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TERMO DE CONVÊNIO N. 04/2022 

 

 

CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DA TAXA SOBRE A COLETA E 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) – TCL, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRAVATAL E A GRAVATAL SANEAMENTO SPE 

S.A. 

 

Pelo presente Termo de Convênio para arrecadação da Taxa sobre a Coleta e 

Destinação de Resíduos Sólidos (Lixo) - TCL, firmado entre o MUNICÍPIO DE 

GRAVATAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Engenheiro 

Annes Gualberto, nº 350, Bairro Centro, CEP. 88735-00, Gravatal, Estado de Santa 

Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 82.892.316/0001-08, nesse ato representada 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Cleinils Rodrigues da Silva, doravante designado 

somente MUNICÍPIO, e a GRAVATAL SANEAMENTO SPE S.A., concessionária de 

distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, com sede na Rua Engenheiro 

Annes Gualberto, nº 85, Bairro Centro, CEP. 88735-00, Gravatal, Estado de Santa 

Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº29.532.193/0001-03, isenta de inscrição 

estadual, neste ato representada por dois de seus Diretores infra-assinados, adiante 

denominada GRAVATAL SANEAMENTO, fica firmado o presente Convênio, 

mediante as seguintes Cláusulas e condições:  

 

CONSIDERANDO que a GRAVATAL SANEAMENTO celebrou Contrato de 

Concessão n. 06/2018 com o MUNICÍPIO, que tem o objeto a concessão, pelo prazo 

de 30 (trinta) anos, para a prestação de serviço público de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, em todo território municipal, através da operação, 

manutenção e ampliação do sistema de abastecimento de água e esgoto de 

Gravatal/SC; 

 

CONSIDERANDO que a GRAVATAL SANEAMENTO emite faturas mensais aos 

usuários dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
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CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO vinha cobrando a taxa pela coleta e destinação 

de resíduos sólidos TCL por meio de IPTU com elevado nível de inadimplência; 

 

CONSIDERANDO a publicação da Lei Complementar Municipal nº 250, de 16 de 

dezembro de 2021, que institui os tributos de competência municipal e estabelece o 

sistema tributário de Gravatal; 

 

CONSIDERANDO que o art. 160, parágrafo único, da referida lei, passou a autorizar 

que TCL “poderá ser incluída na fatura de energia elétrica ou de água, e assim paga, 

por parcelamento de ofício, mensalmente diretamente na fatura destes serviços”; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de formalização e delimitação das atribuições 

entre os convenentes para a arrecadação da TCL junto à fatura dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, com o objetivo de permitir o 

adimplemento dos valores essenciais para a coleta, transporte e disposição final dos 

resíduos sólidos pelo MUNICÍPIO; 

 

As partes, de comum acordo, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, nos termos 

e nas condições a seguir estabelecidas. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Constitui objeto deste Convênio atribuir à GRAVATAL SANEAMENTO o encargo de 

arrecadar a TCL incidente sobre proprietários, titulares de domínio útil, possuidores 

e ocupantes de unidades de imóveis atendidos pela coleta, mesmo que esta não 

tenha produção contínua de resíduos sólidos, que recebam ou que vierem a receber 

fatura mensal dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e/ou 

TCL no MUNICÍPIO, estabelecida pela Lei Complementar Municipal n. 250, de 16 de 

dezembro de 2021, nos termos e limites da legislação municipal.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DA ARRECADAÇÃO  
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A arrecadação de que trata a Cláusula Primeira será incluída mensalmente na fatura 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por unidade 

imobiliária, e assim paga pelos contribuintes, por parcelamento de ofício, 

mensalmente diretamente na fatura destes serviços, conforme estabelecido no art. 

160, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 250/2021, de forma que não 

serão enviados boletos e/ou similares separadamente para a realização de 

cobrança. 

 

Parágrafo Primeiro: A GRAVATAL SANEAMENTO fica desobrigada da arrecadação 

da TCL dos contribuintes que por qualquer razão deixem de pagar a fatura mensal 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como para os 

contribuintes que estiverem desobrigados do pagamento desses serviços. 

 

Parágrafo Segundo: A cobrança dos valores decorrentes dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, devidos à GRAVATAL 

SANEAMENTO; e da TCL, devida ao MUNICÍPIO, serão realizadas na mesma 

fatura, mediante um único código de barras, que quando pagos ingressarão em conta 

bancária de titularidade da Concessionária. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO LANÇAMENTO  

 

Competirá exclusivamente ao MUNICÍPIO a solução junto aos contribuintes de 

pendências administrativas ou judiciais, de divergências decorrentes do lançamento 

da cobrança da TCL nas faturas dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, assim como a devolução das importâncias cobradas em 

duplicidade ou indevidamente.  

