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PARECER ADMINISTRATIVO Nº 122/2021  

 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 183/2021. 

 

OBJETO: Manifestação quanto ao Reajuste anual da taxa de coleta de Resíduos Sólidos 

SOLICITANTE: SAMAE de Timbó. 

INTERESSADOS: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR; Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto – SAMAE de Timbó e Município de Timbó. 

 

 

1. DA IDENTIFICAÇÃO 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. 

Figura 1 - Área de abrangência da AGIR, municípios regulados em 2021. 

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

do Itajaí, é constituída atualmente pelos 16 (dezesseis) Municípios 

desta região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, 

Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, 

Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, além de Luiz 

Alves e Jaraguá do Sul que apesar de não integrarem a associação 

de municípios são regulados, conforme demonstra-se na Figura 1:  
Fonte: AGIR (2019). 

 

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. 

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

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

de saneamento básico e também do transporte coletivo.  
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Além disso, é papel da Agência Reguladora editar normas relativas às dimensões 

técnica, econômica e social, atendendo a aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de 

manutenção, metas de universalização, monitoramentos dos custos, etc.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos do seu requerimento de reajuste.  

 

 

2. DA SOLICITAÇÃO 

 

No dia 16 de dezembro do corrente ano o SAMAE de Timbó envia Ofício nº 255/2021 

– REAJUSTE DA TAXA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, solicitando manifestação da AGIR 

quanto ao reajuste proposto. 

Observado por parte do SAMAE durante a fase de estudo para implantação da Tarifa 

Básica Operacional – TBO, e que no presente momento se encontra em final de consulta pública, 

que os custo com a estrutura administrativa da própria entidade ficou definida um rateio de 75% 

dos seus custos cobertos pelo serviço de abastecimento de água e esgoto, e os 25% restantes 

considerado para o serviço de resíduos sólidos.  

Este critério visa destinar na proporção percentual acima descrita o valor total com 

gastos em administração e gestão do SAMAE de Timbó direcionados para os serviços acima de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e resíduos. 

Assim além contar com os custos diretos do serviço de coleta, transbordo, transporte, 

tratamento e destino final, conta também, com o rateio dos custos da administração e gestão. 

Informa ainda em seu ofício que a revisão da estrutura tarifária de água ocorrerá com 

o reajuste/revisão da taxa de lixo do município. 

Continua o ofício com a atualização dos valores da taxa de lixo com o coeficiente de 

geral – CG, identificação do custo por tonelada – CT. 

 

 

3. DADOS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

 

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 do município de Timbó são pertinentes para conhecimento e, seguem na sequência: 

 

Quadro 1 – Dados do município de Timbó. 
Municípios limítrofes: Benedito Novo, Indaial, Pomerode, Rio dos 
Cedros e Rodeio; 
Prefeito: Jorge Augusto Krüger (2021–2024); 
Distância até a capital: 170 km; 
Fundação: 12 de outubro de 1869 (151 anos); 
Microrregião: Blumenau IBGE/2008; 
Mesorregião: Vale do Itajaí IBGE/2008; 
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População (2010): 36.774; 
População Estimada (2021): 45.703; 
Densidade Demográfica: 288,64 hab/km2; 
Mortalidade infantil (2019): 18,37 óbitos por mil nascidos; 
Internações por diarreia (2016): 0,5 internações por mil habitantes; 
IDH (2010): 0,784; 
PIB per capita (2018): 42.748,35; 
Área: 127,405 km. 

Fonte: IBGE (2021). 

 

Os dados de população (urbana e rural) são importantes, bem como a densidade 

demográfica para qualquer projeto em saneamento poder estimar e dimensionar o seu alcance 

em universalização, além disso, a mortalidade infantil e internações por diarreia trazem a luz 

quer direta ou indiretamente a qualidade sanitária de uma região. A seguir apresentamos os 

dados da prestadora de serviços de saneamento básico do município. 

 

 

4. DADOS DO SAMAE DE TIMBÓ EM RESÍDUOS 

 

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

personalidade jurídica de direito público, com orçamento anual para o exercício 2021 de 28 

milhões de reais, sendo que 15 milhões correspondem a fonte de recursos vinculados, já o 

orçamento com recursos próprios atinge o valor de 13 milhões de reais, arrecadados até o 

presente momento foram 12,694 milhões de reais atingindo 97,65% do orçamento das receitas 

próprias. Na sequência os dados do SAMAE de Timbó. 

