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Parecer Administrativo nº 024/2016  

 

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: SAMAE e o município de Gaspar. 

 

Relatório: 

 

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

intermédio do Ofício nº 078/2016, de 11 de novembro de 2016, recebido por esta Agência na 

mesma data, solicita apreciação do pedido de reajuste da taxa de coleta do lixo do município de 

Gaspar/SC. Diante da solicitação, a AGIR instaura o Procedimento Administrativo nº 

016/2016, 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 – Fórmula 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 (2016). 
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Conforme fórmula constante no Quadro 1, é possível apurar a taxa de lixo do usuário 

do serviço. Mas para apurar o custo unitário do serviço por passada, é necessário calcular pela 

seguinte fórmula:  

 

Quadro 2 – Custo unitário por passada. 

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 (2016). 

 

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, que 

dividido pelo número total de passadas, tem-se o custo unitário por passada. Para determinar a 

quantidade de estabelecimentos atendidos pelo serviço de coleta de lixo em Gaspar, foi 

apresentada como referência a data de 31/10/2016, obtendo-se os seguintes dados: 

 

Quadro 3 – Economias e unidades. 

ECONOMIAS UNIDADES % 

Residenciais 16.991 89,02 

Comerciais 1.844 9,66 

Industriais 149 0,78 

Públicas 103 0,54 

TOTAL 19.087  
Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2016). 

 

No Quadro 3 acima, podemos observar que a maior quantidade de domicílios 

atendidos é residencial perfazendo 89% (oitenta e nove por cento), e pouco menos de 10% 

(dez por cento) para os domicílios ou economias comerciais, já industrial e pública alcança 

menos de 1% (um por cento). Esta tabela revela um serviço para uma grande maioria de 

imóveis com característica residencial, portanto os resíduos com características domiciliares. 

A seguir no Quadro 4 abaixo, apresentam-se as quantidades de passadas apuradas 

pelo total anual transformada em média mês, considerando 09 (três) passadas por semana, 

atingido um média mês de 13,02 (treze vírgula duas) passadas, sendo que tal fração de 
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passadas se deve porque haverá meses com 14 (catorze) passadas e outros com 12 (doze) 

passadas. 

 

Quadro 4 – Quantitativo de passadas no mês. 

MÉDIA DE PASSADAS 

MENSAIS 

ECONOMIAS PASSADAS NO MÊS 

13,02 (Três passadas semanais)  19.087 248.513 
Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2016). 

 

No relatório apresentado pela entidade destacou-se o valor total mensal de R$ 345,41 

x 1.279,76 = R$ 442.041,90 diferente de R$ 430.251,30 conforme quadro 5 abaixo, e isto se 

deve, segundo relato, por ter praticado 02 (dois) preços no custo de coleta durante o mês de 

outubro. Ou seja, o preço unitário maior para a coleta durante alguns dias do mês de outubro e 

o preço unitário menor (emergencial) para o restante dos dias do mês de outubro. A entidade 

teve durante o mês referência 02 (dois) preços para a coleta de resíduos sólidos praticados por 

02 (duas) empresas diferentes motivada por novo certame licitatório.  

 

Quadro 5 – Custo dos serviços em outubro de 2016. 

CUSTOS DOS SERVIÇOS 

Custo de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (não 

considerado recicláveis) 

R$ 177,00*  

Custo de destinação final em aterro sanitário (R$/t) R$ 168,41   

Total por Toneladas R$ 345,41 

Quantidade de resíduos sólidos coletados no mês de outubro (t) 1.279,76 

Custo Total R$ 430.251,30 

Despesas Administrativas SAMAE R$ 15.494,32 

Custo Total do serviço no mês de outubro R$ 445.745,62 
* Após 16/10/2016 o novo preço emergencial é de R$ 158,66.  
Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2016). 

 

Parecer: 

 

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

destinação final dos resíduos sólidos que passa de R$ 1,51 (um real e cinquenta e um 

centavos) – Decreto Municipal nº 6641/2015 por passada, para R$ 1,63 (um real e sessenta e 
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três centavos) por passada no município de Gaspar, resultando em 7,87% (sete vírgula oitenta 

e sete por cento). 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 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA acumulado de 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento). Assim, para melhor 

demonstração do índice acumulado, trazemos ao presente Parecer a composição do IPCA 

acumulado de novembro/2015 até outubro/2016: 

 

Quadro 6 – Evolução do IPCA novembro/2015 até outubro/2016. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

 

Mês/ano 
Índice do mês (em 

%) 
Índice Percentual Acumulado 

out/16 0,26 1,078738 7,8738 

set/16 0,08 1,075941 7,5941 

ago/16 0,44 1,075081 7,5081 

jul/16 0,52 1,070371 7,0371 

jun/16 0,35 1,064834 6,4834 
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maio/16 0,78 1,061120 6,1120 

abr/16 0,61 1,052907 5,29076 

mar/16 0,43 1,046523 4,6523 

fev/16 0.90 1,042043 4,2043 

jan/16 1,27 1,032748 3.2748 

dez/15 0,96 1,019796 1,9796 

nov/15 1,01 1,0101 1,01 
Fonte: Adaptado Portal Brasil. Disponível em: <http://www.debit.com.br/consulta30.php?&indice=ipca>. 

Acesso em: 22 nov. 2016. 

 

De posse do índice acima, apurando por passada, era cobrado até então R$ 1,51 (um 

real e cinquenta e um centavos) e passa-se para R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos) à 

título de recuperação inflacionária, considerando o IPCA acumulado do período de novembro 

de 2015 até outubro de 2016.  

Continuando com o raciocínio, apresentamos no Quadro 7 abaixo, o novo valor 

proposto pelo SAMAE de Gaspar atualizado pelo IPCA com data base de novembro de 2015 

até outubro de 2016, considerando as passadas.  

 

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

Número de 

passadas por 

semana 

Média 

mensal                

de 

passadas 

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

Por passada Total Por passada Total 

1 X 4,34 1,51 6,55 1,63 7,07 

2X 8,68 1,51 13,11 1,63 14,15 

3X 13,02 1,51 19,66 1,63 21,22 

6X 26,04 1,51 39,32 1,63 42,45 

Fonte: Adaptado de SAMAE Gaspar (2016). 

 

Portanto o SAMAE de Gaspar, optou na oportunidade por atualização dos preços por 

indexador inflacionário (IPCA) e não pelo real custo dos serviços, tendo ciência destes e da 

possível geração de déficit nestes serviços no próximo ano. Cabe informar que está parado na 

Agência o Procedimento Administrativo nº 014/2015, cujo objeto era a análise de revisão da 

taxa de lixo do município de Gaspar/SC, procedimento este que está sendo encerrado por falta 

de documentações e simulações solicitadas, não podendo ter sua continuidade por decurso de 

prazo. Registra-se ainda que esta revisão de metodologia de cobrança da taxa de lixo é 

essencial para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro na prestação destes serviços e da 

entidade como um todo. 
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Esclarecemos em tempo que, por tratar-se de taxa e não de tarifa, é de 

responsabilidade do SAMAE de Gaspar acatar o parecer desta Agência ou não, pois como tal, 

é classificado como tributo e, portanto deve ser apreciado pelo Poder Legislativo, restando 

para esta Agência de Regulação atuar como órgão consultivo quanto a aplicação dos reajustes 

e revisões para taxas. 

Encaminhe-se o referido pedido de reajuste para parecer e análise jurídica da 

Agência de Regulação. 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 24 de novembro de 2016. 

  

 

 

 

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.) 


