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Parecer Administrativo nº 069/2018 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 085/2018. 

OBJETO: Estudo para alteração do modelo tarifário de coleta de resíduos sólidos do Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE. 

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

INTERESSADO: Município e SAMAE de Timbó. 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição da 

República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007. 

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços de saneamento básico, assim 

compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

A AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do Médio Vale 

do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) Municípios desta região, sendo estes: 

Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, 

Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme demonstra-se na 

Figura 1:  
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Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI (2016). 

 

Cabe informar que o Município de Timbó, parte interessada no presente Procedimento 

Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 

423, de 31 de outubro de 2012, com a ratificação do novo Protocolo de Intenções através da 

Lei Complementar nº 485, de 24 de março de 2017, considerando neste a inclusão da regulação 

do transporte público. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico para a sociedade, além disso é papel da Agência Reguladora editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo à aspectos de qualidade, 

requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, monitoramentos dos custos, 

além de outros elencados na Lei Federal nº 11.445/2007.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, na sequência, o pleito da prestadora e demais 

pontos do seu relatório entregue a esta Agência Reguladora.  
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2. DADOS DO SAMAE DE TIMBÓ 

 

O SAMAE de Timbó é Autarquia Municipal, órgão da administração indireta com 

personalidade jurídica de direito público, com orçamento anual para o exercício 2018 de R$ 

26.000.000,00 (vinte seis milhões de reais). A população total segundo dados oficiais do IBGE 

2010, conta com 36.774 habitantes, sendo 34.296 de população urbana e 2.478 de população 

rural, cabendo ressaltar que a população estimada pelo mesmo órgão em 2017 alcançou 42.801 

habitantes.  

Timbó é um Município brasileiro do estado de Santa Catarina, localizando-se a 

26°49'24" de latitude sul e 49°16'18" de longitude oeste, a uma altitude de 68 metros. Outros 

dados, bem como a história do Município de Timbó são pertinentes para conhecimento e, 

seguem na sequência: 

 

Municípios limítrofes: Benedito Novo, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e Rodeio; 

Prefeito: Jorge Krüger (2017–2020); 

Distância até a capital: 170 km; 

Fundação: 12 de outubro de 1869 (149 anos); 

Microrregião: Blumenau IBGE/2008; 

Mesorregião: Vale do Itajaí IBGE/2008; 

Área: 127,405 km. 

 

Quadro 1 – Histórico do Município de Timbó. 

É uma cidade que, apesar de pequena (36.774 habitantes conforme Censo de 2010 e 

38.936 conforme levantamento atualizado da Prefeitura, em 2013, através dos Agentes de 

Saúde) é conhecida como a Pérola do Vale, por sua riqueza, beleza e qualidade de vida.  

É uma cidade com raízes na cultura europeia (germânica e italiana) localizada no Vale 

Europeu, possui uma área territorial total de 161 km², sendo 38,71 km² de área urbana. Nesta 

bela cidade, pode-se observar rios de águas limpas e encantar-se com o verde exuberante por 

toda a cidade. Ouvir o canto dos pássaros habitantes comuns, da mata nativa que cerca a cidade. 

Você pode observar ainda o contraste da arquitetura e o colorido dos jardins. Servir-se de 

comida farta e com qualidade. 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+munic%C3%ADpios+lim%C3%ADtrofes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0JIrLrbSL09NSktMLim2yi3Ny0zOLMiMz8nMzSwpyk8DAMXg39UuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIeCgAMA8
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+prefeitoa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0BItLrbSL09NSktMLim2KihKTUvNLMkHAN-QxCAlAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIeygAMBA
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+dist%C3%A2ncia+at%C3%A9+a+capital&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0FIqLrbSL09NSktMLim2SsksLknMS45PLEmNT4xPTizILEnMAQDgm-5DMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIfigAMBE
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+funda%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0BIpLrbSL09NSktMLim2SivNS0lMTgQAyVtMbyQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIgQEoADAS
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+microrregi%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0JIoLrbSL09NSktMLim2ys1MLsovKkpNz0wEABE_qDkoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIhAEoADAT
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+mesorregi%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0BIvLrbSL09NSktMLim2yk0tzi8qSk3PTAQA7ZgvOicAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIhwEoADAU
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=timb%C3%B3+%C3%A1rea&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwqMSkx0BIoLrbSL09NSktMLim2SixKBQAvszSYIAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy--mr5I3TAhXFkJAKHYsNCHkQ6BMIigEoADAV
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Timbó é classificada pela ONU como a 10ª melhor cidade do país para morar. 

Economicamente ocupa o 14º posto de arrecadação do estado de Santa Catarina. O índice de 

analfabetismo é de apenas 1,9%, sendo Timbó, em nível estadual, a 3ª cidade em qualidade de 

ensino. A herança dos imigrantes está presente na organização, na força do trabalho, na 

indústria, na limpeza das ruas, no cuidado com as casas e jardins, na hospitalidade e na simpatia 

do povo. Apesar da cidade ter um apego à tradição, isto não impede a adaptação aos novos 

tempos, promovendo o desenvolvimento tecnológico, com melhorias em todas as áreas: um 

perfeito equilíbrio entre o fazer artesanal e a manufatura mecanizada. Atualmente, Timbó atrai 

pessoas de todo o país em busca de um bom lugar para viver e trabalhar. 

Timbó foi fundada por Frederico Donner, imigrante alemão, em 12 de outubro de 1869; 

data em que construiu sua moradia e a primeira casa comercial às margens do rio Benedito. 

Logo chegaram outras famílias alemãs. Nos anos seguintes vieram também os imigrantes 

italianos, cujos descendentes atualmente correspondem à metade da população. As primeiras 

famílias se estabeleceram na região rural e a agricultura era basicamente de subsistência. 