 

Quadro 2 – Resumo da execução orçamentária 2020 e 2021. 
CONTAS/2020 Orçado (R$) Realizado (R$)  CONTAS Orçado (R$) Realizado (R$) % 

Receita Total 28.000.000 13.151.785  Receita Própria 13.000.000 13.151.785 101,17 

Receitas Vinculadas 15.000.000 -  Despesa Própria 13.000.000 12.610.013 97,00 

Receita tarifa de água 8.800.000 8.729.719      

Taxa de lixo 3.200.000 3.813.131  Taxa de lixo 3.200.000 3.813.131 119,16 

Outros 1.000.000 608.935  Custos 3.110.000 2.730.195 87,79 

Despesa Total 28.000.000 12.610.013    1.082.936  

Investimentos Rec. Vinc. 15.000.000        

investimentos Rec. Prop. 3.828.000 1.131.421      

Manutenção 9.172.000 11.478.592      

Custo Resíduos 3.110.000 2.730.195      
 

CONTAS/2021 Orçado (R$) Realizado (R$)*  CONTAS Orçado (R$) Realizado (R$)* % 

Receita Total 28.000.000 12.694.035  Receita Própria 13.000.000 12.694.035 97,65 

Receitas Vinculadas 15.000.000 -  Despesa Própria 13.000.000 13.884.965 -6,81 

Receita tarifa de água 8.800.000 8.821.557      

Taxa de lixo 3.200.000 3.263.543  Taxa de lixo 3.200.000 3.263.543 101,99 

Outros 1.000.000 608.935  Custos 2.860.000 3.651.658 127,68 

Despesa Total 28.000.000 13.884.965    -388.115  

Investimentos Rec. Vinc. 15.000.000        

investimentos Rec. Prop. 3.828.000 1.089.340      

Manutenção 9.172.000 12.795.625      

Custo Resíduos 2.860.000 3.651.658      

* Receita arrecadadas e empenhos liquidados até dez/21. 
Fonte: Adaptado sítio oficial do município de Timbó. 
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Portanto o orçamento para o ano de 2021 se apresenta deficitário até o presente 
momento considerando as despesas liquidadas e as receitas arrecadadas, isso demonstra que as 
receitas estão atingindo o ponto de equilíbrio devendo o prestador observar ao máximo o 
comportamento dos gastos para não gerar déficit neste vetor. O déficit no ano seguinte é 
facilmente explicado, haja vista o superávit no ano anterior. Na sequência são apresentados os 
dados do Resíduos do SAMAE de Timbó. 

 

Figura 2 – Dados da coleta convencional do SAMAE de Timbó. 

 

 
Fonte: Adaptado relatório final da pesquisa dos custos dos resíduos sólidos (convencional e reciclável), AMVE, 2021. 
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A série histórica auxilia a entender melhor o serviço de coleta, transbordo, 

tratamento, transporte e destino final dos resíduos sólidos no município de Timbó, o 

comportamento do custo por tonelada. 

 

 

Quadro 3 – Análise horizontal dos indicadores resíduos (sem reciclagem). 

INDICADORES FINAIS 2016 2017 
A.H. 
(%) 

2019 
A.H. 
(%) 

2020 
A.H. 
(%) 

Custo Total (R$)  2.041.532 2.068.778 1,33 1.911.227 -7,62 2.062.697 7,93 

Custo Total pela População Total (R$)  48,56 48,33 -0,47 43,2 -10,61 45,86 6,16 

Custo Total pelo Total de Domicílios (R$)  153,3 152,6 -0,46 129,61 -15,07 137,58 6,15 

Custo Total por Tonelada (R$)  306,86 283,07 -7,75 197,29 -30,30 201,1 1,93 

Quilos gerados por Habitante (Kg)  158,23 170,75 7,91 218,98 28,25 228,05 4,14 

Quilos gerados por Habitante por dia (Kg)  0,43 0,47 9,30 0,6 27,66 0,62 3,33 

Quilos gerados por Domicílio (Kg)  499,56 539,08 7,91 656,94 21,86 684,14 4,14 

Custo por Tonelada Coletada (R$)  256,86 218,07 -15,10 110,64 -49,26 113,86 2,91 

Custo por Tonelada Destinada (R$)   
  86,67  87,24 0,66 

Fonte: Adaptado relatório final da pesquisa dos custos dos resíduos sólidos (convencional e reciclável), AMVE. 

