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Apresentação e panorama nacional



TCE X MUNICÍPIO



LEGISLAÇÃO

Lei 11.445/2007  
Diretrizes Nacionais 
para o Saneamento 

Básico

Lei 12.305/2010 
 Política Nacional de 

Resíduos Sólidos



Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: c) limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 
final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas.



COMPARAÇÃO

Gráfico 1 – Acessos aos serviços de saneamento básico no Brasil. Fonte: PNAD/IBGE.
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PANORAMA

Tabela - Acesso aos serviços de saneamento básico por regiões do Brasil.

Serviços Brasil
Grandes regiões

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Abastecimento de 
água (Rede Geral) 

IN055
83,3% 55,4% 73,6% 91,2% 89,4% 89,7%

Esgotamento 
sanitário (Rede 
Coletora) IN056

51,9% 10,5% 26,8% 78,6% 42,5% 51,5%

Destino do Lixo 
(Coletado) IN015 91,5% 82,1% 84,7% 96,0% 91,1% 93,0%

Fonte: Série Histórica SNIS (2016).



PANORAMA

Panorama nacional

A população brasileira apresentou um crescimento 
de 0,8% entre 2015 e 2016, enquanto que a geração 
total de RSU sofreu queda de 2% e a geração per 
capita de quase 3% no período.



PANORAMA

Panorama nacional

A quantidade de RSU coletados no país apresentou 
índices negativos condizentes com a queda na 
geração de RSU, tanto no total quanto no per capita.



PANORAMA

Mesmo os  
municípios que 
apresentam 
alguma 
iniciativa de 
coleta seletiva, 
muitos não 
abrangem a 
totalidade de sua 
área urbana.
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Fonte: Série Histórica SNIS (2016).

Gráfico. Distribuição dos Municípios com Iniciativa da Coleta Seletiva.



PANORAMA

Fonte: Panorama 
dos Resíduos 

Sólidos no Brasil 
2016 – Abrelpe. 



PANORAMA

As unidades inadequadas como lixões e aterros 
controlados ainda estão presentes em todas as regiões 
do país e receberam mais de 81 mil toneladas de 
resíduos por dia, com elevado potencial de poluição 
ambiental e impactos negativos na saúde.

Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2016 – Abrelpe. 



PANORAMA

Panorama nacional

Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2016 – Abrelpe. 



PANORAMA

Panorama nacional
Local Quantidade de 

Municípios

Quantidade de 
Municípios que 

Pesam

Percentual de 
municípios 
que pesam

Brasil 3670 1178 32,1% 

Fonte: Série Histórica SNIS (2016).

Tabela. Municípios que pesam os resíduos coletados.



PANORAMA

Panorama nacionalDespesa total com 
o serviço de coleta 

de RDO e RPU 
(R$/Ano)

Despesa total com o 
serviço de coleta de 

RDO e RPU Per 
Capita (R$/Ano/hab)

Despesa total com o 
serviço de coleta de 
RDO e RPU Total 

(R$/Ano)

Despesa total com o 
serviço de coleta de 

RDO e RPU Per 
Capita (R$/Ano/hab)

Norte 398.808.150,47      30,65 332.921.254,86        27,11
Nordeste 1.254.376.010,91   34,96 1.299.926.742,20     35,52

Centro-Oeste 304.897.092,20      26,07 372.986.640,20        29,78
Sudeste 3.658.576.330,04   47,81 4.104.705.862,32     52,76

Sul 1.084.356.970,82   43,10 1.212.639.178,46     45,66
Brasil 6.701.014.554,44   41,30 7.323.179.678,04     44,18

Região

2015 2016

Fonte: Série Histórica SNIS (2016).

Tabela. Despesa total com os serviços de coleta (R$/ano).



PANORAMA

Panorama nacional

Fonte: Série Histórica SNIS (2016).

Tabela. Despesa total com os serviços de manejo de resíduos (R$/ano).

