
 

 

 

 

PARECER Nº 020/2015 

Referente ao Procedimento Administrativo nº 022/2015 – Pedido de reajuste 
da taxa de coleta de lixo no município de Gaspar/SC, encaminhada pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE 
 

I - Identificação 

 

De: Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico 

Para: Heinrich Luiz Passold e Vanessa Fernanda Schmitt – Diretor Geral e Diretora 

Administrativa da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos do Médio Vale do Itajaí – AGIR.  

Objeto: Ref. Análise sobre o Procedimento Administrativo nº 022/2015, cujo objeto 

é a apreciação do pedido de “reajuste” da Taxa de Coleta de Lixo no município de 

Gaspar/SC, encaminhado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Gaspar – SAMAE.   

Órgão Consulente: Diretoria Administrativa da AGIR.  

  

II – Breve Sinópse dos Fatos 
 

1. Versa o presente a despeito de pedido formalizado pela Agência 

Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Médio 

Vale do Itajaí – AGIR – na pessoa de sua Ilma Diretora Administrativa – com o fito 

de que seja exarado parecer jurídico relativamente ao pedido de “reajuste” da Taxa 

de Coleta de Lixo no município de Gaspar/SC, encaminhado pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE. 

 
 
2. Para tanto, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Gaspar – SAMAE – por intermédio do Ofício nº 079/2015, de 27 de novembro de 

2015, formula pedido de “reajuste” da Taxa de Coleta de Lixo no município de 

Gaspar/SC, e pede autorização para aplicá-lo a partir do próximo ano (no caso: 

2016), cujo total requerido a título de reajuste perfaz o percentual de 9,93% 

(nove vírgula noventa e três por cento). 



 

 

 

 

3. Neste diapasão a Autarquia destaca 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. 

É o breve e necessário relato das informações que merecem destaque, 

sendo certo que para não incorrer em tautologia, este signatário pede “vênia” à 

Diretora Administrativa da AGIR para reporta-se às razões constantes do Parecer 

Administrativo nº 012/2015, que para tanto passa a fazer parte integrante e 

indissociável deste parecer ora apresentado.  

 
III – Da análise do pedido de revisão da TCL em face das legislações aplicáveis 
à espécie 

 
4. A princípio, e antes de discorrer qualquer arrazoado acerca da 

questão posta em análise, sobreleva proceder ao cotejo analítico entre o pedido de 

“reajuste” da Taxa de Coleta de Lixo no município de Gaspar/SC, encaminhado pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE e os diplomas 

legais aplicáveis à matéria.    

 
5. Neste diapasão, é de todo relevante destacar que por intermédio 

do Ofício nº 079/2015, de 27 de novembro de 2015, e amparado no Memorando 

Interno e demais documentos e informações tangidas ao processo administrativo 

“sub examine”, é que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – 

SAMAE, encaminha à analise desta Agência de Regulação (AGIR) o pedido de 

reajuste da taxa de coleta de lixo (TCL) no município de Gaspar/SC, cuja instituição 

desta TCL assim o foi estabelecida pelo artigo 263 da Lei Municipal nº 1330/1991 e 

cujo total solicitado a título de revisão perfaz o percentual de 9,93%.  

 
6. Assim o fato gerador da TCL é a utilização, efetiva ou potencial, 

dos serviços, em razão do número de freqüências mensais de coleta e o custo do 

serviço compreende a coleta, o transporte, a destinação final dos resíduos sólidos e 



 

 

 

 

as atividades administrativas e técnicas decorrentes da prestação do serviço no 

município de Gaspar.  

 
7. No entanto, e antes de proceder à analise quanto à legalidade e 

procedência do pedido de “reajuste” da Taxa de Coleta de Lixo no município de 

Gaspar/SC, encaminhado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Gaspar – SAMAE, obtempera-se crível trazer a cotejo o conceito emprestado ao 

termo “reajuste” e bem assim os diplomas legais que o regulamentam, conforme 

adiante demonstrar-se-á.  

 

8. Assim, e antes de adentrar no mérito da “quaestio”, sobreleva 

trazer à lume o conceito e os critérios pelos quais os REAJUSTES das tarifas de 

serviços públicos pautar-se-ão, as quais por sua vez obedecerão dentre outros 

princípios, pelo que prevê a Lei nº 11.445/07, que em seu artigo 37 dispõe “in 

verbis”:  

“Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento 
básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) 
meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e 
contratuais;”  
 

9. Aplicável, ainda, o que dispõe os artigos 49 e 50 do Decreto nº 

7.217 de 21 de junho de 2010 – que regulamenta a Lei no 11.445 de 5 de janeiro de 

2007 e estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras 

providências – nos seguintes termos “in verbis”:  

 

“Art. 49. As tarifas e outros preços públicos serão fixados de forma 
clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser tornados 
públicos com antecedência mínima de trinta dias com relação à sua 
aplicação. 
 