 

Observou-se oscilações significativas para mais e para menos nos indicadores ao 

longo dos anos, sendo que 2018 não houve registro, mas em 2020, a evolução dos indicadores 

foi mais estável sendo que o mais oscilou para mais, foi o custo total subindo 7,93% em relação 

a 2019, enquanto que a menor oscilação foi no custo total por tonelada destinada de apenas 

0,66% comparado com o mesmo período. Apresentamos a seguir os dados com os resíduos 

recicláveis. 

 
Figura 3 – Dados da coleta reciclável do SAMAE de Timbó. 
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Fonte: Adaptado relatório final da pesquisa dos custos dos resíduos sólidos (convencional e reciclável), AMVE, 2021. 

 

Na reciclagem os volumes aumentaram consideravelmente saltando de 1.811 

toneladas para 2.287 toneladas com crescimento percentual de 26,28% com as coletas anuais, 

sendo um número expressivo demonstrando assim o quanto o município avançou. Abaixo a 

evolução dos indicadores com especial atenção para o ano de 2020. 

 

Quadro 4 – Análise horizontal dos indicadores de recicláveis. 

INDICADORES FINAIS 2016 2017 
A.H. 
(%) 

2019 
A.H. 
(%) 

2020 
A.H. 
(%) 

Custo Total (Diretos e Indiretos) (R$)  696.966 933.790 33,98 1.112.385 19,13 637.773 -42,67 

Custo Total pela População Total (R$)  16,58 21,82 31,60 25,15 15,26 14,18 -43,62 

Custo Total pelo Total de Domicílios (R$)  52,33 68,88 31,63 75,44 9,52 42,54 -43,61 

Custo Total por Tonelada Coletada (R$)  421,2 549,45 30,45 614,29 11,80 278,82 -54,61 

Custo Total pelo Km Rodado (R$)  25,29 33,88 33,97 4,32 -87,25 3,04 -29,63 

Quilos gerados por Habitante (Kg)  39,36 39,71 0,89 40,93 3,07 50,86 24,26 

Quilos gerados por Habitante por dia (Kg)  0,11 0,11 0,00 0,11 0,00 0,14 27,27 

Quilos gerados por Domicílio (Kg)  124,25 125,36 0,89 122,8 -2,04 152,57 24,24 
Fonte: Adaptado relatório final da pesquisa dos custos dos resíduos sólidos (convencional e reciclável), AMVE, 2021. 
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Observou-se oscilações significativas para mais e para menos nos indicadores ao 

longo dos anos, sendo que 2018 Não houve registro, mas em 2020 as evoluções dos indicadores 

foram acentuadas para menos em boa parte deles em relação ao ano anterior. A redução mais 

acentuada pode ser verificada no custo total por tonelada coletada caindo de R$ 614,29 para R$ 

278,82 com -54,61%, os demais indicadores que cresceram foram os de quilos gerados.  Neste 

sentido, a entidade aumentou a eficiência do serviço com redução dos custos. Apresentamos a 

seguir os dados com os resíduos recicláveis. 

 

 

5. DA ANÁLISE  

 

A Lei Complementar nº 516 de 14 de dezembro de 2018 regulamentou o serviço de 

coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos no município de Timbó, bem como criou a 

Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – TC conforme metodologia abaixo: 

 

Quadro 5 – Metodologia de cobrança da taxa de coleta de resíduos. 

Taxa de Coleta = CG * CT * FU * FF * VF; onde 
 
a) CG - Coeficiente de Geração de resíduos por volume de água faturado, obtido através da aplicação da seguinte fórmula de 
cálculo: CG = [(tonelada de lixo coletada/habitante/ano) / (m3 de água faturada/habitante /ano)]; 
b) CT = Custo Total de coleta, transbordo, gerenciamento e disposição final dos resíduos dividido pela quantidade total em 
toneladas coletada, obtido através da aplicação da seguinte fórmula de cálculo: CT = (R$ custo total/toneladas totais 
coletadas);  
c) FU - Fator de uso referente ao tipo de ocupação da economia (adimensional);  
d) FF - Fator de frequência referente ao intervalo de coleta de resíduos (adimensional); e,  
e) VF - Volume faturado de água por economia (m³/mês). 