Despesa total com 
o serviço de manejo 
de RSU (R$/Ano)

Despesa total com o 
de manejo de RSU de 

RSU Per Capita 
(R$/Ano/hab)

Despesa total com de 
manejo de RSU Total 

(R$/Ano)

Despesa total com o 
de manejo de RSU 

Per Capita 
(R$/Ano/hab)

Norte 936.730.110,32      71,98 907.863.013,33        73,92
Nordeste 2.873.956.226,28   80,10 3.185.553.830,68     87,04

Centro-Oeste 1.160.032.273,78   99,20 1.214.733.599,82     96,98
Sudeste 9.595.343.246,93   125,40 10.095.419.089,48    129,77

Sul 2.126.253.495,98   84,50 2.426.826.080,43     91,38
Brasil 16.692.315.353,29 102,87 17.830.395.613,74    107,57

Região

2015 2016



Forma de Cobrança Brasil – por tipo Quantidade de 
Municípios %

Taxa

Taxa em boleto 
específico 50 1,2%

Taxa no mesmo boleto 
de água 151 4,2%

Taxa no mesmo boleto 
de IPTU 1361 37,2%

Tarifa 5 0,1%
Outra forma 13 0,4%
Não cobram 2090 56,9%

Total: 3670 100,00
%

MODELOS DE COBRANÇA

Fonte: Série Histórica SNIS (2016).

Tabela. Formas de cobrança de taxa/tarifa de resíduos no Brasil.



Local Quantidade de 
Municípios

Autossuficiência 
Financeira Média 

(%)

Brasil 3670 31% 

PANORAMA

Fonte: Série Histórica SNIS (2016).

Tabela. Autossuficiência Financeira Média Brasil.



A disposição de RSU de forma 
inadequada predomina na 
maioria dos municípios 

brasileiros (61%)

A maior presença 
de lixões é 

registrada nos 
municípios das 
regiões norte, 
Nordeste e 

Centro-Oeste

A correlação entre a 
existência de lixão e 

a inexistência de 
algum tipo de 

cobrança pelos 
serviços de RSU é 
muito alta (86,7%)
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REGULAÇÃO



Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, 
considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de:
a) abastecimento de água potável;
b) esgotamento sanitário;
c) limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos;
d) drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas. 

CONCEITO



§ 1º do Art. 23 diz que a  regulação de serviços 
públicos de saneamento básico poderá ser 
delegada pelos titulares a qualquer entidade 
reguladora constituída dentro dos limites do 

respectivo Estado, explicitando, no ato de 
delegação da regulação, a forma de atuação e a 

abrangência das atividades a serem desempenhadas 
pelas partes envolvidas.

O art. 9º da Lei nº 11.445/2007 estabelece: “o titular dos serviços 
formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para 
tanto prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir 

o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 
procedimentos de sua atuação”. 

REGULAÇÃO



Art. 22.  São objetivos da regulação:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos                          

serviços e para a satisfação dos usuários;
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos  
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro       dos 
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos                                 

que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam                                              
a apropriação social dos ganhos de produtividade.

Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos 
seguintes princípios:

I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira                                         da 

entidade reguladora;
II - transparência, tecnicidade, celeridade e                  

objetividade das decisões.

REGULAÇÃO



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:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos    serviços e 

os respectivos prazos;
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e 

prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;

VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

V- plano de contas e mecanismos de informação,                                 
auditoria e certificação;

IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação;
XI - medidas de contingências e de emergências,                                  

inclusive racionamento.

REGULAÇÃO
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ANUÁRIO ABAR



Grupo Técnico de Regulação 
de Serviços de Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos Sólidos



PESQUISA RESÍDUOS



PESQUISA RESÍDUOS

43 Agências



QUESTÕES SOLICITADAS



QUESTÕES SOLICITADAS

✓A Agência já realizou reajustes e/ou revisões de taxas/tarifas de 
resíduos sólidos?

✓Qual a forma de cobrança mais comum pelos serviços de 
resíduos sólidos (Taxa ou Tarifa)? Existe algum critério 
estabelecido?

✓Qual a forma de arrecadação utilizada pela Agência para 
cobrança da regulação? (por habitante, por percentual de receita 
etc.).