Algumas casas comerciais iniciaram suas atividades no centro. O início foi muito difícil 

para estas famílias, pois as condições de vida eram precárias. Foi necessário construir tudo: as 

casas, os campos para a lavoura, as estradas. As comunidades viviam bastante isoladas e, para 

fomentar sua vida social, começaram a erguer as igrejas, as escolas, os clubes e salões de festa. 

Fonte: Sítio oficial do Município de Timbó (2018). Disponível em: < http://www.timbo.sc.gov.br/cidade/ 

histórico/>. Acesso em: 20 setembro (2018). 

 

O SAMAE além de ser responsável pelo tratamento da coleta de esgoto sanitário e 

distribuição de água tratada, também é responsável pela coleta do lixo do Município de Timbó. 

A autarquia iniciou suas atividades de coleta de lixo reciclável em 2002, e em 2006 deu início 

a coleta seletiva do Município.  

Atualmente o depósito de lixo orgânico e o trabalho de compostagem, que são as 

técnicas aplicadas para controlar a decomposição dos resíduos, são localizados no aterro 

sanitário que atua como forma de consórcio, atendendo além do Município de Timbó, mais oito 

Municípios. O sítio do SAMAE de Timbó traz em seu contexto histórico a informação de 

investimento feito em uma compra de um terreno para a ampliação do aterro sanitário do 

Município. 
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3. DO PLEITO 

 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó - SAMAE, por 

intermédio do Ofício nº 079/2018, de 21 de agosto de 2018, recebido por esta Agência em 05 

de setembro de 2018, solicita a apreciação do estudo para a alteração do modelo tarifário do 

serviço público de coletas de resíduos sólidos do Município de Timbó/SC. Diante da 

solicitação, a AGIR instaura o Procedimento Administrativo nº 085/2018, cujo objeto é a 

apreciação do pedido do estudo do modelo tarifário de coleta de resíduos sólidos, prestada pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE.  

Informa a Autarquia que o modelo tarifário atual referente aos serviços públicos de 

coleta e triagem dos resíduos, vem conduzindo um déficit financeiro que perdura ao longo de 

vários anos. A origem do déficit está relacionada a três principais aspectos: os investimentos, o 

aumento dos custos operacionais e o método de cobrança ligado ao carnê IPTU. 

O SAMAE informa que está realizando novos investimentos no setor de coleta de lixo, 

como a renovação de frotas e distribuição de embalagens destinadas a coleta seletiva, que tem 

como objetivo aumentar o volume dos resíduos destinados a reciclagem. Aponta-se ainda que 

o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, ocupará as estruturas que 

atualmente abrigam os caminhões e a central de triagem dos resíduos, e assim, serão necessários 

novos investimentos para novas edificações e garagens. Há também a questão das novas 

exigências de laudos de conformidade com a ABNT, nas embalagens adquiridas pelo SAMAE 

destinadas a coleta seletiva, que passaram a ter um custo maior, necessitando também de 

investimentos mais altos.  

Os custos operacionais receberam um aumento visível, como as flutuações dos preços 

do combustível que ocorreram ao longo dos últimos anos, e o aumento das manutenções 

preventivas necessárias dos caminhões de coletas de resíduos. Vale destacar que apenas as 

manutenções preventivas não evitam problemas, pois, devido ao árduo trabalho submetido a 

essas máquinas, são muito comuns os gastos com manutenção. 

O último aspecto abordado pelo SAMAE, e o mais relevante, é o método de cobrança 

dos resíduos sólidos adotado pelo Município de Timbó que prejudica a sustentabilidade do 

sistema. De acordo com a Autarquia, o atual método de cobrança relaciona o tamanho do imóvel 
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com a geração de resíduos, o que não existe nenhuma correlação, pois dois imóveis com o 

mesmo tamanho de área construída podem ser habitados por um número muito discrepante de 

geradores de resíduos. Outro exemplo, é a limitação da área considerada para o cálculo tarifário, 

pois os maiores imóveis comerciais e industriais, podem apesentar maior geração de resíduos, 

mas são isentos da cobrança pela área que excede 300 m².   

Nesta base, a Autarquia solicitou o estudo para implantação da “Tarifa de Coleta de 

Resíduos Sólidos” vinculada a água, como funciona atualmente em Blumenau/SC e Jaraguá do 

Sul/SC. A justificativa é de que as economias que possuem maior consumo de água, possuem 

um maior número de habitantes, e sendo assim, um maior número de geradores de resíduos. 

No dia 19/09/2018, o gerente de estudos econômico-financeiros, Sr. André Domingos 

Goetzinger e Srta. Ana Paula Ehlers, estagiária da AGIR, visitaram o SAMAE de Timbó para 

debater sobre o estudo do novo modelo tarifário de coleta de lixo, requerido pelo Município e 

também das correções de diferenças contábeis apresentadas no estudo, onde foram justificadas 

pessoalmente e também por meio eletrônico. 

 

4. DO RELATÓRIO 

 

O SAMAE de Timbó, enviou para esta Agência Reguladora o “Estudo preliminar para 

implantação de tarifas de coleta de resíduos sólidos”, neste estudo é caracterizado o modelo 

proposto de renumeração da coleta de resíduos sólidos do Município de Timbó. A análise da 

agência sobre a mudança do atual modelo da coleta de resíduos sólidos é feita com dados 

fornecidos dentro do estudo pelo SAMAE do Município de Timbó, Balanços Contábeis, além 

do estudo da AGIR de pesquisa dos custos dos resíduos sólidos (domiciliar, reciclável e 

triagem) 2013-2015.  

 

4.1 DA RECEITA 

 

O Quadro 2 apresentado a seguir, as receitas arrecadadas que foram apresentadas pela 

Autarquia, e essas receitas são compostas pela tarifa de coleta de lixo, reciclagem e o depósito 
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do lixo. O Quadro 3 apresentado em seguida ao Quadro 2, foi elaborado por esta agência 

reguladora e contém a receita do SAMAE de Timbó com base nos dados extraídos do balanço.



