
 

 

 

DECISÃO Nº 022/2017 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 041/2017. 

 

OBJETO: Apreciação do pedido de reajuste da taxa de coleta do lixo, prestada pelo Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE. 

SOLICITANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE. 

INTERESSADO: SAMAE e o município de Gaspar. 

 

1 RELATÓRIO 

 

Através do Ofício nº 083/2017, de 07 de novembro de 2017, essa Agência de Regulação 

recebeu em mesma data, o pedido de reajuste da taxa de coleta de lixo do Consorciado Muni-

cípio de Gaspar, e, por essa razão foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 041/2017. 

A cobrança da Taxa de Lixo foi instituída pelo município de Gaspar através da Lei nº 

1.330/1991, o denominado Código Tributário. Aquele texto legal aponta a fórmula a ser apli-

cada e possui como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços, em razão do 

número de frequências mensais de coleta, que compreendem a coleta, o transporte, a destinação 

final dos resíduos e as atividades administrativas e técnicas decorrentes da prestação do serviço. 

A apuração do valor é obtido de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: 

 

Quadro 1 – Fórmula taxa de lixo. 

TL = CUP  X  NPMU 

TL = Taxa de 

lixo 

CUP = Custo unitário por pas-

sada 

NPMU = Nº de passadas no mês por 

unidade edificada 
Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2017). 

 

Já o custo unitário é assim representado (como já demonstrado no Parecer Administra-

tivo nº 037/2017, que integra o presente Procedimento e ali está assim representado: 
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Quadro 2 – Custo unitário por passada. 

CUP = CTSM/NTPM 

CUP = Custo unitário 

por passada 

CTSM = Custo total do ser-

viço no mês 

NPM = Nº Total de passadas no 

mês (é a soma total de passadas 

nas unidades do Município) 
Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2017). 

 

Paralelamente, a Autarquia apresenta planilha com a composição de custos, conside-

rando a base de outubro de 2017. Da mesma forma, apresenta a totalidade das economias aten-

didas, tanto as unidades quanto o percentual, como demonstrado no Quadro 3 – Economias e 

unidades, do acima já citado Parecer Administrativo. Já o Quadro 4, apresenta o cálculo das 

chamadas passadas e o Quadro 5 daquele Parecer demonstrado nesta Decisão como Quadro 3, 

demonstra os custos dos serviços por tonelada. 

 

Quadro 3 – Custo dos serviços. 

CUSTOS DOS SERVIÇOS (por tonelada)  

Contrato emergencial 

20/2016 

Contrato emergencial 

54/2016 

Contrato 07/2017 

R$ 177,00 R$ 158,66 R$ 137,01 

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2017). 

 

Com muita propriedade, o presente relatório aponta para uma redução dos preços por 

tonelada e que a Autarquia, por sua vez está procedendo uma atualização cadastral, cujo resul-

tado já aponta para um aumento de contribuintes. Destaca ainda que também está agilizando 

ações no sentido de buscar, pelas vias próprias e legais, os valores inadimplentes.  

É necessário, por outro lado, destacar que apesar destas ações relevantes e necessárias, 

o serviço da coleta seletiva, até o momento ainda não se acha contemplado no cálculo da taxa 

de lixo, que deve ser objeto de alteração, sob a ótica regulatória e em atendimento à Lei nº 

11.445/2007 e da Lei nº 12.305/2010, que prevê a necessidade/obrigatoriedade do equilíbrio 

econômico/financeiro destes serviços. 
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Registra-se ainda que o Procedimento Administrativo nº 041/2017, ora em apreciação, 

veio instruído com o Ofício nº 83/2017 de 07/07/2017 do SAMAE/Gaspar e seus anexos, cópia 

da Decisão do ano anterior e cópia do Decreto Municipal nº 7.254 de 01/12/2016.  Acompanha 

ainda o Parecer Administrativo nº 037/2017 e o Parecer Jurídico nº 073/2017, e ambos opinam 

no sentido de ser o pleito atendido, sem qualquer restrição.  

Este o breve e necessário relatório. 

 

2 DECISÃO 

 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, por intermé-

dio de seu representante legal trouxe para a Agência Reguladora, o seu pleito anual de reajuste 

da Taxa de Coleta dos Resíduos Sólidos, sem, contudo, apresentar qualquer índice. No caso em 

tela, como já observado em anos anteriores, como trata-se de taxa e não de tarifa, o assunto 

ingressa na esfera dos tributos municipais, fugindo por isso, a competência da AGIR e seu 

posicionamento é tão somente como apoio consultivo. 

Por outro lado, não se furta a Agência, até por ser de sua competência, adentrar em 

outros assuntos, que demandam a função reguladora, como a necessidade do equilíbrio econô-

mico/financeiro deste serviço e todas as suas consequências daí decorrentes. 

Por ser tributo, qualquer alteração deve, efetivamente, ser submetida ou ao Poder Le-

gislativo ou ser diretamente decidido, por meio próprio e legal, pelo Executivo Municipal. Mais 

uma vez a Agência destaca, que a sua posição neste Procedimento é meramente consultiva, e 

por isso, não está obrigado o SAMAE/Gaspar em acatar o Parecer e o índice adotado 

Como já é de praxe, na falta de um indicador, a AGIR adota o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado de 2,70% (dois vírgula setenta por cento), 

como demonstra o quadro abaixo já apresentado no Parecer Administrativo: 
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Quadro 4 – Evolução do IPCA novembro/2016 até outubro/2017. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual Acumulado 

nov/16 0,18 1,001800 0,180000 

dez/16 0,3 1,004805 0,480540 

jan/17 0,38 1,008624 0,862366 

fev/17 0,33 1,011952 1,195212 

mar/17 0,25 1,014482 1,448200 

abr/17 0,14 1,015902 1,590227 

maio17 0,31 1,019052 1,905157 

jun/17 -0,23 1,016708 1,670775 

jul/17 0,24 1,01948 1,914785 

ago/17 0,19 1,021084 2,108423 

set/17 0,16 1,022718 2,271797 

Out/17 0,42 1,027013 2,701338 
Fonte: Adaptado IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índice de Preços, Sistema Nacional de Índices 

de Preços ao Consumidor 

 

A adoção deste índice é a recuperação inflacionária, que, em nosso entendimento e 

diante dos números apresentados e analisados, traduz com muita clareza a modicidade tarifária, 

além de manter o equilíbrio econômico-financeiro do prestador, considerando a data base do 

IPCA acumulado do período de novembro de 2016 até outubro de 2017.  

Referido reajuste, deve observar a chamada “noventena”, ou seja, deve observar o 

lapso temporal de 90 (noventa) dias para sua validade e aplicação.  

Por outro lado, deverá a Autarquia SAMAE/Gaspar, emitir o ato normativo cabível, 

em tempo hábil, para cumprimento de seus efeitos legais, nos termos da legislação municipal 

pertinente, inclusive com a comunicação e publicação prévias de modo a atingir todos os usu-

ários.  

Publicados os atos, sejam os mesmos encaminhados para a Agência, inclusive a tabela 

com os valores reajustados, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação.  
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Encaminhe-se a decisão ao SAMAE/Gaspar, bem como ao Executivo Municipal, para 

as medidas legais necessárias, como de praxe. 

A presente decisão entra em vigor à partir de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM-SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de tam-

bém ser publicado no site da AGIR, qual seja, www.agir.sc.gov.br, respeitados os prazos legais 

aplicáveis. 

Essa a Decisão. 

 

Blumenau (SC), em 29 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 

 

 

 

 

 

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