Fonte: Lei Complementar nº 516 de 14/12/2018. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sc/t/timbo/lei-
complementar/2018/51/516/lei-complementar-n-516-2018-regulamenta-o-servico-de-coleta-e-disposicao-final-de-residuos-solidos-urbanos-
no-municipio-de-timbo-cria-a-taxa-de-coleta-de-residuos-solidos-urbanos-tc-e-altera-as-leis-complementares-n-142-de-21-de-dezembro-de-
1998-e-n-212-de-21-de-dezembro-de-2001>. Acesso em: 23 dez. 2021. 

 

Para calcular o CG considerando para o cálculo a data base para o acumulado de 

dez/00 à nov/21 o volume total de resíduos sólidos coletados foi de 10.457,18 toneladas 

enquanto para o volume faturado assim apresentado: 

 

Quadro 5 – Volume faturados de dez/00 a nov/21. 
Volumes de água para faturamento (m³) - 2021 

Nº Mês Residencial Comercial Industrial Público Social Faturado 

1 dez/20 192164 16226 7740 2054 2473 220.657 

2 jan/21 205195 16284 6043 2053 2402 231.977 

3 fev/21 238669 16120 17338 2509 2580 277.216 

4 mar/21 201041 16289 8960 3831 2584 232.705 

5 abr/21 205467 16483 7482 3519 2577 235.528 

6 mai/21 188626 15714 7947 3060 2535 217.882 

7 jun/21 199006 17032 8319 3439 2840 230.636 

8 jul/21 183823 16265 7188 3500 2452 213.228 

9 ago/21 194405 17437 8014 3821 2738 226.415 

10 set/21 198674 17721 7899 4157 2831 231.282 

11 out/21 194891 18392 8307 5025 2972 229.587 

12 nov/21 198053 17611 8154 3786 2837 230.441 
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 Média 200714 16850 8696 3518 2668 231.463 

 Total 2207850 185348 95651 38700 29348 2.777.554 
Fonte: Ofício nº 255/2021 de 13 de dezembro de 2021. 

 

Gráfico 1 – Evolução dos volumes faturados 

 
Fonte: Ofício nº 255/2021 de 13 de dezembro de 2021. 

O Volume mensal constatado de maior pico foi o mês de fevereiro e o menor foi no 

mês de julho, meses clássicos onde o pico apresenta meses de calor intenso, enquanto que o 

mês de julho o inverso, sendo o mês de frio intenso. 

Desta feita o encontro da tonelada coletada contra o volume faturado apresenta a 

razão do coeficiente de 0,00376. 

 

𝐶𝐺 =
𝑇𝑁

𝑀3
=
10.457,18

2.777.554
= 0,00376 

 

 

Na sequência do cálculo o SAMAE apresentou o cálculo do custo da tonelada – CT da 

seguinte forma: 

 
Quadro 6 – Cálculo do custo para 2022. 

a) Custo em dezembro/2020  R$ 218.420,09 

b) Custo jan-nov/21  R$ 3.304.066,15 

c) PASEP dezembro/20  R$ 3.428,64 

d) PASEP jan-nov/21  R$ 32.801,67 

e) Total parcial  (=a+b+c+d) R$ 3.558.716,56 
   

f) Custo ADM dezembro/20  R$ 324.658,04 

g) Custo ADM jan-nov/21  R$ 3.111.841,02 

h) Total ADM  (= f+g) R$ 3.436.499,06 
   

i) Rateio do ADM para Resíduos (25%)  (= 0,25*h) R$ 859.124,77 

j) Absorvido para 2022 (30%)  (= 0,30*i) R$ 257.737,43 

k) Total dos Custos  (=e+j) R$ 3.816.453,99 

l) Total de resíduos Coletados (t)  10.457,18 

m) Custo Total por toneladas (= k÷l) R$ 364,96 
Fonte: Ofício nº 255/2021 de 13 de dezembro de 2021. 
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O cálculo apresentou um custo de R$ 3.558.716,56 para total operação dos resíduos, 

além disso é necessário adicionar o rateio dos custos administrativos que conforme Processo 

Administrativo nº 69/2018 considerou para os resíduos 25% dos custos administrativos que 

atingiu R$ 859.124,77, afim de adicionar estes gastos, a entidade propôs para o exercício de 2022 

aplicar 30%, sendo 60% para 2023 e 100% do critério de rateio em 2024. A tentativa é não 

impactar de forma excessiva o ano de 2022 assim o Valor a ser adicionado aos custos seria de R$ 

257.737,43 totalizando para 2022 R$ 3.816.453,99 que dividido pelas 10.457,18 toneladas 

resulta em R$ 364,96 por tonelada. 

