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Procedimento Administrativo nº 015/2013 

 

Objeto: ANÁLISE DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO DA 

TAXA DE COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE POMERODE.  

Solicitante: SAMAE DE POMERODE. 

Interessados: MUNICÍPIO E O SAMAE DE POMERODE.  

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

 

Do Pleito: 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Pomerode/SC, por 

intermédio do Ofício POM 0122/2013 recebido em 04 de setembro de 2013, solicita avaliação 

desta Agência sobre a instituição da Taxa de Coleta de Lixo a ser instituída pelo Município, 

tudo nos moldes do Anexo I, de Lei Complementar a ser encaminhada ao Legislativo 

Municipal. 

 

Referido pedido foi devidamente processado e tomou o nº 015/2013, tendo como base 

legal a Resolução nº 037/2013 publicada no DOM/SC de Edição nº 1322, p. 542.  Remetidos 

os autos para as áreas técnicas da AGIR, o setor administrativo em sua análise 

econômico/financeira solicitou documentos complementares ao SAMAE/Pomerode. Estes 

foram enviados e confrontados nos dados que já estavam disponíveis internamente pela 

Agência, através de outro trabalho e outra finalidade, mas que foi de grande valia para as 

conclusões apresentadas no Parecer Administrativo nº 007/2013 e também instrumentaliza este 

procedimento. 

 

Naquele parecer ficou clara a metodologia utilizada para a análise do pedido e as 

justificavas para utilização desta técnica, onde restou apontado de que há necessidade de 

cuidados em relação aos gastos do corrente ano em razão do já realizado. A Autarquia também 
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apresenta o quadro da receita com a coleta de lixo que aponta para um déficit, que em primeiro 

momento desperta preocupação. 

 

Essa preocupação tem o seu amparo nos Artigos 22, Inciso IV, 29, Inciso II e Artigo 

35, Incisos I, II, III, todos da Lei nº 11.445/07, mas ao mesmo tempo se deve ter em mente que 

até a presente data não havia naquele município, qualquer cobrança a título de coleta de lixo, o 

que permite aceitar-se esse déficit inicial. 

 

Os cálculos efetuados reportam para um custo médio de R$ 21,85 (vinte e um reais e 

oitenta e cinco centavos), tido como o mais indicado sob a ótica da legislação do saneamento 

que prevê a sustentabilidade econômico-financeira da gestão. Deve-se atentar ainda que a 

mesma lei prevê a modicidade tarifária e tudo isso mediante mecanismos que venham apontar 

para a eficiência e eficácia dos serviços.  

 

Assim, de acordo com o que aponta a análise acima comentada, com o preço público 

da tarifa apresentado pela Autarquia, haverá um déficit na ordem de R$ 867.273,97 (oitocentos 

e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos). 

 

Em suas conclusões finais, são indicados vários procedimentos, que entendemos 

válidos, que deverão ser observados pelo SAMAE/Pomerode, além de opinar pelo 

reconhecimento, necessidade e obrigatoriedade da instituição da taxa.  

 

O Parecer nº 011/2013 exarado pela Assessoria Jurídica da AGIR ingressa no campo 

da legalidade da instituição da taxa, e aponta o amparo legal, citando o comando constitucional 

e a legislação infraconstitucional aplicável, desde o Código Tributário Nacional e a Lei nº 

11.445/07. 

 

Perpassa ainda, de forma concreta, na diferença entre taxa e tarifa, citando doutrinas e 

decisões e ainda ingressa no campo dos serviços públicos, suas conceituações e entendimentos 

dominantes na cultura jurídica. 
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Também expõe de forma clara a legalidade para a utilização da taxa e quais os meios 

que devem ser utilizados para a sua vigência e conclui que o projeto de lei apresentado para a 

instituição da taxa de coleta de lixo é hígida para ser introduzida ao sistema tributário do 

município de Pomerode. 

 

Ressalta, ao modo do outro parecer, a necessidade de ajustes e também quanto à 

publicidade obrigatória de tais atos e a observação dos prazos, por fim, também emite o seu 

entendimento sobre a legalidade da instituição da taxa sob comento, destacando também que 

sejam observados certas ações obrigatórias e que atendam os princípios gerais da administração 

pública municipal. 

 

Por tudo que consta deste procedimento e pelos fundamentos, estudos e análises 

produzidas pela Diretoria Administrativa e Assessoria Jurídica da AGIR, dentro de suas 

respectivas competências, aprovo os mesmos e assim decido: 

 

Da Decisão: 

Temos como correto o Projeto de Lei Complementar que nos foi colocado para análise 

pelo SAMAE/Pomerode, ente associado deste consórcio regulatório, que irá instituir no 

município de Pomerode/SC a Taxa de Coleta, Transporte, Transbordo e Destinação final dos 

resíduos urbanos domiciliares e assemelhados, com o seu preço fixado em UFM (Unidade 

Fiscal Municipal), esta já vigente naquela unidade da Federação e de acordo com as tabelas 

apresentadas na referida Minuta de Projeto de Lei Complementar, em seu Artigo 3º, §§ 1º e 2º. 

 

A presente decisão, em complementação às atribuições da Agência de Regulação, 

também determina que: 

i – Deverão ser revistos com urgência, os orçamentos para o ano fiscal de 2014, 

detalhando os valores para pessoal, na ordem de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil 

reais) e a rubrica serviços de terceiros no valor de R$ 1.525.000,00 (um milhão, quinhentos e 

vinte e cinco mil reais), apresentando-se justificativas para tal alteração em comparativo ao 

orçamento 2013; 

ii – Instituir ações para minimizar os impactos do déficit do Programa de Lixo; 
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iii – Instituir no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, políticas, programas de 

incentivos fiscais/sociais para os usuários que estiverem atendendo as diretrizes da coleta 

seletiva; 

iv – Apresentar para a AGIR, trimestralmente, no próximo exercício (2014), a 

execução orçamentária (despesas e custos) e a arrecadação; 

v – Promover a divulgação da Lei Complementar sancionada, através do órgão oficial 

de publicações adotada por esse município e de forma mais ampla e abrangente possível, de 

modo que os usuários passem a ser bem informados; 

vi – Que sejam respeitados os princípios da anterioridade e da noventena da 

instituição da taxa em questão; 

vii – Que cópia desta Decisão seja encaminhada ao Poder Legislativo para subsídio 

dos senhores Vereadores quando da análise do Projeto de Lei Complementar que é o objeto 

desta Decisão; 

viii – Que a Lei sancionada e as comprovações de divulgação da mesma aos usuários 

sejam remetidas a AGIR.  

 

A presente Decisão entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão de publicidade oficial da AGIR. Ainda, 

DEVERÁ ser publicada no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br.  

 

Extraia-se cópia desta decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

ENCAMINHA-SE À PARTE E PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

POMERODE/SC para conhecimento. Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo. 

 

Blumenau (SC), em 26 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 
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