✓ Já foram realizadas fiscalizações dos serviços? Se sim, onde? 
(coleta, transporte, destinação final etc.);

✓Quantas fiscalizações foram realizadas ao todo?



RESULTADOS

✓  Das 43 agências as quais o questionário foi 
enviado, 40 enviaram respostas, sendo que 

deste total, somente 7 já efetuam a regulação 
dos serviços de resíduos sólidos, quais sejam: 

ADASA (DF), ARESC (SC), AGIR (SC), 
ARIS (SC), AGERJI (Ji-Paraná/RO), 

AGEREG (Campo Grande/MS) e ARSAEG 
(Guaratinguetá/SP).



RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS

Se houver normativa, informe a área, o número e o ano.

ARES-PCJ
135/2017 - Condições Gerais para a Prestação do Serviço de 
Regulação dos Resíduos Sólidos

ADASA

14/15SET2016 - Preços Públicos Cobrados a Grandes Geradores, 
25/27OUT2017 Alteração Preços Públicos de Grandes Geradores, 
21/25NOV2016 - Condições Gerias de Utilização do Serviço Público 
de Resíduos Sólidos 05/2017 - Implantação, operação, manutenção 
de transbordo

ARESC

88/14AGO2017 - Condições técnicas de operação e procedimento de 
fiscalização. 
89/15AGO2017 - Condições gerais da prestação e utilização. (Estão 
estabelecendo uma nova que é voltada para o operacional. As 
demais áreas são regidas por normativas gerais.)

AGRU
Resolução nº 003 de 26.06.2015 - Regulamento Técnico dos Serviços 
Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos no município de 
Guarulhos



RESULTADOS



RESULTADOS

Qual a forma de cobrança mais comum pelos serviços de resíduos 
sólidos (taxa ou tarifa)? Existe algum critério estabelecido?

ARES-PCJ
Entrará apenas em 2018, pois o município regulado se faz conforme o 
edital da concessão, dessa forma a agência não entra no mérito das 
decisões referentes a taxas e tarifas do serviço.

AGEREG O município que paga, não os usuários. Está se iniciando conversa para 
cobrar taxa.

ADASA Taxa. Divide-se em preços públicos para grandes geradores e Taxa de 
limpeza pública e manejo para os demais.

ARESC Taxa. Uma nova metodologia de revisão está sendo criada para a 
padronização de todos.

ARSAEG Taxa.
ARCE Não existe cobrança de taxa ou tarifa. Ainda se discute a cobrança.
AGIR Taxa e tarifa para concessão.
AGRU Não existe.

AGENERSA Tarifa cobrada pela Concessionária Privada pelos Serviços de Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

ARIS Taxa para a maioria. Concessionária utiliza tarifa
AGERJI Taxa.



RESULTADOS

Qual a forma de arrecadação utilizada pela Agência para a cobrança 
da regulação (por habitante, por percentual da receita etc.)?

ARES-PCJ Será aplicado 0,5% das receitas do ano anterior. Apenas em Janeiro/2018.

AGEREG
Por percentual de receita (só de água e esgoto, pra resíduos não tem taxa 
de regulação).

ADASA 3% do valor arrecadado com a taxa de limpeza pública.

ARESC Realizada por percentual de receita (0,9%). 

ARSAEG Percentual de receita.
ARCE Valor fixo por peso, correspondente hoje à R$ 0,76/ton.
AGIR 5 centavos por habitante.

AGRU
Os Recursos para a manutenção da Agência de Regulação é feita através 
do repasse de 1% da arrecadação do Serviço Autônomo de Água e esgoto 
do Município.

AGENERSA Ainda não há cobrança, mas quando for efetivada, será de 0,5% do 
faturamento. 

ARIS 1 centavo por habitante.
AGERJI Não há cobrança.



RESULTADOS



RESULTADOS
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REGULAÇÃO

✓ Regulação técnica:  
- Controle e fiscalização dos serviços prestados; 
- Avaliação de desempenho (indicadores); 
- Benchmarking; 
- Regulação Sunshine. 