 

Parágrafo Primeiro: O MUNICÍPIO deverá enviar à GRAVATAL SANEAMENTO a 

base de imóveis a serem cobrados associados a fatura dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, já com o valor a ser cobrado e a 
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quantidade de parcelas. A data de vencimento obedecerá ao ciclo de faturamento da 

GRAVATAL SANEAMENTO. 

 

Parágrafo Segundo: Na ocorrência de eventuais inadequações dos valores lançados 

da TCL, verificados nas revisões de faturamentos ou a pedido do MUNICÍPIO, a 

GRAVATAL SANEAMENTO efetuará a correção devida, compensando as 

diferenças pagas “a maior” ou “a menor” nos faturamentos subsequentes dos 

consumidores/contribuintes.  

 

Parágrafo Terceiro: A correção dos lançamentos da TCL nas faturas dos 

consumidores/contribuintes , incorrerá na cobrança dos custos da operação quando 

o MUNICÍPIO for o autor da causa. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS CONTRIBUINTES ISENTOS  

 

Compete ao MUNICÍPIO definir, mediante lei, os contribuintes que terão direito à 

isenção da TCL.  

 

Parágrafo Único: Não será lançada a TCL nas faturas dos 

consumidores/contribuintes que atenderem aos requisitos de isenção , conforme 

estabelecido pela legislação municipal.  

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA COBRANÇA DA TCL 

 

A base de cálculo da TCL será o índice previsto para a Unidade Fiscal do Município 

(UFM) indicado na Lei Complementar Municipal n. 250/2021. 

 

Parágrafo Primeiro: Compete ao MUNICÍPIO oficializar, anualmente, o valor da tarifa, 

da UFM ou outro índice utilizado para o cálculo dos valores da TCL em cada 

categoria e seu respectivo reajuste. 
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Parágrafo Segundo: O valor atual referente ao UFM é de R$ 3,9748, de forma que o 

valor por unidade imobiliária será conforme a tabela abaixo: 

 

 

 

Parágrafo Terceiro: É responsabilidade do MUNICÍPIO informar à GRAVATAL 

SANEAMENTO os percentuais atualizados da TCL para alteração deste Convênio 

através de Termo Aditivo. Não havendo informação sobre mudança dos valores, a 

cobrança será feita com base no último valor informado.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RECEITA E DO REPASSE  

 

A totalidade da receita resultante da arrecadação da TCL descontadas as eventuais 

devoluções de valores aos consumidores/contribuintes , será repassada 

mensalmente ao MUNICÍPIO, até o dia 10 do mês subsequente à arrecadação. 

 

Parágrafo Primeiro: O controle da arrecadação repassada ao MUNICÍPIO será de 

inteira responsabilidade deste, devendo o mesmo contabilizá-la nos termos da Lei 

Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar Municipal n. 250/2021.  
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Parágrafo Segundo: A totalidade da arrecadação mensal da TCL será transferida 

para a conta do MUNICÍPIO, junto ao Banco do Brasil (001), agência 2089-3, número 

da conta 2980-7. 

 

Parágrafo Terceiro: A GRAVATAL SANEAMENTO fornecerá ao MUNICÍPIO, ou a 

entidade por ele designada, demonstrativo mensal com os valores arrecadados e o 

valor da remuneração da GRAVATAL SANEAMENTO referente ao serviço de 

faturamento, entrega, cobrança e arrecadação prestado pela GRAVATAL 

SANEAMENTO. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PAGAMENTOS  

 

O MUNICÍPIO pagará à GRAVATAL SANEAMENTO, mensalmente, os valores a que 

se referem a Cláusula Nona, em até cinco dias após o repasse da arrecadação 

mensal a que se refere a cláusula sexta 

 

Parágrafo primeiro: A GRAVATAL SANEAMENTO emitirá, mensalmente, a fatura 

respectiva, de acordo com o serviço de faturamento, entrega, cobrança e 

arrecadação mensal da TCL prestado ao MUNICÍPIO, consoante previsão contida 

na Cláusula Nona. 