Por sua vez a tabela para o ano de 2022 comparada com a utilizada em 2021 seria a 

seguinte: 

  

Quadro 6 – Tabela de composição do preço para 2022. 

Ano 2022 2021 
Evolução 

(%) 

Fator Multiplicador Multiplicador  

CG 0,00376 0,00368 2,44 

CT R$ 364,96 R$ 325,51 12,12 

FU 

Especial 0,5 0,5  

Residencial e Público 1 1  

Comercial e Industrial 2 2  

FF 
Zonas rurais e dispersas 0,5 0,5  

Zona urbana 1 1  

CA 

Critério 1 Volume tarifado Volume tarifado  

Critério 2 (Nº de habitantes *) 5,71 4,42 29,31 

Critério 3 10 10  
     
 Total coletado (12/20 a 11/21)            10.457,18            10.139,86  3,13 
 Custo total (12/20 a 11/21) R$ 3.816.453,99      3.300.604,04  15,63 

Fonte: Adaptado Ofício nº 255/2021 de 13 de dezembro de 2021. 

  

O CG sofreu um acréscimo de 2,44% enquanto que o custo por tonelada de 12,12%, 

na mesma linha o critério 2 para reajuste da taxa de coleta de resíduos cresceu 29,31%, o total 

de toneladas coletadas 3,13% enquanto que o custo total cresceu 15,63%. 

Os novos preços a serem praticados para 2022 conforme entidade apresentou para 

um consumo de 10m3 seriam: 

 
Quadro 7 – Tabela de preço para 2022. 

Taxas mínimas 2022 2021 
Incremento 

em (R$) 
por mês 

Impacto em (%) 

Especial e Rural R$ 6,87 R$ 5,77 R$ 1,10 19,07% 

Residencial e Público R$ 13,74 R$ 11,53 R$ 2,21 19,17% 

Comercial e Industrial R$ 27,48 R$ 23,07 R$ 4,41 19,12% 
Fonte: Adaptado Ofício nº 255/2021 de 13 de dezembro de 2021. 
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Apesar do percentual ser significativo em termos aparente em valores correntes, em 

reais é pouco significativo, sendo de R$ 1,10 para o especial e rural, R$ 2,20 para o residencial e 

público e de R$ 4,41 para o Comercial e Industrial. 

  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta encaminhada para a AGIR acerca do novo preço de Taxa de coleta de 

Resíduos Sólidos Urbanos – TC, se mostrou razoável e legal em conformidade com a Lei 

Complementar nº 516/2018, coerente aos princípios da modicidade tarifária bem como ao 

subsídio cruzado entre as categorias, e a busca de recuperação dos custos. 

 

Considerando a proposição de recuperação dos custos administrativos de 30% para 

2022, 60% para 2023 e já em 2024 adoção plena destes custos, visando com isto, o equilíbrio 

econômico financeiro dos serviços: 

 

Recomenda-se ao Diretor Geral da AGIR, 

1) Reconhecer o presente pleito do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

do Município de Timbó para a Taxa de Coleta de resíduos Sólidos Urbanos; 

2) Recomendar ao Diretor Geral da AGIR que paute sua Decisão à necessidade de 

comunicação pelo SAMAE de Timbó aos seus usuários de forma ampla e oficial, num 

período não inferior a 30 (trinta) dias, para início da cobrança da nova Taxa e que seja 

encaminhado a esta Agência cópia da nova tabela tarifária, assim como das 

publicações realizadas pela Autarquia Municipal (incluindo a nova tabela), em 

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). 

 

Blumenau, em 27 de dezembro de 2021.  

 

 

 

 
(assinado eletronicamente) 
ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista – AGIR 

CORECON – SC 146 
 

 
(assinado eletronicamente) 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 
Gerente de Estudos Econômico-Financeiros 

CRA/SC Nº 32.652 

 