Art. 50. Os reajustes de tarifas e de outros preços públicos de serviços 
públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o 
intervalo mínimo de doze meses, de acordo com as normas legais, 
regulamentares e contratuais.” 
 
 

10. Acerca do conceito emprestado ao termo REAJUSTE, afirma 

Celso Antônio Bandeira de Mello que: 



 

 

 

 

 

[...] o reajuste configura hipótese em que a tarifa substancialmente não 

muda; altera-se, apenas, o preço que a exprime. Como persistem os mesmos fatores 

inicialmente levados em conta, a tarifa é apenas atualizada, a fim de 

acompanhar a variação normal do preço dos insumos, sem que se lhe 

agreguem acréscimos, pois não há elementos novos interferentes com ela. 

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 723) (apud cit: MACHADO, Maurício Castilho. 

A tarifa nas concessões de serviço público. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 

2293, 11 out. 2009. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/13673) 

(Grifamos)  

O reajustamento, como disse o saudoso Hely Lopes Meyrelles1, "é 

conduta contratual autorizada por lei para corrigir os efeitos ruinosos da inflação. Não 

é decorrência da imprevisão das partes; ao contrário, é previsão de uma realidade 

existente, diante da qual o legislador pátrio institucionalizou o reajustamento dos 

valores contratuais". 

 

11.  No caso posto em análise e observando todas as razões e 

argumentos dispostos no Parecer Administrativo nº 012/2014 da lavra do Agente 

Administrativo e Diretora Administrativa desta Agência de Regulação, entre outros 

documentos e informações tangidas ao processo administrativo, conclui-se num 

juízo de cognição sumário, que o pedido de “reajuste” da Taxa de Coleta de Lixo no 

município de Gaspar/SC, encaminhado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Gaspar – SAMAE, encontra subsídios técnicos e legais que lhe emprestam 

guarida e procedência, até porque as informações/tabelas constantes do parecer 

administrativo supra citado atestam que IPCA acumulado nos últimos 12 meses, 

perfaz o percentual de 9,93% (nove vírgula noventa e três por cento). 

 

                                                           

1
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25ª edição. São Paulo: Malheiros, 2000. 

 

 

 



 

 

 

 

12.  Por fim, e reportando-se as considerações e posicionamentos 

constantes do Parecer Administrativo nº 012/2015, e considerando ainda o 

cumprimento de todos os requisitos necessários a proposta de reajuste pretendida, 

não há como divergir do posicionamento adotado pelo Agente Administrativo e 

Diretora Administrativa desta Agência de Regulação, no sentido de manifestar-se 

favorável a concessão de reajuste de 9,93% (nove vírgula noventa e três por 

cento); cujo fundamento de tudo quanto foi decidido encontra azo no artigo 23, 

inciso VI e artigo 29, inciso II, ambos da Lei Federal nº 11.445/2007. 

 

IV – Conclusão 

 
13.  Por todo o exposto, a par das razões de ordem legal e julgados 

supra transcritos, conclui-se num juízo de cognição sumária, e considerando ainda 

as bem lançadas razões e fundamentos anotados no Parecer Administrativo nº 

012/2015 deste Procedimento Administrativo nº 022/2015, da lavra do digníssimo 

Agente Administrativo, Economista e Diretora Administrativa da AGIR, e demais 

informações e documentos carreados ao processo administrativo “sub examine”; o 

parecer também o é no sentido de manifestar-se favorável a concessão de reajuste 

de 9,93% (nove vírgula noventa e três por cento), pelo IPCA acumulado  

Sugere-se, outrossim, a observância das orientações apostas no 

Parecer Administrativo nº 012/2015 “in fine”, da lavra dos Ilmos Agente 

Administrativo, Economista e Diretora Administrativa da AGIR, em especial quanto 

ao cumprimento do prazo de 90 dias para aplicação do reajuste deferido, inclusive 

com aplicação apenas para o exercício seguinte ao seu deferimento, portanto.  

Quanto ao mais, reporta-se às razões de deferimento supra 

discorridas, como de Direito.  

 
É o parecer, salvo melhor juízo. 

 
Blumenau/SC, 30 de Novembro de 2015. 

 
 

Luciano Gabriel Henning 
Assessor Jurídico 



 

 

 

 

 

 
 