 

Parágrafo Segundo: Na hipótese de sobrevir o repasse da arrecadação do ciclo 

mensal subsequente sem o regular pagamento dos valores previstos na Cláusula 

Nona em relação ao ciclo mensal anterior, fica a GRAVATAL SANEAMENTO 

autorizada a deduzir o valor faturado, devidamente atualizado, sem prejuízo da 

apresentação do demonstrativo mensal estabelecido no Parágrafo Terceiro da 

Cláusula Sexta, para fins da regular contabilização pelo MUNICÍPIO da totalidade da 

receita arrecadada. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA COBERTURA FINANCEIRA  
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O MUNICÍPIO se obriga a efetuar o pagamento dos valores dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim como outras despesas 

relacionadas, referentes aos serviços de saneamento básico do MUNICÍPIO no 

vencimento, não optando pelo procedimento de “encontro de contas”.   

 

CLÁUSULA NONA – DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO  

 

A GRAVATAL SANEAMENTO será remunerada pelo serviço de faturamento, 

entrega, cobrança e arrecadação mensal da TCL prestado ao MUNICÍPIO conforme 

o valor estabelecido em documento anexo. 

 

Parágrafo primeiro: O valor recebido pela GRAVATAL SANEAMENTO irá variar 

dependendo da disponibilidade dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no local atendido, visto que nos casos em que não houver, 

deverá ser criado um cadastro único e exclusivamente para cobrança da TCL, a 

encargo do MUNICÍPIO, após devidamente notificado para tanto e após o envio do 

respectivo banco de dados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ENVIO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 

O envio de outras informações a respeito deste INSTRUMENTO deverá ser 

solicitado através de ofício subscrito por autoridade competente, com indicação das 

informações desejadas e a motivação do pedido, para resposta em até 30 dias.  

 

Parágrafo Primeiro: O envio de informações poderá incorrer em custos do 

levantamento dos dados, cabendo ao MUNICÍPIO sinalizar previamente a 

concordância do reembolso dos valores orçados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS COMUNICAÇÕES 
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Todas as comunicações entre as partes neste INSTRUMENTO deverão ser sempre 

feitas por escrito, inclusive quando destinadas ao encaminhamento de informações 

em meio digital.  

 

Parágrafo Primeiro: As comunicações poderão ser dirigidas para os seguintes 

endereços eletrônicos:  

 

I. Para o MUNICÍPIO: administracao@gravatal.sc.gov.br; 

compras@gravatal.sc.gov.br  e contabilidade@gravatal.sc.gov.br; 

 

II. Para a GRAVATAL SANEAMENTO: 

guilherme.marques@gravatalsaneamento.com.br; 

 

Parágrafo Segundo: Os documentos e as comunicações serão considerados 

recebidos quando entregues por meio de protocolo ou mediante aviso de 

recebimento (AR) expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(“CORREIOS”), nos endereços acima indicados, ou quando da confirmação do 

recebimento da transmissão via fac-símile, via e-mail ou outro meio de transmissão 

eletrônica.  

 

Parágrafo Terceiro: As partes são obrigadas a verificar os e-mails referidos no 

Parágrafo Primeiro desta Cláusula a cada 24 (vinte e quatro) horas e, se houver 

alteração de e-mail ou qualquer defeito técnico, devem comunicar à outra parte no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

Parágrafo Quarto: Os prazos indicados nas comunicações iniciam em 2 (dois) dias 

úteis a contar da data de envio do e-mail. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  

 

O MUNICÍPIO, além dos demais encargos previstos neste Convênio, obriga-se:  
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I. Dar ampla publicidade do objeto deste convênio, informando aos contribuintes 

acerca dos procedimentos de faturamento, entrega, cobrança e arrecadação da TCL; 

 

II. A notificar à GRAVATAL SANEAMENTO quaisquer informações que possam 

impactar na arrecadação da TCL estabelecida neste Convênio;  

 

III. Não utilizar as informações compartilhadas pela GRAVATAL SANEAMENTO 

para outro fim se não o de atividades relacionadas à arrecadação da TCL;  

 

IV. Responsabilizar-se pela correta guarda dos dados pessoais dos consumidores 

compartilhados pela GRAVATAL SANEAMENTO e por qualquer dano decorrente do 

uso indevido das informações obtidas por intermédio deste Convênio;  

 

V. Não disponibilizar, ceder ou comercializar a terceiros quaisquer, as informações 

recebidas através deste Convênio;  

 