 

8 

 
 

Quadro 2 – Histórico de Receita Arrecadada- SAMAE Timbó 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2017) 

 

 

Quadro 3 – Histórico de Receita Arrecadada- AGIR 

 Fonte: Agir (2018)

Receita/Arrecadada 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

TS - Coleta de lixo 953.581,83 1.055.814,59 1.176.126,90 1.309.026,76 1.436.284,53 1.676.375,89 2.003.104,00 2.307.176,28 2.538.545,06 14.456.035,84 

Receita industrial 

(reciclagem) 207.696,15 272.073,13 326.170,75 262.007,67 234.218,62 286.006,66 314.047,35 113.936,48 612.918,12 2.629.074,93 

Receitas serviços 

(depósito lixo) 571.909,11 610.556,08 921.568,35 952.633,30 1.029.259,50 1.089.260,25 93.726,52   5.268.913,11 

Total 1.733.187,09 1.938.443,80 2.423.866,00 2.523.667,73 2.699.762,65 3.051.642,80 2.410.877,87 2.421.112,76 3.151.463,18 22.354.023,88 

Receita 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Taxa pela 

prestação de lixo 953.581,83 1.055.814,59 1.176.126,90 1.309.026,76 1.436.284,53 1.676.375,89 31.552,62 2.307.176,28 2.538.545,06 12.484.484,46 

Serviço coleta lixo 571.909,11 610.556,08 921.568,35 952.633,30 1.029.259,50 1.089.260,25 93.726,52 - - 5.268.913,11 

Receita usina de 

lixo 207.696,15 272.073,13 326.170,75 262.007,67 198.710,30 286.006,66 314.047,35 113.936,48 612.918,12 2.593.566,61 

Repasse financeiro       1.971.551,38   1.971.551,38 

Total Receita 1.733.187,09 1.938.443,80 2.423.866,00 2.523.667,73 2.664.254,33 3.051.642,80 2.410.877,87 2.421.112,76 3.151.463,18 22.318.515,56 
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É possível destacar que no ano de 2013 há uma diferença no valor da receita industrial 

registrado pela Agir e no valor registrado pelo SAMAE de Timbó. Essa diferença é de R$ 

35.502,32 (trinta e cinco mil, quinhentos e dois reais e trinta e dois centavos), ou seja, o valor 

da receita apresentado pelo SAMAE de Timbó é de 1,33% (hum vírgula trinta e três por cento) 

maior do valor apresentado pela Agir. A justificativa sobre o questionamento dessa diferença 

foi enviada pelo SAMAE através de meio eletrônico, onde o mesmo se refere a um erro na 

digitação na planilha, portanto fica reconhecido o valor registrado no histórico pela Agir de R$ 

198.710,30 (cento e noventa e oito mil, setecentos e dez reais e trinta centavos). Vale destacar 

que os valores demonstrados pela Agir foram retirados do Balanço da Entidade. Destaca-se 

também (no quadro 3) que em 2015, extraiu-se do balanço a inclusão de mais um item na 

composição do Total da Receita, qual seja repasse financeiro da ordem de R$ 1.971.551,38 (um 

milhão, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e oito 

centavos).    

  

4.2 DA DESPESA 

 

Além da análise das receitas da coleta de lixo do SAMAE Timbó, é importante a 

verificação do histórico das despesas. O Quadro 4 a seguir, contém as despesas registradas pelo 

SAMAE de Timbó e o Quadro 5, demonstra as despesas apuradas pela Agir conforme o Balanço 

da Entidade. Por último, é apresentado o Quadro 6, que contém valores apontados pelo SAMAE 

do Município de Timbó, que foram contabilizados no Programa Abastecimento de água 

Tratada, quando na verdade são valores do Programa de Resíduos Sólidos referente a despesas 

com Consórcio CIMVI.



 

10 

 
 

 

 

Quadro 4 – Histórico de Despesas - SAMAE Timbó 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2017) 

 

 

 

 

 

 

Despesas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Equip. Móveis e 

Utensílios            961,32        19.544,99          5.225,22          7.042,00             295,90          1.357,00          6.389,00          1.236,00        10.346,30          52.397,73  

Frota de Veículos e 

Máquinas            230.000,00        385.500,00              615.500,00  

Obras e Instalações         5.300,00               309,00        302.348,71      117.116,12            425.073,83  

Obras e Inst. Convênio 

Mun.            753,00                              753,00  

Consórcio       62.376,00   359.172,00        37.986,00   429.144,00      242.292,00   242.748,00  1.373.718,00  

Consorcio Dep. Lixo             394.269,50      315.776,50  475.621,25    1.185.667,25  

Man. Adm Aterro  155.541,18   210.998,68   162.306,68  193.428,21   203.279,89      190.001,78  163.677,48      279.419,04  101.574,74    1.660.227,68  

Man. Serv. Aterro 470.856,36  758.535,05   900.490,85  785.578,07  1.029.793,38  1.264.056,48     505.676,77   1.061.214,60  861.966,90    7.638.168,46  

Man. Serv. Reciclagem     696.334,08      975.341,41    1.039.409,69    1.115.189,03    1.224.210,31    1.125.042,32    1.264.309,77    1.082.733,86    1.109.763,37     9.632.333,84  

Total 1.329.745,94 1.964.420,13 2.107.741,44 2.393.613,31 3.119.100,19 3.121.059,70 2.763.466,52 2.982.672,00 2.802.020,56 22.583.839,79 
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Quadro 5 – Histórico de Despesas - AGIR 

Fonte: Agir (2018). 

