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DECISÃO FINAL 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 017/2014. 

 

OBJETO: Revisão da taxa de coleta de lixo no município de Gaspar. 

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

INTERESSADO: SAMAE e o município de Gaspar. 

 

Relatório: 

 

Através do Ofício nº 27/2014, de 27 de outubro de 2014, O Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Gaspar – SAMAE propõe que seja apreciado pela Agência Reguladora, a revisão da taxa 

de coleta de lixo daquele município. Informa a Autarquia que os serviços são realizados por duas (02) 

empresas contratadas, a empresa Say Muller Serviços Ltda. EPP responsável pelo serviço de coleta e 

transporte, que recebe ao montante de R$ 140,93 (cento e quarenta reais e noventa e três centavos) 

por tonelada. E, a empresa Recicle Catarinense de Resíduos Sólidos Ltda., situada em Brusque, é 

responsável pela destinação final dos resíduos sólidos e por isso recebe o valor de R$ 140,88 (cento e 

quarenta reais e oitenta e oito centavos) por tonelada depositada. 

 

Também junta ao seu pedido a planilha de custos destes serviços que tem base a legislação municipal 

definidora da composição desta taxa, que é então analisada pelo setor competente da Agência e, de 

onde se extrai que o custo mensal destes serviços é da ordem de R$ 382.853,59 (trezentos e oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos). O índice apresentado pela 

Autarquia é de 14% (catorze por cento) ao passo que o IPCA acumulado dos últimos 12 (doze) meses 

é de 6,59% (seis vírgula cinquenta e nove por cento). O pleito e as razões do índice tem por base 

legal o artigo 263, da Lei nº 1.330/91 com a redação dada pela Lei Complementar nº 9/2002. 

 

O Parecer Administrativo nº 008/2104 faz uma análise minuciosa destes valores, inclusive com a 

análise da avaliação dos três (03) últimos reajustes solicitados, onde demonstra que houve naquele 

período um ganho real de 20,77% (vinte vírgula setenta e sete por cento), como se extrai do 

QUADRO 2 daquele Parecer. Esse Parecer também se reporta que o serviço vem buscando o seu 
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equilíbrio financeiro e por isso partiu-se também para a análise das entradas e saídas (QUADRO 4) e 

ainda uma análise da evolução da média/mês (QUADRO 5) e, para mais compreensão apresenta o 

GRÁFICO 1 que demonstra a evolução média por mês/ano. Concluídos os estudos e as análises, o 

Parecer Administrativo opina pela não aplicação do percentual apresentado, fato referendado pelo 

Parecer Jurídico nº 022/2014. Esse o relatório.  

 

Decisão: 

 

O pedido apresentado pela Autarquia SAMAE de Gaspar/SC no sentido de obter uma manifestação 

por parte da Agência Reguladora sobre a aplicação de índice de 14% (catorze por cento) a título de 

revisão da taxa de lixo vem amparado na legislação municipal através do artigo 263, da Lei nº 

1.330/91 com a redação dada pela Lei Complementar nº 9/2002. O Parecer Administrativo nº 

08/2014, com muita propriedade aborda a Lei Federal nº 11.445/2997
1
, em especial em seus artigos 

23, inciso VI e ainda o artigo 29, inciso II
2
, destacando que referido texto é bem claro ao deixar 

expresso “sempre que possível” ao balizar a sustentabilidade econômico-financeira destes serviços. 

Os estudos apresentados demonstram que está havendo um ganho real de 13,36% (treze vírgula trinta 

e seis por cento) com o índice ora solicitado, esse ganho real seria de 20,77% (vinte vírgula setenta e 

sete por cento), situação que não pode se sustentar sob pena de se perder o equilíbrio entre o justo e 

economicamente suportável pelos usuários. Por outro lado, também não há como ter esse índice 

como correto e necessário, uma vez que não se avista, ao menos nestes documentos, alguma situação 

econômica indispensável ou urgente para o próximo exercício que possa, em caso de falta, 

inviabilizar o regular funcionamento dos serviços contratados.  De outra banda, a Agência entende, a 

título de recomendação e aprimoramento necessário para o cálculo dos valores que compõem os 

valores das taxas, que a referida Lei Municipal 1.330/91, alterada pela Lei Complementar nº 9/2002 

                                                 
1
 Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação 

dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

[...] 

VI - monitoramento dos custos; 

[...]. 

 
2
 Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, 

sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços: 

[...] 
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades; (grifo nosso) 
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seja revisada, em especial quando se refere tão somente há um mês como base tarifária, quando se 

sabe que vários fatores devem ser computados para se chegar a uma média mais de acordo com a real 

necessidade. Deve ser destacado ainda que, por se tratar de taxa e não de tarifa, é de total 

responsabilidade do SAMAE de Gaspar/SC acatar ou não o presente parecer, uma vez que taxa é 

tributo e por isso deve ter a apreciação do legislativo ou então aquilo que a legislação municipal 

determinar, inclusive para a elaboração e expedição de atos legais para a validade da revisão. 

 

Postas todas essas considerações e análises quer de ordem administrativas, econômicas, financeiras, 

quer de ordem legal, a Agência RECOMENDA que seja aplicado o índice de 6,59 (seis vírgula 

cinquenta e nove por cento), que representa o IPCA acumulado e mais o percentual de 2% (dois por 

cento) a titulo de revisão, totalizando o percentual de 8,59% (oito vírgula cinquenta e nove por 

cento). 

 

Como medida acessória e dentro de suas prerrogativas, a Agência Reguladora DETERMINA que a 

Autarquia, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta decisão, apresente um 

plano de recuperação de seus custos e receitas, estabelecendo orçamento para os próximos 4 (quatro) 

anos.  Que esse plano seja remetido para a Agência Reguladora, no prazo acima para a devida análise 

e posterior acompanhamento, alertando ainda que sejam realizadas fiscalizações contínuas para o 

regular acompanhamento dos contratos para minimizar eventuais situações que possam gerar revisões 

extraordinárias.  

 

Encaminhe-se a decisão para conhecimento e cumprimento aos interessados. 

 

Blumenau (SC), em 1 de dezembro de 2014. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 