VI. Tomar todas as medidas necessárias à proteção dos dados pessoais dos 

consumidores da GRAVATAL SANEAMENTO, nos termos da Lei nº 13.709/2018; 

 

VII. Cumprir, a todo momento, as leis de proteção de dados, jamais colocando, por 

seus atos ou por sua omissão, a GRAVATAL SANEAMENTO em situação de 

violação das leis de proteção de dados;  

 

VIII. Certificar que seus empregados, representantes, e prepostos agirão de acordo 

com o Convênio, as leis de proteção de dados e as instruções transmitidas pela 

GRAVATAL SANEAMENTO, certificando-se, ainda, que as pessoas autorizadas a 

tratar os Dados Pessoais assumam um compromisso de confidencialidade ou 

estejam sujeitas às adequadas obrigações legais de confidencialidade.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA GRAVATAL 

SANEAMENTO:  
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Constituem obrigações da GRAVATAL SANEAMENTO, além das estabelecidas 

referente à arrecadação da TCL:  

 

I. Esclarecer ao MUNICÍPIO toda e qualquer dúvida com referência à execução do 

objeto do presente Convênio, desde que solicitada por escrito à área responsável;  

 

II. Cumprir os dispositivos vigentes na Lei Complementar Municipal n. 250/2021. 

 

III. Não utilizar as informações compartilhadas pelo MUNICÍPIO para outro fim se 

não o de atividades relacionadas à arrecadação da TCL;  

 

IV. Responsabilizar-se pela correta guarda dos dados pessoais dos consumidores 

compartilhados pelo MUNICÍPIO e por qualquer dano decorrente do uso indevido 

das informações obtidas por intermédio deste Convênio;  

 

V. Não disponibilizar, ceder ou comercializar a terceiros quaisquer, as informações 

recebidas através deste Convênio;  

 

VI. Tomar todas as medidas necessárias à proteção dos dados pessoais dos 

contribuintes do MUNICÍPIO, nos termos da Lei nº 13.709/2018; 

 

VII. Cumprir, a todo momento, as leis de proteção de dados, jamais colocando, por 

seus atos ou por sua omissão, o MUNICÍPIO em situação de violação das leis de 

proteção de dados;  

 

VIII. A certificar que seus empregados, representantes, e prepostos agirão de acordo 

com o Convênio, as leis de proteção de dados e as instruções transmitidas pelo 

MUNICÍPIO, certificando-se, ainda, que as pessoas autorizadas a tratar os Dados 

Pessoais assumam um compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas às 

adequadas obrigações legais de confidencialidade.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO  



 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE GRAVATAL 
RUA ENG. ANNES GUALBERTO, Nº 121 – CENTRO – CEP 88.735-000 

FONE: (48) 3648-80.00   www.gravatal.sc.gov.br 
CNPJ: 82.926.569/0001-47 

 

 

 

 

Este Convênio poderá ser alterado mediante termo aditivo, em comum acordo entre 

as partes.  

 

Parágrafo Único: É obrigação do MUNICÍPIO informar e encaminhar à GRAVATAL 

SANEAMENTO qualquer mudança na legislação que implique alteração ou 

atualização no presente Convênio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA APLICABILIDADE  

 

O presente Convênio tem aplicabilidade imediata a partir de sua assinatura, 

vinculado às partes, revogando disposições que lhe forem contrárias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO  

 

O presente Convênio entrará em vigência na data de sua assinatura, e vigorará até 

31 de dezembro de 2024, podendo ser rescindido, sem ônus, a qualquer tempo, a 

critério de qualquer das partes, mediante prévio aviso por escrito com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias da data pretendida para o seu encerramento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO  

 

Fica a cargo do MUNICÍPIO promover, às suas expensas, a publicação deste 

Convênio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  

 

Fica eleito o foro da Comarca de Armazém/SC, com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para qualquer ação decorrente do presente Convênio.  
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E, por assim estarem de acordo, o MUNICÍPIO e a GRAVATAL SANEAMENTO 

assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias físicas de igual teor ou única 

quando documento digital, com as testemunhas abaixo. 

 

Gravatal, 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

CLEINILS RODRIGUES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

SANDRO STROIEK 

Diretor da Gravatal Saneamento SPE S.A 

 

 

ANDERSON SANDRINI BOTEGA 

Diretor da Gravatal Saneamento SPE S.A 

Testemunhas: 

______________________________________      ___________________ 
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