 

Quadro 6 – Valores do Consórcio lançados na água  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Total Lixo 25.003 1.329.745,94 1.878.296,50 2.107.432,44 2.331.237,31 2.759.928,19 3.083.073,70 2.334.322,52 2.740.380,00 2.756.278,93 21.320.695,53 

Valor lançado na água  

(Consórcio)    62.376,00 359.172,00 37.986,00 42.944,00 242.292,00 242.748,00 987.518,00 

Despesa Total 1.329.745,94 1.878.296,50 2.107.432,44 2.393.613,31 3.119.100,19 3.121.059,70 2.377.266,52 2.982.672,00 2.999.026,93 22.308.213,53 

Fonte: Agir (2018) 

 

  

Despesas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Programa 1317 

Invest. 961,32 12.030,58 5.225,22 7.042,00 295,90 1.357,00 6.389,00 1.236,00 10.346,30 44.883,32 

Programa 1319 Veíc. - - - 230.000,00 - 385.500,00 - - 157.000,00 772.500,00 

Programa 1321 Obras 6.053,00 7.514,41 - - 302.348,71 117.116,12 - - - 433.032,24 

Programa 2312 

Manut. Adm. 155.541,18 215.741,92 162.306,68 193.428,21 203.279,89 190.001,78 557.946,98 595.195,54 616.664,40 2.890.106,58 

Programa 2314 

Manut. Serv. 470.856,36 751.154,68 900.490,85 785.578,07 1.029.793,38 1.264.056,48 505.676,77 1.061.214,60 862.325,54 7.631.146,73 

Programa 2316 

Reciclagem 696.334,08 891.854,91 1.039.409,69 1.115.189,03 1.224.210,31 1.125.042,32 1.264.309,77 1.082.733,86 1.109.942,69 9.549.026,66 

Total Lixo 25.003 1.329.745,94 1.878.296,50 2.107.432,44 2.331.237,31 2.759.928,19 3.083.073,70 2.334.322,52 2.740.380,00 2.756.278,93 21.320.695,53 
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Podemos verificar que os valores do Consórcio do lixo lançados nas despesas da água 

do Quadro 6, disponibilizados apenas a partir do ano de 2012, somados com as despesas totais 

do Quadro 5, que possui os valores retirados do Balanço Contábil pela Agir, gerando um 

resultado de despesa total na última linha do Quadro 6.  As despesas totais do último quadro, 

confirmam os valores das despesas totais apresentados pelo SAMAE de Timbó apenas nos anos 

de 2012, 2013, 2014 e 2016.  

O ano de 2015 contém uma diferença de R$ 386.200,00 (trezentos e oitenta e seis mil e 

duzentos reais) o que causa um impacto de 16,24% (dezesseis virgula vinte e quatro por cento). 

Já no ano de 2017, esta diferença encontra-se em R$ - 197.006,37 (menos cento e noventa e 

sete mil, seis reais e trinta sete centavos) para o valor apresentado pelo Município de Timbó, o 

que apresenta um impacto de 6,56% (seis virgula cinquenta e seis por cento) de diferença. 

Com a apresentação das despesas pela Autarquia e por esta agência reguladora, posto 

que os dados apresentados pela Agir são retirados no balanço contábil, e os dados apresentados 

pelo SAMAE estão expostos dentro do estudo da alteração do modelo tarifário dos resíduos, é 

verificável que a diferença das despesas totais é de R$ 275.626,26 (duzentos e setenta e cinco 

mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), com um impacto de 1,23% (um 

virgula vinte e três por cento). 

 

4.3 DA METODOLOGIA  

 

Dentro do estudo de alteração do modelo tarifário dos resíduos sólidos, apresentado 

pelo SAMAE de Timbó, é especificado o novo modelo proposto. Este modelo tarifário já é 

conhecido por parte desta agência reguladora, pois é aplicado no Município de Blumenau. A 

ideia do modelo proposto é buscar corrigir, de maneira mais justa, os valores a serem pagos 

pelo princípio do poluidor-pagador, ou seja, o quanto maior a geração maior será o pagamento 

pelos serviços prestados.  

A entidade apresenta valores históricos de receitas e de custos realizados, que 

conforme novo modelo tarifário, pretende além de suprir os déficits da Autarquia, oferecer uma 

tarifa mais justa ao usuário e incentivar o consumo consciente de água.  
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Para a análise do estudo do novo modelo tarifário de coleta de resíduos sólidos a ser 

implantado no município de Timbó, foi apresentado crescimento populacional do Município e 

a geração em toneladas de resíduos sólidos. O Quadro 7 a seguir, foi apurado pela Autarquia e 

contém os resultados das estimações de população do Município do período de 2009 a 2018: 

 

Quadro 6 – Estimativas populacionais de 2009 a 2018   

Ano População TX cresc. (%) 

2009 35.587  

2010 36.774 3,34 

2011 37.604 2,26 

2012 38.453 2,26 

2013 39.742 3,35 

2014 40.514 1,94 

2015 41.282 1,90 

2016 42.045 1,85 

2017 42.801 1,80 

2018 43.571 1,80 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018) 

 

Os dados apontam para um crescimento da ordem de 1,80% (um vírgula oitenta por 

cento) nos últimos dois anos, a taxa é decrescente, ocasionando uma tendência de estabilidade 

para os próximos anos.   

Os dados apresentados a seguir para os anos de 2016 e 2017 são os volumes de resíduos 

sólidos domiciliares coletados, e foram fornecidos pelo consócio CIMVI, que é responsável 

pela destinação final. 

 

Quadro 7 – Volume de resíduos coletados no ano de 2016 e 2017   

  2016 2017 A.H. 

