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DECISÃO 

 

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: 

 

Recebido o Ofício nº 079/2015, de 27 de novembro de 2015, já à destempo segundo as 

recomendações expedidas pela Agência Reguladora, o Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Gaspar – SAMAE, encaminhou pedido de reajuste da taxa de coleta do lixo no 

município de Gaspar/SC. De posse do pedido, a AGIR instaurou 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. 

Mediante o pleito, tanto o Setor Jurídico como o Administrativo, através de seus técnicos, 

elaboraram seus Pareceres com embasamentos técnicos e jurídicos que não, SMJ. merecem 

quaisquer outros comentários. 

Adoto, em razão de sua tecnicidade, tanto o Parecer Administrativo como o Parecer 

Jurídico, este por suas razões de direito, como relatório integrante desta Decisão. Assim 

apresentado, esse o relatório mínimo para o embasamento Decisório a seguir. 

 

Decisão: 

 

A análise do pedido de reajuste tem como base o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA acumulado dos últimos doze (12) meses, ou seja, de 

novembro/2014 até outubro/2015, conforme quadro abaixo extraído do Parecer Administrativo 

nº 012/2015 (Quadro 8): 
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Quadro 1 - 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 

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. 

 

Como se extrai do referido quadro, o índice acumulado no período citado é de 9,9293, 

mas que para utilização desta decisão é fixado em 9,93% (nove vírgula noventa e três por 

cento) e este é o que deve ser aplicado, para atualização da taxa, que dever observar a atual 

formula vigente (Quadro 1, do Parecer Administrativo nº 12/2015) e demais comandos 

financeiros para apuração da TL (Taxa de lixo) e do CUP (Custo unitário por passada). O pleito 

preliminar da Autarquia aponta para um índice maior que o requerido, mas, tal apreciação passa 

necessariamente por uma revisão da taxa, a qual já está em andamento através do Procedimento 

Administrativo nº 014/2015, conforme apontado pelo Parecer Administrativo. 
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Assim, levando em consideração os estudos exarados pela Agência, DEFERE-SE o 

reajuste solicitado correspondente ao índice acumulado do 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 abaixo, que é a reprodução do 

Quadro 7, do Parecer Administrativo: 

 

Quadro 2 – 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). 

 

Por outro lado, por tratar-se de taxa e não de tarifa, cabe a Agência Reguladora 

manifestar-se na qualidade de órgão consultivo, restando ao SAMAE de Gaspar, acatar ou não 

a presente manifestação, uma vez que não possui essa Agência, competência em substituir no 

caso em tela, a autonomia e competência do Executivo e do Legislativo. 

Destaca ainda a Agência, que é por demais salutar e urgente a proposta de uma nova 

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

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

Referido reajuste, com vigência a partir do lapso temporal de noventa (90) dias, para 

sua validade e aplicação deve seguir ainda as seguintes condições: 

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 

ampla 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 
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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 30 de novembro de 2015. 

  

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

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

