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DECISÃO  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 018/2014. 

OBJETO: Reajuste tarifário anual do Contrato de Concessão n° 003/2003 firmado entre a 

Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o município de Guabiruba/SC, o qual possui 

como objeto a concessão da exploração do serviço público de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e os oriundos dos serviços de saúde no 

município de Guabiruba/SC. 

INTERESSADO: Município de Guabiruba. 

 

Relatório: 

Adoto como relatório, do qual transcrevo parte, o Parecer Administrativo 009/2014, e assim o faço: 

“A Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. enviou a esta Agencia de Regulação, por 

meio de documento emitido em 04 de novembro de 2014 e recebido em 11 de 

novembro do mesmo ano, solicitação de avalição do pedido de reajuste tarifário aos 

serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos domiciliares, comerciais e os derivados do serviço de saúde no município de 

Guabiruba/SC, prestados por aquela concessionária, conforme o Contrato de 

Concessão nº 003/2003”. 

 

Em relação ao pleito encaminhado a esta Agência, a Concessionária indica como índice de reajuste, o 

percentual de 2,94%, incluindo neste o IGPM acumulado no período de novembro de 2013 a outubro de 2014.   

 

Diante a solicitação, a AGIR, através da Resolução nº 048 de 11 de novembro de 2014, instaura o 

Procedimento Administrativo nº 018/2014, cujo objeto é o reajuste tarifário anual do Contrato de Concessão 

n° 003/2003 firmado entre a Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o município de 

Guabiruba/SC, o qual possui como objeto a concessão da exploração do serviço público de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e os oriundos dos serviços de saúde 

no município de Guabiruba/SC.  

 

Decisão: 

Acato o Parecer Administrativo nº 09/2014 e o Parecer Jurídico nº 019/2014, destacando que não são 

objeto de considerações e/ou decisões, os termos do Contrato de Concessão nº 003/2003, uma vez 

que o mesmo é objeto de estudos para a adequação à atual legislação que cuida do Saneamento 
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Básico e em especial os serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos (RS) de 

origem doméstica ou similar, nos termos das legislações. 

O pedido formulado pela Concessionária está de acordo com o dispõe o artigo 37 da Lei Federal nº 

11.445/2007: “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”. 

Além do exposto, o índice apontado pela Concessionária, conforme o quadro abaixo, também aponta para a 

correta aplicação da legislação pertinente e abrange o período entre novembro/2013 e outubro/2014, que 

aponta para o índice acumulado neste período o valor de 2,94%, como demonstrado abaixo: 

 

Quadro 1 – Evolução do IGPM Novembro/2013 a Outubro/2014. 

Mês/ano 
Índice do mês 

(em %) 

Índice acumulado 

no ano (em%) 

Índice acumulado 

nos últimos 

12meses (em %) 

Número 

Índice a 

partir de 

Jan/93 

Out/14 0,28 2,0361 2,9460 1.322,0573 

Set/14 0,20 1,7512 3,5414 1.318,3658 

Ago/14 -0,27 1,5481 4,8848 1.315,7344 

Jul/14 -0,61 1,8230 5,3265 1.319,2965 

Jun/14 -0,74 2,4480 6,2484 1.327,3936 

Maio/14 -0,13 3,2117 7,8434 1.337,2895 

Abr/14 0,78 3,3461 7,9837 1.339,0302 

Mar/14 1,67 2,5462 7,3087 1.328,6666 

Fev/14 0,38 0,8618 5,7677 1.306,8424 

Jan/14 0,48 0,48 5,6729 1.301,8952 

Dez/13 0,60 5,5257 5,5257 1.295,6759 

Nov/13 0,29 4,8963 5,6096 1.287,9482 

Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: < http://www.portalbrasil.net/igpm.htm>. Acesso em: 17 nov. 2014. 

 

Considerado este índice como correto deve-se atentar ainda o dispõe o artigo 39, da Lei Federal n° 

11.445/2007: “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 (trinta) dias com relação à sua 

aplicação”. 

 

Por fim, diante de tudo que foi apresentado, analisado e comentado, DEFERE-SE o pleito de 

reajuste anual requerido pela Concessionária RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA., 
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do serviço público de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos 

domiciliares, comerciais e os oriundos dos serviços de saúde no município de Guabiruba/SC, para 

assim autorizar a aplicação do índice de 2,94% (dois vírgula noventa e quatro por cento) à tarifa 

incidente, a partir do mês de janeiro de 2015, tendo como base o IGPM acumulado entre os meses de 

novembro/2013 até outubro/2014, e que seja observado o seguinte: 

a) Que o Município de Guabiruba emita o ato legal, em tempo hábil, ou seja, até o último 

dia do mês de novembro/2014, em atenção ao artigo 39, caput, da Lei nº 11.445/2007, 

acima citado, e que este seja publicado nos termos da legislação local vigente, também 

observando o referido prazo; 

b) Que o ato legal expedido, além da publicação legal, também seja amplamente 

divulgado nos órgãos da imprensa de abrangência local; 

c) Após as publicações pelo Poder Concedente e pela Concessionária, cópias destas, 

inclusive onde constem as novas tabelas, deverão ser encaminhadas para a Agência, antes 

da efetiva aplicação do reajuste para conhecimento e acompanhamento. 

 

Fica determinado ao Município de Guabiruba/SC (Poder Concedente) 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, como já tem sido solicitado através de ofícios anteriores expedidos neste mesmo sentido. 

Para o cumprimento destas informações, concede-se ao Município o prazo de 30 (trinta) dias, a partir 

da intimação desta Decisão. 

Recebidas ou não as informações acima solicitadas e as cópias dos atos legais devidamente 

publicados e publicitados, voltem os autos deste procedimento para a Direção Geral.  

Intimem-se os interessados. 

 

Blumenau (SC), em 20 de novembro de 2014. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 