Mês 

Orgânico 

(t) 

Reciclável 

(t) Total (t) 

Orgânico 

(t) 

Reciclável 

(t) 

Total 

(t) 

Total 

2016/2017 

Janeiro 516,50 188,16 704,66 588,87 170,21 759,08 7,72 

Fevereiro 549,55 150,69 700,24 535,21 128,72 663,93 -5,19 

Março 592,60 146,75 739,35 613,44 151,33 764,77 3,44 

Abril 556,85 147,45 704,30 573,41 121,37 694,78 -1,35 

Maio 607,02 126,63 733,65 671,30 125,72 797,02 8,64 

Junho 531,93 148,42 680,35 621,58 139,95 761,53 11,93 

Julho 525,53 128,42 653,95 580,30 133,61 713,91 9,17 
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Agosto 561,25 142,00 703,25 632,05 151,53 783,58 11,42 

Setembro 551,84 159,56 711,40 674,32 130,58 804,90 13,14 

Outubro 550,35 138,92 689,27 618,41 138,72 757,13 9,85 

Novembro 538,96 141,94 680,90 585,03 150,28 735,31 7,99 

Dezembro 570,51 184,20 754,71 614,43 157,49 771,92 2,28 

TOTAL 6.652,89 1.803,14 8.456,03 7.308,35 1.699,51 9.007,86 6,53 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018) 

 

No Quadro acima foi elaborado análise horizontal mês comparado ao ano anterior e 

observou-se que nos meses de junho, agosto e setembro tem o maior aumento de volumes, 

sendo o último maior crescimento com 13,14% ( treze vírgula quatorze por cento) em relação 

ao mesmo mês do ano anterior. 

Nos meses de fevereiro e abril apresentaram redução da evolução de -5,19% (menos 

cinco vírgula dezenove por cento) e -1,35% (menos um vírgula trinta e cinco por cento) 

respectivamente, já em relação ao volume total de resíduos domiciliares entre os anos de 2016 

e 2017 apresenta crescimento de 6,53% (seis vírgula cinquenta e três). 

Dando continuidade à análise, no Quadro 8 abaixo, apresenta os volumes de resíduos 

sólidos por toneladas encaminhados nos anos de 2016 e 2017 até o aterro final pelas próprias 

empresas, segundo relato da autarquia, por produzirem grandes quantidades de resíduos, as 

mesmas precisam encaminhar os seus resíduos domiciliares até o aterro, por fim o SAMAE 

Timbó paga pela disposição final destes resíduos no aterro sanitário, sem receber das empresas 

pela disposição final. 

 

Quadro 8 – Volume de resíduos encaminhados por empresas nos anos de 2017 e 2018   
  2016 2017 A.H. 

Empresas Resíduos (t) Resíduos (t) (%) 

Kretz 50,15 72,44 44,45 

Mueller eletrodomésticos 33,18 38,04 14,65 

Mueller Fogões 38,98 28,62 -26,58 

Hercules Motores 37,49 34,18 -8,83 

Metisa 11,08 12,95 16,88 

Tipotil 3,31 2,62 -20,85 

Rodolph 6,23  -  

Frigorífico Gessner 25,58 11,00 -57,00 

Laboratório Freitag 2,98 7,41 148,66 

Pechincha (Dimas) 0,48 -   

TOTAL 209,46 207,26 -1,05 



 

15 

 
 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018) 

 O quadro acima, demonstra que no total de geração reduziu 1,05% (um vírgula zero 

cinco por cento) mas a entidade Laboratório Freitag mais que dobrou sua geração passando de 

2,98 para 7,41 toneladas, ou seja, 148,66% (cento e quarenta e oito vírgula sessenta e seis por 

cento) e é possível notar que o SAMAE Timbó possui grandes empresas geradoras de resíduos 

sólidos. De acordo com a Lei 12.305/2010 que institui a política nacional dos resíduos sólidos, 

é necessário a verificação desses resíduos, se eles se enquadram em resíduos sólidos urbanos 

ou se são resíduos de responsabilidade do gerador.  

Tem importância também destacar o Art. 41 da Lei Federal 11.445/07, onde ressalta que 

grandes usuários dos serviços públicos de saneamento poderão negociar suas tarifas 

diretamente com o prestador de serviços, mas para isso é necessário um contrato específico com 

os grandes geradores. 

Com os dados apresentados até agora, a estimativa populacional do Município de Timbó 

e os volumes de resíduos que chegam até a disposição final, é possível verificar a produção per 

capita por resíduos, ou seja, estimativa de quanto cada habitante do Município produz de lixo. 

Assim, como apresentado no estudo de alteração do modelo tarifário de Timbó, a equação da 

produção per capita dos resíduos, é a seguinte:  

 

Quadro 9 – Geração percapita por dia de resíduos em 2017.   

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑𝑖𝑎𝑠)

=  
9.007,86 ∗ 1.000 ∗ 1.000

42,801
365

= 576,6 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏. 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

  

Como demonstrado, para o ano de 2017, a produção per capita de resíduos sólidos para 

o Município de Timbó foi de 576,6 (quinhentos e setenta e seis virgula seis) gramas por 

habitantes por dia. Caso a Autarquia não celebre um contrato específico com os grandes 

geradores de resíduos sólidos, será necessário a inclusão do volume de resíduos gerados por 

estes na equação que foi desenvolvida acima. Substituindo os valores, obtém-se para o ano de 

2017:  
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Quadro 10 – Geração percapita por dia de resíduos com grandes geradores em 2017.   

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑𝑖𝑎𝑠)

=  
9.215,12 ∗ 1.000 ∗ 1.000

42,801
365

= 589,9 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏. 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

Com base na equação acima, e incluindo o volume dos grandes geradores no total dos 

resíduos que chegaram ao aterro no ano de 2017, é possível verificar que a geração de lixo per 

capita passa a ser 589,9 (quinhentos e oitenta e nove virgula nove) gramas por dia, sendo 2,30% 

(dois virgula trinta por cento) maior do que o não enquadramento dos grandes geradores de 

resíduos nessa equação per capita. 

