 37 elucidado acima e, a nova tarifa só poderá ser aplicada nas faturas com vencimento 

em abril de 2020, fazendo-se cumprir então a determinação legal do intervalo mínimo de doze 

meses entre os reajustes.  

 

4. DO PARECER      

 

Quanto ao índice requerido pela Concessionária, a Gerência de Estudos Econômico-

Financeiros considerará o período de janeiro/2019 até dezembro/2019, acarretando em um 

índice de 4,31%. Assim, para melhor demonstração do pleiteado, trazemos ao presente 

parecer a composição do IPCA acumulado de janeiro de 2019 até dezembro de 2019: 

 

Quadro 3 – IPCA Acumulado Janeiro/2019 até Dezembro/2019. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

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

jan/19 0,32 1,003200 0,320000 

fev/19 0,43 1,007514 0,751376 

mar/19 0,75 1,015070 1,507011 

abr/19 0,57 1,020856 2,085601 

maio/19 0,13 1,022183 2,218313 

Jun/19 0,01 1,022285 2,228534 

Jul/19 0,19 1,024228 2,422769 
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ago/19 0,11 1,025354 2,535434 

set/19 -0,04 1,024944 2,494419 

out/19 0,1 1,0215969 2,596914 

nov/19 0,51 1,031202 3,120158 

dez/19 1,15 1,043060 4,306040 
Fonte: Adaptado IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices 

de Preços ao Consumidor. Acesso em: 14 jan. 2020. 

 

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, no município de Brusque/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: “As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os 

reajustes e as revisões  serem  tornados públicos com antecedência mínima de trinta dias com 

relação à sua aplicação”. 

Cabe relatar por fim, que o presente Contrato de Concessão é fato de estudo e revisão 

por esta Agência conforme designado pelo Procedimento Administrativo nº 015/2014, cujo 

objeto é o acompanhamento do Contrato de Concessão dos Serviços de Engenharia Sanitária 

de Limpeza Urbana do Município de Brusque/SC, de n° 195/03, firmado em 30 de setembro 

de 2003 entre este município e a empresa Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. 

 

Desta forma, mediante o exposto, esta Gerência de Estudos Econômico-Financeiros da 

AGIR recomenda: 

1) Percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, entendendo-se como 

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

reajustamento tarifário aos serviços prestados pela Concessionária Recicle 

Catarinense de Resíduos Ltda., o índice de 4,31% (quatro vírgula trinta e um por 

cento), com base no IPCA dos últimos 12 (doze) meses, ou seja, de janeiro/2019 

até dezembro/2019, conforme o demonstrado no Quadro 3 deste Parecer; 

2) Que seja condicionada a aplicação do reajuste em tela, sob pena de invalidação do 

mesmo, ao envio por parte da Concessionária, das seguintes informações 

contábeis: 

a) Remessa do Balanço do exercício 2019, com dados referentes ao Contrato de 

Concessão nº 195/2003; 
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b) Todos os custos, despesas investimentos durante os anos 2014 a 2019, com 

informações referentes ao Contrato de Concessão nº 195/2003; 

3) Solicitar a Prefeitura Municipal de Brusque 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 Municipal de Brusque que emita ato normativo formalizador 

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

termos da legislação municipal pertinente; 

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 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” (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 16 de janeiro de 2020. 

 

 

 

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER 

Gerente de Estudos Econômico 

Financeiros da AGIR 

 

 

 


