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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 021/2013. 

 

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. 

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

 

O pedido: 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, encaminhou 

para essa Agência ofício datado de 10/12/2013, onde solicita a revisão da taxa de coleta de lixo 

daquela municipalidade. Neste material remetido, expõe a sua pretensão fazendo a 

demonstração dos valores praticados e ainda a composição de seus custos, onde estão 

englobados os serviços de transporte e coleta de resíduos sólidos e a sua destinação final em 

local situado em outro ente municipal. 

 

Citado pedido foi devidamente processado e tomou o nº 021/2013 (Procedimento 

Administrativo), sendo encaminhado para as áreas técnicas da AGIR para as respectivas 

análises e considerações. O setor administrativo em sua análise econômico/financeira solicitou 

documentos e informações complementares ao SAMAE/Gaspar que permitiu um cotejamento 

entre dados já à disposição da Agência e assim permitiu uma análise mais profunda e com 

bases técnicas bem fundamentadas, como demonstram os documentos que compõe o 

Procedimento Administrativo nº 021/2013. 

 

Os órgãos institucionais da AGIR, em trabalho de apurada técnica, apresentaram seus 

relatórios e conclusões através do Parecer Administrativo nº 012/2013 e Parecer Jurídico nº 

018/2013, ambos com data de 13/12/2013, opinando pela procedência do pedido. 
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Adoto, como razões de decidir, ambos os relatórios acima, vez que nos mesmos foram 

abordados todos os elementos e posições legais que dão o amparo técnico e legal ao assunto 

“revisão de taxa de lixo do município de Gaspar/SC”. 

 

Da Decisão: 

O pleito apresentado pelo SAMAE de Gaspar, pelos documentos e trabalhos técnicos 

realizados pela AGIR transveste-se de legalidade e por isso não se pode deixar de reconhecer 

tal pedido como cabível e aceitável. 

 

Os cálculos que foram apontados pelo relatório administrativo e financeiro 

demonstram que os custos realmente levaram a necessidade de uma revisão da taxa, que no 

município de Gaspar se concretizará através do modelo de Decreto nº XXX, de 10 de 

dezembro de 2013, enviado para análise. 

 

Chama a atenção nesta análise, a quantidade de informações já disponíveis para a 

composição dos custos e que foram gerados através de trabalho anteriormente realizado pela 

AMMVI em parceria com a AGIR e, que no caso em tela foram atualizados e assim 

possibilitaram informações que foram comparadas e serviram de convencimento para as 

conclusões. 

 

Após o cotejamento das informações e dados, transformados em tabelas e gráficos, de 

forma clara ficou demonstrado que a revisão se faz necessária neste momento, evitando com 

isso um déficit ou prejuízo nos serviços regulados pela taxa, em futuro próximo e com isso não 

onerando de forma excessiva os usuários que ao final, são os clientes da administração pública 

que merecem um serviço público de qualidade e respeitada a modicidade preconizada pela Lei 

nº 11.445/2007. 

 

Por outro lado o cuidado com estes custos fará com em futuro próximo, a 

administração pública não terá necessidade de buscar reequilíbrios que só irão gerar desgastes 

e situações desconfortáveis para todos os atores envolvidos nesses processos, além de não 

perder a sua capacidade de investimentos futuros.  
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Também cumpre destacar que uma gestão eficaz e eficiente por outro lado irá 

representar um ganho para os usuários e estes, em próximas revisões poderão então ser 

beneficiados de forma direta ou indireta com estes ganhos, assim sendo atendida mais uma das 

normas ditadas pela legislação anteriormente citada do saneamento básico. 

 

Já o Parecer Jurídico apresenta no item 7 e seguintes, uma sólida interpretação sobre o 

que é uma revisão, citando textos legais, doutrinas e decisões das Altas Cortes que apontam 

neste mesmo sentido, ou seja, da legalidade da revisão da taxa. 

 

Diante de toda a argumentação técnica administrativa, financeira e jurídica, a revisão 

do preço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos dos atuais R$ 1,14 (um 

real e catorze centavos) por passada, para R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) por passada 

é aceitável e a recomenda, vez que percentualmente representa 11% (onze por cento), índice 

esse que se aproxima à evolução do IPCA acumulado de 24 meses (11.63%) ou 26 meses 

(12,69%). 

 

Assim, com amparo na Legislação Municipal nº 1.330/91, Artigo 263 c/c Artigo 265 e 

ainda nos ternos da Lei Federal nº 11.445/07, essa Agência Reguladora se manifesta no sentido 

de que a revisão aplicado pelo município de Gaspar/SC, através do Decreto nº XXX, de 10 de 

dezembro de 2013, está revestido de todas as formalidade legais aplicáveis e por isso nada tem 

a opor.  

 

Recomenda, contudo, a Agência que a administração pública de Gaspar/SC e em 

especial o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, que na 

próxima oportunidade em que venha a submeter a análise destes assuntos ou outros de 

responsabilidade e competência da AGIR, estes sejam remetidos com a devida antecedência de 

modo a permitir prévia análise. 

 

Também recomenda-se  que sejam formalizadas as recomendações exaradas pelo 

Diretoria Administrativa/Financeira quanto às alterações da Lei nº 1330/91, visando uma 
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justiça fiscal mais equilibrada, evitando distorções que por vezes podem causar desconfortos 

aos envolvidos. 

 

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 GASPAR/SC 

para conhecimento. Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-

SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo. 

 

Blumenau (SC), em 13 dezembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

http://www.agir.sc.gov.br/

