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DECISÃO FINAL 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. 

 

OBJETO: Averiguação do reajuste da tarifa de coleta, transporte, tratamento e destino final de 

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

Guabiruba, sem prévio envio de pleito de apreciação pela Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR. 

SOLICITANTE: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR.  

INTERESSADOS: Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o município de Guabiruba. 

 

Relatório e decisão final: 

 

A Agência de ofício instaurou o Procedimento Administrativo nº 006/2014 com o intuito 

de apurar eventual omissão, por parte da Concessionária, de algumas obrigatoriedades previstas na 

Lei nº 11.445/2007, em especial o artigo 39 caput e parágrafo único. A agência entendeu, conforme 

a decisão prolatada em 24.07.2014, que efetivamente ocorreram tais omissões e por isso decidira 

que a Concessionária deveria cumprir medidas de ordem econômica com o objetivo de ressarcir os 

usuários. Quanto a apresentação de fatura/carnê que é utilizado para a arrecadação das tarifas, esta 

foi apresentada juntamente com a manifestação de 22.07.2014, recebida no dia 23.07.2014, ou seja, 

dentro do prazo concedida para essa manifestação. 

Adota-se como parte integrante desta decisão, o relatório anterior, em parte, para 

fundamentar as argumentações e a decisão. 

Em suas razões de inconformidade a concessionária afirma que a cobrança da nova tarifa 

deu-se tão somente à partir do dia 10.02.2014, apresentando cópia de um boleto bancário. 

Necessária, contudo uma interpretação restrita do art. 39, caput, da lei nº 11.445/2007 que dispõe: 

“Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser 

tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação”. 

(nosso grifo). 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Daí pode e deve-se concluir smj. que a publicidade deve atentar ao prazo de 30 (trinta) 

dias, ou seja entre a data da publicação e a efetiva aplicação. Aceitando como já o foi dito que a 

data de 09.12.2013 foi a data da publicitação dos valores das novas tarifas, a aplicação deste novo 

índice não poderia ser antes do dia 08 de janeiro de 2014. Como dito e como visto no boleto, o 

novo percentual foi aplicado já à partir do dia 01 de janeiro de 2014 com o seu vencimento para o 

dia 10 de fevereiro de 2014. Por isso não pode ser aceita e nem reconhecida a tese de que em 

função da data do vencimento (10.02.2014), houve o cumprimento do dispositivo legal acima 

citado. Por essa razão e diante dos fatos e documentos conclui-se que não foi observado o prazo do 

art. 39, caput, da Lei 11.445/2007. Já em relação ao cumprimento do parágrafo único do referido 

art. 39, esse assim dispõe: “Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá 

obedecer à modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que 

deverão estar explicitados”. 

É necessário, nesta situação, atentar-se que a agência não dispõe, até a presente data, o 

assunto normatizado, ou seja, em relação aos resíduos sólidos ainda não ocorreu a imposição de 

regras de regulação que devem ser observadas. Porém, como se trata de uma concessão pública, 

cabe sempre à concessionária divulgar com clareza e precisão os valores cobrados e a composição 

tarifária. Apenas à titulo de ilustração, a agência sobre esse assunto já possui o tema normatizado 

como pode ser visto na Resolução Normativa nº 001, de 30 de agosto de 2013, mais precisamente 

em seu art. 119, incisos I à XVIII, (http://www.agir.sc.gov.br/normas-de-regulacao) que detalha 

quais os elementos devem fazer parte da fatura, isso no caso da água e do esgoto. Em face da 

situação vigente a cobrança através de boleto bancário, conforme a amostra disponibilizada é aceita 

e não pode, por hora ser objeto de qualquer ação regulatória. 

Mesmo assim, a agência recomenda que a concessionária comece a se preparar para em 

futuro próximo oferecer aos usuários as informações mínimas dos valores cobrados além de outras 

informações que ainda serão objeto de consultas e audiências públicas. 

Resta ainda analisar o não envio do pedido de reajuste anual para a apreciação e 

manifestação desta agência, obrigação maior e indelegável da concessionária. Também esse 

pedido, no caso em tela e somente neste, deve ser visto como uma ação excepcional a forma de 

como transcorreu, tendo em vista que era primeira oportunidade que tal ação seria necessária ante 

da existência já regular da agência reguladora.  

Por isso deve ser entendido que não há como exigir um procedimento por parte da 

concessionária, se não existam regras e/ou orientações específicas como agir no caso em tela. E 

http://www.agir.sc.gov.br/
http://www.agir.sc.gov.br/normas-de-regulacao
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como já dito anteriormente, também aqui só cabe a recomendação de que os documentos para o 

reajuste sejam encaminhados em tempo e hora oportunos para que os prazos possam ser cumpridos 

de parte à parte.  

Acolhendo, em parte os argumentos apresentados pela Concessionária, a Direção Geral, 

através do subscritor desta decisão, DECIDE, por entender que restou não cumprido na 

integralidade o prazo entre a publicação (09.12.2013) da nova tarifa referente o ano fiscal de 2014 e 

a sua efetiva aplicação (jan/2014), DETERMINAR que a Concessionária, no decorrer do ano de 

2015 promova uma campanha educacional em todos os educandários da rede de ensino do 

município de Guabiruba/SC, no sentido de levar aos estudantes os conhecimentos sobre 

saneamento básico na área dos resíduos sólidos.   

Antes de iniciar referida campanha, deverá ser encaminhada cópia do projeto e do 

material, informando o cronograma com datas e locais além dos custos detalhados, adiantando que 

tais custos não poderão ser computados para qualquer efeito de reajuste e/ou revisões futuras, bem 

como deverão ser compatíveis com o valor arrecadado a maior no período entre 01.01.2014 e 

08.01.2014, os quais deverão ser demonstrados juntamente com o projeto ora requerido.  

Essa campanha poderá ser realizada de modo isolado ou ainda através de convênios e/ou 

acordos com terceiros interessados. 

Intime-se desta decisão a concessionária e o município de Guabiruba.  

Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de recurso desta decisão, em 

assim querendo, a ser encaminhado para a Presidente do Comitê de Regulação, Sra. Maria de 

Fátima Martins para apreciação naquele colegiado.  

 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 12 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 
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