
 

 

 

Parecer Administrativo nº 044/2017  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. 

 

OBJETO: Prorrogação de contrato do Contrato de Concessão n° 003/2003 firmado entre a 

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

investimento não amortizados. 

SOLICITANTE: Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. 

INTERESSADO: Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e município de Guabiruba/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 

6.017/2007. 

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

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta 

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

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, 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: Relatório de Atividade da Associação dos municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI (2016). 

 

O município de Guabiruba, parte interessada no presente Procedimento 

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

1.200, de 13 de maio de 2010, alterado pela Lei Complementar nº 1.405 de 22 de agosto de 

2013 e ao novo Protocolo de Intenções através da Lei Complementar nº 1.576 de 23 de fevereiro 

de 2017, considerando neste a inclusão da regulação do transporte público.  

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços assim compreendidos pela Lei 

Federal nº 11.445/2007: 

 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 
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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 

Concessionária e demais pontos de sua solicitação entregue a esta Agência Reguladora. 

 

2. DO RELATÓRIO 

 

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

meio de ofício datado de 20 de novembro de 2017 e recebido em 22 de novembro de 2017, 

referente pedido de prorrogação de prazo contratual para amortização de investimentos. A 

Recicle responsável pelo serviço público 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 pela Concessionária, conforme o Contrato de Concessão nº 003/2003. 

Alega a Concessionária que em 17 de junho de 2016 solicitou renovação do contrato 

sendo que o Poder Concedente respondeu favorável no dia 31 de janeiro de 2017, nesse sentido, 

a Concessionária iniciou investimentos no Aterro Sanitário, estrutura operacional e preparou 

planejamento para recebimento de inadimplência, segundo ofício encaminhado a Agir, foram 

realizados investimentos ao longo do período da ordem de R$ 2.760.265,50 (dois milhões, 

setecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) para os 

próximos 15 (quinze anos) e já no dia 14 de agosto de 2017 recebe notificação suposta 

impossibilidade de renovação contratual.  

Por fim, a Concessionária apresenta os valores e como consequente justificativa 

favorável a renovação do contrato informando uma margem de lucro de 8% (oito por cento). 

Anexa ao pedido: planilha de investimentos considerando atendimento ao município de 

Guabiruba, Ofício de solicitação de renovação de contrato datado de 16 de julho de 2016, ofício 

005/2017/AJ de resposta do município de Guabiruba e notificação extrajudicial do município 

de Guabiruba de necessidade de realização de novo processo licitatório. 

Diante da solicitação, acostado o presente pedido ao Procedimento Administrativo nº 

009/2014, remetido pelo Diretor Geral da AGIR para análise e produção de parecer, segue 

abaixo nossas considerações. 
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3. DO PARECER 

 

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; 

 

Diante do exposto, o requerimento apresenta-se eminentemente jurídico e portanto 

ficando oportuno parecer específico por tal área de conhecimento, ocorre que, em se tratando 

de investimentos, deve-se prever valor a ser aplicado, documentos comprobatórios e fiscais que 

confirme tal investimento, parecer técnico quanto aos investimentos prudentes, ou seja, 

efetivamente voltado para a concessão, planilha de composição de custos caracterizando o custo 

de operação (OPEX)  e custo de investimento (CAPEX) e consequentemente a tabela de preços 

dos serviços realizados.  

A Lei Federal 11.445/2007 em seu artigo 11 relata que: 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico: 

[...] 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, 

no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 
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§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser 

compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 
 

Portanto os investimentos alegados pela Concessionária, devem estar previstos em 

contratos para sua prestação, ocorre que os citados investimentos não revelam a data de sua 

aplicação, impossibilitando análise mais acurada. Para colaborar com a explanação 

apresentamos o exposto na mesma Lei supracitada no artigo 42: 

Art. 42.  Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão 

créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, 

nos termos das normas regulamentares e contratuais e, quando for o caso, observada 

a legislação pertinente às sociedades por ações. 
§ 1o Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o 

prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de 

empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências 

fiscais voluntárias. 
§ 2o Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os 

respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora. 
§ 3o Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão 

constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a 

investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato. 

Os investimentos têm destaque na Lei Federal por sua tratativa inerente a manutenção 

do equilíbrio econômico financeiro do contrato sendo relevante, sendo importante explicitar 

que os investimentos por obrigação de legislação específica não podem ser recuperados por 

parte da Concessionária. 

Para melhor análise destes investimento e consequente certificação são necessários: 

a) Planilha com detalhamento dos investimentos, valores e datas; 

b) Documentos comprobatórios (notas fiscais, projetos e demais documentos pertinentes); 

c) Relatório fotográfico. 

Este é o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 12 de dezembro de 2017. 

 

ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 1463 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Gerente de Estudos Econômico-Financeiros 

 


