
 
 

1 

 
 

Parecer Administrativo nº 012/2015  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 022/2015. 

 

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. 

 

Relatório: 

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

intermédio do Ofício nº 079/2015, de 27 de novembro de 2015, solicita apreciação do pedido 

de reajuste da taxa de coleta do lixo de no município de Gaspar/SC. Diante da solicitação, a 

AGIR, instaura o Procedimento Administrativo nº 022/2015, cujo objeto é a apreciação do 

pedido de reajuste da taxa de coleta do lixo,  prestada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Gaspar – SAMAE. 

 

Informa a Autarquia que a taxa de coleta de resíduos sólidos, cujo fato gerador é a 

utilização efetiva ou potencial, dos serviços em razão do número de frequências mensais de 

coleta, foi instituída pelo artigo 263 da Lei Municipal nº 1330/1991, que trata do Código 

Tributário. De acordo com o artigo 265 desta lei, a taxa de coleta de lixo será calculada e 

lançada com base no custo total do serviço no mês, proporcionalmente ao número de passadas 

mensais, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Quadro 1 – Dados para fórmula da taxa de lixo. 

TL = CUP  X  NPMU 

TL = Taxa de 

lixo 

CUP = Custo unitário por 

passada 

NPMU = Nº de passadas no mês por 

unidade edificada 

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015). 
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O custo unitário por passada, será apurado pela seguinte fórmula:  

 

Quadro 2 – Fórmula taxa de lixo. 

CUP = CTSM/NTPM 

CUP = Custo unitário 

por passada 

CTSM = Custo total do serviço no 

mês 

NPM = Nº Total de passadas 

no mês  

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015). 

 

Os serviços para fins de apuração do custo total no mês compreendem a coleta, o 

transporte, a destinação final dos resíduos e as atividades administrativas e técnicas. Para 

determinar a quantidade de estabelecimentos atendidos pelo serviço de coleta de lixo em 

Gaspar, foi utilizada como referência a data de 31/10/2015, obtendo-se os seguintes dados: 

 

Quadro 3 – Economias e unidades. 

ECONOMIAS UNIDADES 

Residenciais 18.769 

Comerciais  1.792 

Industriais     150 

Públicas     104 

TOTAL 20.815 

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015). 

 

Quadro 4 – Quantitativo de passadas no mês. 

MÉDIA DE PASSADAS 

MENSAIS 

ECONOMIAS PASSADAS NO MÊS   

13,02 (Três passadas semanais)  20.815 271.012 

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015). 

 

Quadro 5 – Custo dos serviços em outubro de 2015. 

CUSTOS DOS SERVIÇOS EM OUTUBRO DE 2015 

Custo de coleta e transporte dos resíduos R$ 153,46 a tonelada 
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sólidos domiciliares (- Recicláveis) 

Custo de destinação final em aterro sanitário R$ 151,32 a tonelada 

Total R$ 304,78 a tonelada 

Quantidade de resíduos sólidos coletados no 

mês de outubro 

1.368,36 toneladas 

Custo Total R$ 417.048,76 

Despesas Administrativas SAMAE R$ 23.082,06 

Custo Total do serviço no mês de outubro R$ 440.130,82 

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015). 

 

Aplicando-se a fórmula do custo unitário por passada, obtém-se:   

 

Quadro 6 – Fórmula do custo unitário por passada.    

CUP = CTSM/NTPM 

CUP = R$ 1,62 CTSM = R$ 440.130,82 NPM = 271.012 

CUP  atual  R$ 1,37 Reajuste necessário  18,25% 

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015). 

 

Visando minimizar o déficit, originário da prestação dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos, o SAMAE de Gaspar contratou no início deste ano uma empresa de 

consultoria para elaborar um estudo de revisão da fórmula de cobrança da taxa de lixo. O 

estudo foi realizado pela Echoa Engenharia, através do Contrato nº 04/2015, e a nova proposta 

de cobrança já foi remetida para conhecimento da AGIR. Após uma primeira avaliação, foi 

recomendado ao SAMAE de Gaspar fazer umas adequações e simulações, visando ajustar e 

consolidar a metodologia de cálculo. A intenção é encaminhar a nova proposta de cobrança ao 

legislativo no próximo ano para que haja tempo hábil para análise e aprovação. 

 

Cabe informar que tal ação é originária da Decisão Final do Procedimento 

Administrativo nº 017/2014, na qual determinava-se que a Autarquia, no prazo de 90 (noventa) 

dias, contados da data da publicação daquela decisão, apresentasse um plano de recuperação de 

seus custos e receitas, estabelecendo orçamento para os próximos 4 (quatro) anos. Ainda, 
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constava que esse plano deveria ser remetido para a Agência Reguladora, no prazo acima para a 

devida análise e posterior acompanhamento, alertando ainda para que fossem realizadas 

fiscalizações contínuas para o regular acompanhamento dos contratos para minimizar eventuais 

situações que pudessem gerar revisões extraordinárias.  

