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Parecer Administrativo nº 014/2016  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 022/2014. 

 

OBJETO: Apreciação do pedido de revisão da taxa de coleta de lixo prestados pelo Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE. 

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

INTERESSADO: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE e 

Município de Timbó/SC. 

 

Relatório: 

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

intermédio do Ofício nº 060/2014, de 25 de novembro de 2014, solicita apreciação do pedido 

de revisão em 10% para o ano de 2015 e 20% para os próximos dois anos bem como reajuste 

da taxa de coleta do lixo do município de Timbó/SC. Diante da solicitação, a AGIR,  instaurou 

o Procedimento Administrativo nº 022/2014, 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 Timbó  – 

SAMAE. 

 

Informa a Autarquia que a revisão se faz necessária em primeiro momento com 

aplicação de 10%, apresentando custos históricos e projeções para balizar tal pleito, além do 

reajuste anual aplicado sobre a Unidade Fiscal Municipal – UFM do Município de Timbó 

corrigida anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPCA. Neste mesmo prazo de 

análise o processo tramitou na Casa Legislativa do Município de Timbó culminando em sua 

aprovação. 

 

Desta forma, esta Diretoria entende por encerrado o Procedimento em tela, 

observando-se que o serviço é remunerado por taxa e como tributo o Poder Legislativo tem 

competência decisória, restando para esta Agência de Regulação atuar como órgão consultivo 

quanto a aplicação dos reajuste e revisões para taxas. 
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Mediante nova manifestação expedida pela Assessoria Jurídica no dia 14 de dezembro 

de 2015, através de e-mail, solicita revisão dos preços para o exercício 2016 com 10% mais a 

variação do IPCA aplicados sobre a UFM do município de Timbó. Neste mesmo e-mail envia 

informações em planilhas originais sem a devida atualização projetando novos cenários, bem 

como apuração dos resultados obtidos na data base. 

 

Desta forma, entende-se por abrir novo Procedimento Administrativo, este de número 

23/2015, cujo objeto é a apreciação do pedido de revisão da taxa de coleta de lixo, prestada 

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

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 27 de janeiro de 2016. 

  

 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo – AGIR 
ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC 1463 

 

 

 

 

 

 

 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 
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