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DECISÃO Nº 011/2016  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 016/2016. 

 

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: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE e o 

município de Gaspar. 

 

Relatório: 

A Autarquia Municipal, denominada Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

de Gaspar – SAMAE, apresentou perante essa Agência de Regulação, pedido anual de reajus-

te da taxa de coleta do lixo no município de Gaspar/SC. Por força desse pedido e por força das 

normativas que orientam as atividades reguladoras, foi instaurado o Procedimento Adminis-

trativo nº 016/2016.  

Destaca a Autarquia de que tal serviço vem com amparo no Código Tributário, que 

restou instituído pela Lei Municipal nº 1330/1991 e que a coleta de lixo, hoje tecnicamente 

denominada de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU – e que está disciplinada 

em seu artigo 265. 

Tal dispositivo, como bem anotado no Parecer Administrativo nº 024/2016, que é 

parte integrante do Procedimento, tem, de outra banda, a fórmula a ser aplicada para tal e 

também para a apuração daquilo que neste tema é conhecido como “passada”. O citado Pare-

cer Administrativo, faz uma análise cuidadosa dos elementos que compõe a taxa de coleta, 

como ainda o número de economias e unidades, quantitativo de passadas por mês, custos do 

mês, como efetivamente demonstrado nos quadros de 01 até 05. 

O pleito da Autarquia é no sentido de que seja aplicado um reajuste de 7,87% (sete 

virgula oitenta e sete por cento), levando em consideração a variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, entre os meses de novembro/2015 até outubro de 

/2016 (Quadro 6 – Evolução do IPCA novembro/2015 até outubro/2016). Ainda em seu Pare-
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cer, o Setor Administrativo alerta para a apuração da saúde financeira da Autarquia e, igual-

mente para o equilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços. 

Com entendimento de que o reajuste não impacta, de outro modo, a modicidade da 

taxa e ainda entendendo que existe a real capacidade de pagamento do usuário, recomenda a 

aplicação do reajuste pleiteado. 

 

DECISÃO:  

A primeira e necessária observação que se faz, repetindo o assunto já levantado, co-

mo a remuneração dos serviços de coleta dos resíduos sólidos urbanos – RSU, transbordo e 

destinação final é efetuado pelos usuários através de taxa, classificado tecnicamente como 

tributo, foge à capacidade da AGIR em impor índices e/ou preços, situação aplicável tão so-

mente quanto tratar-se de tarifa, na outra ponta, cabe à autarquia Samae de GASPAR, acatar 

ou não tal Decisão. A Decisão, por ser taxa, caberia tão somente ao legislativo ou a quem essa 

atribuição for dirigida. A AGIR, no caso em tela, atua tão somente no âmbito consultivo, tan-

to para as alterações através dos reajustes e/ou revisões. 

Cabe registrar ainda que em oportunidades anteriores, esta Agência de Regulação já 

tem recomendado estudo especializado para a adoção de metodologia específica. Destaca 

assim novamente a Agência, que é por demais salutar e urgente a proposta de uma nova 

metodologia para a apuração da taxa de lixo, visando a alteração da atual legislação municipal 

e assim, atender as determinações legais da sustentabilidade econômico-financeira deste 

serviço. 

Diante de tudo o que instrui o Procedimento Administrativo nº 016/2016, reconheço 

e aprovo tanto o Parecer Jurídico, como o Administrativo, por todos os seus termos e 

conclusões. Assim, levando em consideração estes estudos exarados pela Agência, DEFERE-

SE o reajuste solicitado correspondente ao índice acumulado do IPCA no período de 

novembro de 2015 até outubro de 2016, que totaliza 7,87% (sete virgula oitenta e sete por 

cento).  

Em razão disso, o referido reajuste, com vigência a partir do lapso temporal de no-

venta (90) dias, para sua validade e aplicação deve seguir ainda as seguintes condições: 
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a) Emissão de ato normativo formalizador correspondente, em tempo hábil, para 

cumprimento de seus efeitos legais, nos termos da legislação municipal pertinente 

(decreto), inclusive com a publicação e comunicação aos seus usuários de forma am-

pla e oficial, num período não inferior a 30 (trinta) dias, para início da cobrança dos 

valores da taxa observação ao disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, 

que estabelece: “Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo 

os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 

(30) dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso); 

b) que seja encaminhado a esta Agência cópia da nova tabela das taxas, assim como 

das publicações realizadas pela Autarquia Municipal (incluindo a nova tabela), no 

prazo de 30 (trinta) dias após esses atos. 

Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento desta 

Decisão e os respectivos Pareceres como de praxe, às partes interessadas. 

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

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

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

legais aplicáveis. 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 28 de novembro de 2016. 

  

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

  

 

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