✓ Regulação econômica: 
- Projeção de custos e demandas; 
- Estabelecimento de preços (taxas ou tarifas) para cobertura         dos 
serviços prestados. 
- Retorno de  
Investimentos.



ARESPCJ



ARIS



ARESC

RESOLUÇÃO ARESC nº 092 Publicado em 06 Dezembro 2017 
Estabelece o reajuste das tarifas dos serviços públicos de coleta, 
transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais prestados pela empresa Recicle Catarinense de Araquari/SC. 
Resolução Aresc nº 089 Publicado em 01 Setembro 2017 
Estabelece as condições para a prestação e utilização dos serviços públicos 
de resíduos sólidos. 
Resolução ARESC nº 088 Publicado em 24 Agosto 2017 
Estabelece condições técnico-operacionais e procedimentos de fiscalização 
da prestação dos serviços públicos, pelas Prestadoras de Serviços Públicos 
de Gestão de Resíduos Sólidos em SC onde a ARESC atuar. 

http://www.aresc.sc.gov.br/index.php/documentos/resolucoes/residuos-solidos/1356-resolucao-aresc-n-092/file
http://www.aresc.sc.gov.br/index.php/documentos/resolucoes/residuos-solidos/1284-resolucao-aresc-n-089/file
http://www.aresc.sc.gov.br/index.php/documentos/resolucoes/residuos-solidos/1284-resolucao-aresc-n-089/file
http://www.aresc.sc.gov.br/index.php/documentos/resolucoes/residuos-solidos/1284-resolucao-aresc-n-089/file
http://www.aresc.sc.gov.br/index.php/documentos/resolucoes/residuos-solidos/1258-resolucao-aresc-n-088/file


ADASA



ADASA



AGENERSA

✓ Lei 6334/12 | Lei nº 6334, de 15 de outubro de 2012: AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A PARTICIPAR DOS SEGUINTES 
CONSÓRCIOS DORAVANTE DENOMINADOS: LAGOS 1; CENTRO 
SUL 1; SUL FLUMINENSE 2; VALE DO CAFÉ; NOROESTE; 
SERRANA 1; SERRANA 2; PARA TODOS, EM REGIME DE 
GESTÃO ASSOCIADA EXECUTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

✓ Art. 3° Fica a Agência de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro - 
AGENERSA determinada a exercer a regulação dos serviços públicos de resíduos 
públicos de manejo, instalação de unidades de tratamento de resíduos sólidos e de 
disposição final ambientalmente adequada, prestados pelos consórcios tratados nesta 
Lei. 

✓ Parágrafo único. A Taxa de Regulação será recolhida diretamente pelo 
Concessionário aos cofres da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico 
do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, cuja alíquota será de 0,5 (meio por 
cento) sobre o somatório das receitas auferidas mensalmente pelo Concessionário, 
nas atividades sujeitas à regulação da AGENERSA [...].



AGENERSA

✓ Lei 6334/12 | Lei nº 6334, de 15 de outubro de 2012: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
A PARTICIPAR DOS SEGUINTES CONSÓRCIOS DORAVANTE DENOMINADOS: 
LAGOS 1; CENTRO SUL 1; SUL FLUMINENSE 2; VALE DO CAFÉ; NOROESTE; 
SERRANA 1; SERRANA 2; PARA TODOS, EM REGIME DE GESTÃO ASSOCIADA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

✓ Art. 3° Fica a Agência de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA 
determinada a exercer a regulação dos serviços públicos de resíduos públicos de manejo, instalação de 
unidades de tratamento de resíduos sólidos e de disposição final ambientalmente adequada, prestados 
pelos consórcios tratados nesta Lei. 

✓ Parágrafo único. A Taxa de Regulação será recolhida diretamente pelo Concessionário aos cofres da 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, 
cuja alíquota será de 0,5 (meio por cento) sobre o somatório das receitas auferidas mensalmente pelo 
Concessionário, nas atividades sujeitas à regulação da AGENERSA [...].



