
 

 
 

 

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. 

 

 

DECISÃO Nº 045/2018 

 

 

 O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE, encaminhou para a 

Agência, um pedido para implantação de uma nova base tarifária para os serviços de coleta dos 

resíduos sólidos urbanos daquela municipalidade. 

Juntou ao seu pedido, uma série de estudos e demonstrações sobre o tema e que vêm para 

fortalecer o seu pedido. 

Recebido o pedido, foi aberto o Procedimento Administrativo nº 085/2018, que devidamente 

protocolizado e autuado, foi encaminhado aos setores envolvidos e responsáveis pela análise e 

prolação de informações técnicas e jurídicas que devem dar amparo ao pleito, dentro de suas 

responsabilidades e competências. 

Por isso foram elaborados o Parecer Administrativo nº 069/2018 e o Parecer Jurídico 

0124/2018, que se fazem parte do Procedimento acima identificado.  

Como trata-se de uma análise de ordem técnica, a decisão tão somente se atém àqueles 

pareceres, não necessitando, em nosso convencimento, de uma análise e julgamento do mérito. 

 

Por isso, RATIFICA-SE, em toda a sua totalidade, o Parecer Administrativo nº 069/2018 e o 

Parecer Jurídico 0124/2108, pelos seus próprios fundamentos e razões, para validar os estudos 

apresentados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE, e opinar 

que, diante dos estudos e análises produzidos, as mudanças propostas vêm de acordo com a política 

nacional atribuída para os trabalhos com os resíduos sólidos urbanos, respeitando, à princípio, a 



 

 
 

necessária e indispensável modicidade tarifária, em deixar de observar o princípio de um maior 

alcance nos serviços, na remuneração, de modo que o sistema tenha a sua obrigatória e necessária 

sustentabilidade econômico-financeira.  

 Por tudo isso, ratificam-se aos estudos e as propostas, sempre observadas as recomendações 

legais aplicáveis. 

 Extraiam-se cópias dos dois pareceres e desta decisão, e encaminha-se aas mesmas à Direção 

do SAMAE/Timbó e ao Senhor Prefeito. 

 Transcorrido o prazo de quinze (15), sem que haja qualquer manifestação, determino o 

encerramento do procedimento, com as devidas cautelas e formalidades necessárias. 

 

 

 

 

 

 

Blumenau (SC), em 25 de outubro de 2018. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

 

 

 

 