Como o novo modelo de coleta de resíduos sólidos proposto pelo SAMAE de Timbó 

possui relação com o consumo de água, é importante fazer a análise da água no Município. As 

chamadas “Economias” são as ligações, como condomínios multifamiliares, que possuem 

apenas um único medidor de vazão, localizado com a ligação da rede pública de abastecimento, 

assim é cadastrado o número das unidades que são abastecidas com esta ligação, desta maneira 

fica mais visível a contagem das ligações de água no Município. 

O quadro a seguir apresenta o número e a classificação das ligações de águas 

existentes, e ligações de águas ativas no Município de Timbó no ano de 2017. 

 

Quadro 11 – Economias em 2017.  

Economias Residencial Comercial Industrial Público Especial Total 

Existentes (qtd) 15.264 1.391 157 120 126 17.058 

Ativas (qtd) 13.783 1.105 131 89 109 15.217 

economias ativas (%) 90,30 79,44 83,44 74,17 86,51 89,21 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

Neste quadro 11, acima descrito, apresenta-se o total de economias registradas de 17.058 

(dezessete mil e cinquenta e oito reais), sendo ativas 15.217 (quinze mil duzentas e dezessete), 

sendo que pouco mais de 90% (noventa por cento) são de ligações residenciais. 
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O quadro seguinte contém os dados do volume de água consumido e o volume de água 

faturado no Município de Timbó. Vale ressaltar que o método atual da tarifação do serviço 

público de abastecimento de água adota um volume mínimo de 10 m³ de água por economia.  

 

Quadro 12 – Consumo de água e volume de água faturado no ano de 2017  

Consumo de água(m3) 

Economias Residencial Comercial Industrial Público Especial 

Total 1.754.599 166.162 92.023 42.649 8.686 

Consumo Total 2017 = 2.064.119 
            

Volume de água faturado(m3)  

Economias Residencial Comercial Industrial Público Especial 

Total 2.088.147 217.586 95.651 44.699 14.408 

Volume faturado total 2017 = 2.460.491 
Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018) 

 

Através da análise dos quadros acima, onde o volume faturado fica acima do volume 

consumido pelos usuários em 19,20% (dezenove vírgula vinte por cento), sendo possível obter 

a relação do consumo de água per capita, importante para o estudo do novo modelo tarifário de 

coleta de resíduos sólidos. 

 

Quadro 13 – Coeficiente de Geração de resíduos por dia.   

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚3)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (ℎ𝑎𝑏)
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

=
2.064.119

42.801
12

= 4,02 𝑚3ℎ𝑎𝑏 𝑝𝑜𝑟 𝑚ê𝑠  

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

Na equação acima descrita obtém-se um consumo médio 4,02 (quatro vírgula zero dois) 

metros cúbicos de água tratada por mês por habitante, também o consumo per capita de água 

faturada para Timbó através da seguinte equação.  
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Quadro 14 – Coeficiente de Geração de resíduos por dia.   

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚3)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (ℎ𝑎𝑏)
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

=
2.460.491

42.801
12

= 4,79𝑚3ℎ𝑎𝑏 𝑝𝑜𝑟 𝑚ê𝑠 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

Neste Quadro acima, o volume sobe para 4,79 (quatro vírgula setenta e nove) de volume 

de água faturada por habitante no mês em relação aos 4,02 (quatro vírgula zero dois), 

demonstrados no Quadro 13. 

Com todos os dados apresentados acima, é possível seguir adiante na demonstração da 

relação entre a geração de resíduos sólidos e o consumo de água. É necessário ressaltar, que nas 

informações disponibilizadas pelo Consórcio CIMVI, os resíduos coletados ano de 2017 foi de 

9.215,12 (nove mil, duzentos e quinze virgula doze) toneladas, incluindo o resíduo 

convencional, reciclável e industrial com característica domiciliar. Com esta base, dentro do 

estudo de alteração do modelo tarifário de resíduos sólidos de Timbó, são disponibilizados 

quatro tipos diferentes de relações que podem ser obtidas entre a geração de resíduos sólidos e 

o consumo de água. 

A primeira relação a ser demonstrada, é a geração de resíduos por volume consumido 

de água. Essa relação se dá através do resultado da seguinte equação, onde o volume de resíduos 

no ano de 2017, da coleta convencional e reciclável, são divididos pelo volume de água 

consumido no ano de 2017: 

 

Quadro 15 – Coeficiente de Geração entre resíduos por volume consumido por dia. 

𝑣𝑜𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣. + 𝑟𝑒𝑐. (𝑡)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑚3)
=  

9.007,86

2.064.119
= 0,00436 𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑚³ 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

Desta forma, para cada m³ de água consumida foram geradas 0,00436 toneladas de 

resíduos. A segunda relação é a geração de toneladas de resíduos por volume faturado, o 

resultado será:  
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Quadro 16 – Coeficiente de Geração entre resíduos por volume faturado por dia. 

𝑣𝑜𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣. + 𝑟𝑒𝑐. (𝑡)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
=  

9.007,86

2.460.491
= 0,00366 𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑚³ 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

  

Assim, obtemos 0,00366 toneladas de resíduos sólidos gerados para cada m³ de água 

faturado. A terceira relação entre o consumo de água e a geração de resíduos é a soma de 

resíduos urbanos e industriais por volume de água consumido: 

 

Quadro 17 – Coeficiente de Geração entre resíduos por volume consumido por dia. 

𝑣𝑜𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣. + 𝑟𝑒𝑐. +𝑖𝑛𝑑. (𝑡)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑚3)
=  

9.215,12

2064119
= 0,00446 𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑚³ 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

 Verificamos que para cada m³ de água consumida, foram gerados 0,00446 toneladas por 

resíduos industrias e urbanos. E a última metodologia que pode ser utilizada para o novo modelo 

tarifário de geração de resíduos sólidos no Município de Timbó, engloba a geração de resíduos 

industriais e urbanos dividido pelo volume de água faturada.  

 

Quadro 18 – Coeficiente de Geração entre resíduos por volume consumido por dia. 