 

Infere-se que, mesmo extrapolando o prazo concedido por esta Agência, em razão de 

contratação externa e grandiosidade do referido estudo, o mesmo foi realizado e está sendo 

finalizado pela Autarquia, sendo encaminhado no decorrer do próximo ano para aprovação do 

Legislativo Municipal. Relata-se que esta nova metodologia é tema do Procedimento 

Administrativo nº 014/2015, cujo objeto é a análise de revisão da metodologia de cobrança da 

taxa de lixo pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE. 

 

Mediante o exposto, a Autarquia enquanto aguarda a alteração da metodologia de 

cobrança, solicita, no mínimo, um reajuste corrigido pelo índice IPCA no período de novembro 

de 2014 a outubro de 2015, que totaliza 9,93% (nove vírgula noventa e três por cento). 

Aplicando-se este percentual, o valor da passada, passa de R$ 1,37 (um real e trinta e sete 

centavos) para R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos). Os valores praticados e os 

propostos (reajustando 9,93%) estão mostrados no Quadro 7 abaixo:  

 

Quadro 7 – Valores reajustados da taxa de coleta do lixo. 
Número de passadas por 

semana 

Média mensal                

de passadas 

Valor praticado (R$) Valor proposto (R$) 

1 4,34 5,95 6,54 

2 8,68 11,89 13,07 

3 13,02 17,84 19,61 

6 26,04 35,67 39,22 

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2015). 

 

Solicita ainda o SAMAE de Gaspar, o deferimento da solicitação em tempo hábil para 

que o reajuste seja lançado a partir do próximo ano. 

 

Parecer: 
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Ante ao exposto, somos favoráveis ao reajuste do preço de coleta, transporte e 

destinação final dos resíduos sólidos que passa de R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) – 

Decreto Municipal nº 6146/2014  por passada,  para R$ 1,51 (um real e cinquenta e um  

centavos) por passada no município de Gaspar, resultando em 9,93% de reajuste da referida 

taxa. Cabe citar que o amparo da manifestação desta Agência sobre a temática apresentada 

encontra-se na Lei Federal nº 11.445/2007, em seu artigo 23, inciso VI que assim desvela: 

Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, 

econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os 

seguintes aspectos: 

[...] 

VI - monitoramento dos custos; 

[...]. 

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso II da mesma 

lei, onde: 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços: 

[...] 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e 

outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 

serviço ou de suas atividades; (grifo nosso) 

 

Nestes termos, visando a modicidade da taxa e considerando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do prestador e igualmente, a capacidade de pagamento do 

usuário, a proposta presente é aplicar o IPCA acumulado de 9,93% (nove  vírgula noventa e 

três por cento). Assim, para melhor demonstração do índice acumulado, trazemos ao presente 

Parecer a composição do IPCA acumulado de novembro/2014 até outubro/2015: 

 

Quadro 8 – Evolução do IPCA Novembro/2014 até Outubro/2015. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual Acumulado 

out/15 0,82 1,099293 9,9293 

set/15 0,54 1,090352 9,0352 
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ago/15 0,22 8,449605 8,4496 

jul/15 0,62 1,082115 8,21154 

jun/15 0,79 1,075447 7,54476 

maio/15 0,74 1,067018 6,70181 

abr/15 0,71 1,0591802 5,918024 

mar/15 1,32 1,0517130 5,171308 

fev/15 1,22 1,0380113 3,8011336 

jan/15 1,24 1,0255002 2,5500233 

dez/14 0,78 1,0129397 1,293978 

nov/14 0,51 1,0051 0,51 

Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: <http://www.debit.com.br/consulta30.php?&indice=ipca>. 

Acesso em: 30 nov. 2015. 

 

Qualquer que seja o percentual acima do reajuste de 9,93% (nove  vírgula noventa e 

três por cento), que é o  IPCA acumulado do período de novembro de 2014 a outubro de 2015, 

deverá ser analisado sob o título de revisão. 

 

Como recomendação ao presente Procedimento, esta Diretoria Administrativa orienta 

que se mantenham firmes na intenção de encaminhar a nova proposta de metodologia de 

cobrança ao Legislativo no próximo ano, considerando a participação popular no referido 

processo e, alterando a Lei Municipal nº 1.330/91.  Espera-se também que a nova metodologia 

de cálculo, a ser proposta ao Legislativo venha a permitir um equilíbrio entre receitas e 

despesas deste importante vetor do saneamento básico que são os resíduos sólidos, onerando de 

forma justa cada um dos participantes como produtores.   

 

Esclarecemos que por tratar-se de taxa e não tarifa, é de responsabilidade do SAMAE 

de Gaspar acatar o parecer desta Agência ou não, haja vista que, a taxa é tributo e como tal 

deve ser apreciado pelo poder legislativo, restando para esta Agência de Regulação atuar como 

órgão consultivo quanto a aplicação dos reajuste e revisões para taxas. 
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Encaminhe-se o referido pedido de reajuste para parecer e análise jurídica da Agência 

de Regulação. 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 27 de novembro de 2015. 

  

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo – AGIR 
ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 1463 

 

 

 

 

 

 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 

CRA-SC nº 6000528 / Reg. Prof. nº 1284/SC (Sec. Ex.) 


