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Procedimento administrativo nº 018/2013 

 

OBJETO: Apreciação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 

13/2010, firmado entre a empresa Say Muller Serviços Ltda. EPP e o SAMAE de Gaspar, 

cujo objeto é a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e compactáveis 

domiciliares, comerciais-industriais (com características domiciliares), das repartições públicas 

e da limpeza de áreas públicas do município de Gaspar, encaminhado pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE. 

SOLICITANTE: SAMAE de Gaspar. 

INTERESSADO: Say Muller Serviços Ltda. EPP, SAMAE Gaspar e o Município de Gaspar.  

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

 

Do Pleito 

Através do Ofício nº 46/2013, de 28 de novembro e 2013, o Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, solicita parecer da AGIR ao pedido de 

reequilíbrio econômico-financeiro formulada pela empresa Say Muller Serviços Ltda. EPP. 

 

A Autarquia gasparense, após minucioso trabalho técnico, entende que o valor da 

tonelada de resíduos sólidos e transportada deve ser de R$ 124,97 (cento e vinte e quatro reais 

e noventa e sete centavos).   

 

A AGIR, através de seus setores técnicos apresentou o Parecer Administrativo nº 

011/2013 e o Parecer Jurídico nº 017/2033, ambos incrustados com fundamentos, doutrinas e 

conclusões que dão ao assunto os limites necessários para a presente Decisão. Este é o relatório 

resumido. 
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Da Decisão: 

Para as razões de decidir, sem qualquer restrição, adoto tanto o Parecer Administrativo 

nº 011/2013, como o Parecer Jurídico nº 017/2013 vez que, ambos, como já dito, com 

elementos suficientes por si só para dar amparo legal, doutrinário e jurisprudencial a essa 

Decisão. No caso em tela, como já mencionado no Parecer Administrativo, a função precípua 

da Agência de Regulação é a de mera orientação e por isso a emissão de juízo fica tão somente 

no campo da opinião técnica de propiciar a Autarquia mais segurança à sua decisão. 

 

O que não se pode negar é a forma diligente com que a Autarquia se portou, 

mostrando até aqui a preocupação de lisura na análise e conclusão do pedido, não se restringido 

às informações formais disponíveis, mas indo a campo em busca da verdade real, quanto às 

rotas e as efetivas quilometragens percorridas dentro da área da coleta contratada. 

 

Claro ficou naquele estudo que a quilometragem teve um acréscimo considerável e 

que essa situação gerou o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Configurada essa 

realidade, de forma nenhuma ela deve se consolidar, pelo contrário, como já visto nos 

pareceres mencionados, é situação mais do que justa e legal para ser corrigida. 

 

Isto posto, nada obsta que seja o valor pago à empresa requerente Say Muller Serviços 

Ltda. EPP no pleito de revisão contratual a título de reequilíbrio econômico-financeiro aos 

serviços prestados na coleta e transporte de resíduos sólidos e compactáveis domiciliares, 

comerciais-industriais (com características domiciliares), das repartições públicas e da limpeza 

de áreas públicas do município de Gaspar seja adequado às reais condições dos serviços 

executados. 

 

Assim, como demonstrado pela Autarquia SAMAE de Gaspar, o valor de R$ 124,97 

(cento e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) é o que merece ser reconhecido, por 

atender os dispositivos legais e contratuais aplicáveis à espécie. 

 

Em sua função reguladora, essa Agência, por intermédio dessa decisão, determina 

ainda: 
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a) Que sejam encaminhados à essa Agência, para que sejam anexados a estes autos, as 

comprovações oriundas dos acordos coletivos e demais benefícios relativos à 

remuneração dos funcionários, considerados na nova planilha de cálculos auferida 

pela Autarquia; 

b) Como é sabido que a ponte Hercílio Deecke, que faz a ligações da cidade através do 

Rio Itajaí-Açú por 02 (dois) anos esteve parcialmente fechada para o trânsito 

pesado, voltará a ser plenamente utilizada para o tráfico e trânsito de veículos 

pesados, cessando assim uma das causas (em hipótese) da alteração dos trajetos de 

coleta. Essa nova situação do trânsito deve ser levada em conta para análise do 

próximo reajuste/revisão do contrato. 

 

Cabe ressaltar que tal procedimento está baseado nos Artigos 6º, Inciso II e 7º Inciso 

II , IV, V e VI do Estatuto Social da AGIR, sendo esta uma Agência que atua no controle, 

regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais do setor de saneamento básico, 

compreendido como os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; da qual o 

município de Blumenau é consorciado. 

 

A presente decisão deverá ser publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa 

Catarina (DOM/SC), órgão de publicidade oficial da AGIR e no site da AGIR, qual seja 

www.agir.sc.gov.br.  

 

Extrai-se cópia desta decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

ENCAMINHA-SE À PARTE para conhecimento. Não havendo manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo. 

 

Blumenau (SC), em 09 de dezembro de 2013. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

http://www.agir.sc.gov.br/