𝑣𝑜𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣. + 𝑟𝑒𝑐. + 𝑖𝑛𝑑. (𝑡)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
=  

9.215,12

2.460.491
= 0,00374 𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑚³ 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

Com base neste último modelo, para cada volume de m³ de água faturado, foram gerados 

0,00374 toneladas de resíduos, industriais, recicláveis e urbanos.  

A seguir analisaremos agora o método de cálculo que será utilizado no novo modelo 

tarifário para cobrança do preço da taxa e ou tarifa de resíduos sólidos domiciliares para o 

usuário dos serviços: 
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Quadro 19 – Geração percapita de resíduos por dia. 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 𝐶𝐺 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝑈 ∗ 𝐹𝐹 ∗ 𝑉𝐹 

Onde: 

CG= Coeficiente de geração de resíduos por volume de água consumido; 

CT= Custo total da coleta, gerenciamento e disposição final dos resíduos; 

FU= Fator de uso referente ao tipo de ocupação da economia; 

FF= Fator de frequência referente a intervalo de coleta e resíduos; 

VF= Volume faturado de água por economia. 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

  

A presente equação acima demonstrada, busca utilizar as componentes como coeficiente 

de geração de lixo em relação ao volume consumido, observa-se que utilizam-se: o custo total 

por tonelada, o tipo de usuário (residencial, comercial, industrial, social, pública e etc), 

frequência do serviço (passadas do caminhão de lixo no imóvel, se: 2 passadas, ....., 5 passadas 

por semana) e por fim, o volume de água faturado no imóvel no mês.  

Alguns números que complementam a equação do modelo tarifário são estabelecidos de 

acordo com os quadros apresentados a seguir. O primeiro quadro refere-se ao fator de uso (FU).  

 

Quadro 20 – Multiplicador referente ao tipo de usuário 

Fator de Uso (FU) Multiplicador 

Especial 0,5 

Residencial e Público 1 

Comercial 1,5 

Industrial 2 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018) 

  

O fator de frequência também é importante ser analisado, destacando que a coleta dos 

resíduos Timbó, são 95% (noventa e cinco per cento) urbanos, ou seja, porta a porta, e 5% rural, 

onde há um ponto de coleta no qual os moradores rurais levam seus resíduos. Foi levantada a 

possibilidade de reduzir a tarifa desses moradores, justamente pelo fato de se deslocarem até o 

ponto de coleta para levar seus resíduos domésticos. E como nem todas as casas localizadas nas 

áreas rurais tem acesso a rede pública de abastecimento de água tratada, a sugestão por parte da 
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autarquia, seria a renumeração do serviço de coleta dos resíduos trimestralmente, para facilitar 

a logística de renumeração dos serviços. 

 

Quadro 21 – Fator de frequência de coleta dos resíduos  

Localização Fator de Frequência 

Zonas rurais e dispersas 0,5 

Zonas urbanas 1 
Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018) 

  

A autarquia sugere como fator de frequência de 0,5 (zero cinco) para zonas rurais e 

dispersas e 1,00 (um) para as zonas urbanas alegando que o número de passadas em residências 

urbanas são as mesmas, não havendo diferenciação, salvo, as anteriormente citadas. 

Os critérios para consumo são baseados no atual modelo tarifário de Blumenau, mas 

adaptado com a realidade do Município de Timbó e está contido no quadro abaixo: 

 

Quadro 22 – Critério de consumo para o Município de Timbó  

Critério O consumo será: 

1 A média anual de consumo faturado de água por economia, registrada entre os 

meses de janeiro a dezembro do ano anterior  

2 Não atendendo ao critério 1, será utilizado o nº de pessoas da residência X 4,79m³ 

(volume faturado per capita de Timbó)  

3 Não atendendo ao critério 1 e 2, será utilizado o consumo mínimo por categoria= 

10m³ por categoria 
Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

Estabelecidos os dados e os critérios utilizados para o novo modelo de cobrança dos 

resíduos sólidos, os próximos itens contém as simulações dos valores aplicados nos volumes de 

água para formação da cobrança de resíduos.  

Para as residências rurais, do critério 1, Quadro 22, que utilizam até 10m³, é utilizado a 

seguinte equação, referente ao ano de 2017: 

 

Quadro 23 – Critério de consumo rural para o Município de Timbó  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 0,00374 ∗ 304,07 ∗ 1 ∗ 0,5 ∗ 10 = 𝑅$ 5,68 
Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 
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O valor de R$ 5,68 (cinco reais vírgula sessenta e oito centavos), seria a renumeração 

da tarifa de coleta de resíduos para as residências localizadas em áreas rurais e distintas, que 

consomem até 10m³ de água.   

Para as residências das áreas urbanas que se enquadram no critério 1, Quadro 22, e 

utilizam até 10m³ de água, é utilizada a seguinte equação: 

 

Quadro 24 – Critério de consumo urbano para o Município de Timbó  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 0,00374 ∗ 304,07 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 10 = 𝑅$11,37 
Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

A renumeração paga pelos moradores da área urbana que consumem até 10m³ (dez 

metros cúbicos) de água no ano de 2017, seria de R$ 11,37 (onze reais e trinta e sete centavos). 

Para as residências que estão dentro do critério 1, Quadro 22, e utilizam até 15m³ de 

água, o valor pago em 2017, está contido na equação abaixo: 

 

Quadro 25 – Critério de consumo urbano para o Município de Timbó  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 0,00374 ∗ 304,07 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 15 = 𝑅$17,05 
Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

O valor de R$ 17,05 (dezessete reais vírgula cinco centavos) seria pago pelas residências 

que se enquadram no critério 1, no ano de 2017, mas que consumiram na média de 15 (quinze) 

metros cúbicos de água.  

Para o comércio que utiliza até 10m³ de água, o valor é definido através da equação:    

 

Quadro 26 – Critério de consumo para o Município de Timbó  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 0,00374 ∗ 304,07 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 10 = 𝑅$22,74 
Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

O valor da coleta de lixo pago em 2017 para o comércio que se enquadra no critério 1, 

Quadro 22, seria de R$ 22,74 (vinte e dois reais vírgula setenta e quatro centavos).  
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Em se utilizando o critério número 2, Quadro 22, onde opera com o número de pessoas 

que moram na residência vezes o número de água faturado per capita, obtemos o seguinte 

resultado no ano de 2017, para uma economia hipotética que habitam 3 pessoas:  

 

Quadro 27 – Critério de consumo para o Município de Timbó  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 0,00374 ∗ 304,07 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 4,71 = 𝑅$16,06 
Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

O valor de R$ 16,06 (dezesseis reais vírgula seis centavos) é a renumeração do serviço 

de coleta de resíduos sólidos em 2017, para uma economia hipotética em que habitam três 

pessoas.  

Já no último critério, do Quadro 22, onde não se enquadram nenhum dos critérios 

anteriores, é utilizado o consumo mínimo por categoria de 10m³, contando com os coeficientes 

estipulados para o ano de 2017, aplicada a seguinte equação:  

 

Quadro 28 – Critério de consumo para o Município de Timbó  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 0,00374 ∗ 304,07 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 10 = 𝑅$11,37 
Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018). 

 

 Para as economias que não atendem aos critérios um e dois, do Quadro 22, a equação 

para o cálculo da tarifa de coleta de resíduos utiliza o consumo mínimo de água, obtendo o valor 

de R$ 11,37 (onze reais virgula trinta e sete centavos), de acordo com o estudo de alteração do 

modelo tarifário de coleta de resíduos do Município de Timbó.  

 Com esses dados, para comprovar a eficiência do modelo sugerido, dentro do estudo há 

uma simulação para a arrecadação do serviço de coleta com a aplicação do método proposto, e 

considerando o valor fixo de R$275,00 por tonelada de lixo arrecadada e uma média de geração 

por consumo de água de 0,00400, a simulação desde ano de 2014 obteve um resultado positivo, 

a qual esta Agência ratifica.  

 Cumpre destacar que o modelo atual de cobrança da taxa de resíduos sólidos prejudica 

a sustentabilidade econômica do SAMAE de Timbó, e através das simulações discorridas 

dentro do estudo de alteração do modelo tarifário, fica evidente um superávit, onde conduziria 



 

24 

 
 

a recursos suficientes para os pagamentos de despesas e para novos investimentos que traz 

benefícios também a população, como a modernização do sistema e instalações com 

licenciamento ambiental, novas frotas, treinamento e qualificação de pessoal, entre outros 

fatores que deveriam receber investimentos, conforme autarquia alega em seu relatório. 

 Outro aspecto importante ressaltar é que modelo proposto utiliza a tarifa ao invés da 

taxa, e assim, explana a autarquia, garantir aos usuários pagar apenas pelo serviço que de fato 

utiliza, garantindo uma renumeração mais justa, e como a nova tarifa esta relacionada ao 

consumo de água, este método pode ser entendido como uma medida que incentiva o consumo 

consciente de água.   

 Por último, é demonstrado Quadro, onde resume a renumeração mínima de coleta de 

resíduos sólidos por categoria: 

 

Quadro 29 – Categorias de serviços e tarifas mínimas.   

 

Fonte: Adaptado SAMAE Timbó (2018) 

  

A demonstração do Quadro 29, traz um valor acessível ao usuário que pagará uma tarifa 

mínima pela utilização do serviço, o valor também cobrirá as despesas da autarquia e garantirá 

a sustentabilidade econômica da mesma. 

    

5. DO PARECER 

 

A fim de evidenciar o papel fundamental da AGIR neste Procedimento, traz-se ao 

presente parecer a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de 

regulação o poder de definir as tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante seus 

usuários, nos termos do artigo 22 da mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

Categoria Tarifa Mínima 

Social ou Rural R$ 5,14 

Residencial ou Público R$ 10,29 

Comercial  R$ 20,57 

Industrial  R$ 30,86 
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IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação 

social dos ganhos de produtividade.  

 

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; 

 

A autarquia apresentou relevante estudo, visando buscar alternativas para equilibrar 

receita e despesa, relacionado aos serviços públicos de coleta e triagem de resíduos sólidos, 

cujo déficit perdura ao longo de vários anos.   

Em várias oportunidades o SAMAE se refere a esta cobrança pelos serviços como sendo 

tarifa, todavia, a arrecadação dos valores devidos pela coleta de lixo, ocorre através de TAXA, 

como previsto na Lei Complementar nº 457, de 19 de dezembro de 2014, que modificou a Lei 

142/98, Código Tributário do Município de Timbó. Como se trata de taxa, a competência legal 

para sua modificação é de exclusividade do Poder Legislativo, ou seja, a Câmara de Vereadores.  

 

Todavia, a Gerência de Estudo Econômico-Financeiros da AGIR recomenda: 

 

1) Que a autarquia defina o modelo a ser utilizado. (Se volume faturado ou consumido, se 

resíduos com os grandes geradores ou não, bem como reciclado);  

2) Que seja estabelecido um limite de volume a ser coletado (por ex.: 50 ou 100 litros por 

usuário); 

3) Que os grandes geradores tenham um tratamento diferenciado, sendo efetivo sua 

cobrança mesmo que só a destinação final; 

4) Que a cobrança seja feita através da fatura de água. 
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5) Que a apuração dos custos e volumes sejam uma média dos últimos doze meses com 

prazo suficiente para sua apuração e aplicação independente do exercício civil ou 

taxa/tarifa de cobrança de resíduos sólidos domiciliares. 

 

Encaminhe-se o referido pedido  para parecer e análise jurídica da Agência de Regulação. 

Este o nosso parecer, SMJ. 

Blumenau (SC), em 10 de outubro de 2018. 
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