AGRU (ESPECIAL)

✓ Lei 6334/12 | Lei nº 6334, de 15 de outubro de 2012: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
A PARTICIPAR DOS SEGUINTES CONSÓRCIOS DORAVANTE DENOMINADOS: 
LAGOS 1; CENTRO SUL 1; SUL FLUMINENSE 2; VALE DO CAFÉ; NOROESTE; 
SERRANA 1; SERRANA 2; PARA TODOS, EM REGIME DE GESTÃO ASSOCIADA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

✓ Art. 3° Fica a Agência de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA 
determinada a exercer a regulação dos serviços públicos de resíduos públicos de manejo, instalação de 
unidades de tratamento de resíduos sólidos e de disposição final ambientalmente adequada, prestados 
pelos consórcios tratados nesta Lei. 

✓ Parágrafo único. A Taxa de Regulação será recolhida diretamente pelo Concessionário aos cofres da 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, 
cuja alíquota será de 0,5 (meio por cento) sobre o somatório das receitas auferidas mensalmente pelo 
Concessionário, nas atividades sujeitas à regulação da AGENERSA [...].



ARCE (2018)

✓ Lei 6334/12 | Lei nº 6334, de 15 de outubro de 2012: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
A PARTICIPAR DOS SEGUINTES CONSÓRCIOS DORAVANTE DENOMINADOS: 
LAGOS 1; CENTRO SUL 1; SUL FLUMINENSE 2; VALE DO CAFÉ; NOROESTE; 
SERRANA 1; SERRANA 2; PARA TODOS, EM REGIME DE GESTÃO ASSOCIADA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

✓ Art. 3° Fica a Agência de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA 
determinada a exercer a regulação dos serviços públicos de resíduos públicos de manejo, instalação de 
unidades de tratamento de resíduos sólidos e de disposição final ambientalmente adequada, prestados 
pelos consórcios tratados nesta Lei. 

✓ Parágrafo único. A Taxa de Regulação será recolhida diretamente pelo Concessionário aos cofres da 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, 
cuja alíquota será de 0,5 (meio por cento) sobre o somatório das receitas auferidas mensalmente pelo 
Concessionário, nas atividades sujeitas à regulação da AGENERSA [...].



AGIR



C A R A C T E R I Z A Ç Ã O 
PRESTADORES

✓Na coleta:
Terceirizadas: 4;
Concessão: 1;
Serviços próprios: 9.

✓Na disposição final:
1 – Consórcio Intermunicipal 
Público (CIMVI: 10 municípios;
1 – Privado: 4 municípios.



C A R A C T E R I Z A Ç Ã O 
PRESTADORES

✓ Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos:
12 – Concluídos e aprovados;
1  –  Incluso  no Plano Municipal  de  Saneamento  Básico 
(Blumenau);
1 – Sem Plano (Brusque).

✓ Forma de cobrança:
Pelo IPTU: 8 municípios;
Junto à tarifa de água e esgoto: 4 municípios;
Carnê específico: 1 município;
Não cobra: 1 município.



REGULAÇÃO AGIR

✓ Acompanhamento e revisão 
dos Contratos de Concessão;

✓ Fiscalização na coleta, 
transporte, transbordo  e 
destinação final (drones);

✓ Acompanhamento dos Planos Municipais de 
Saneamento Básico e do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos;
✓ Elaboração de normativa para resíduos;



REGULAÇÃO AGIR

✓ Levantamento de custos;
✓ Reajustes/revisões de 

tarifas e taxas;
✓ Implantação de taxa em 

Pomerode;

✓ Projeto de implantação de metodologia de cobrança para 
taxa/tarifa de resíduos em  Apiúna, Benedito Novo e 
Botuverá, considerando a lógica poluidor-pagador.



MODELO PROPOSTO

Tarifa de 
base

Tarifa de 
desempen

ho

Modelo I Modelo  II

Número das pessoas  

(Determinação indireta pelo consumo 
médio de água)

Uso do imóvel 

(residencial, comercial, público, 
industrial)

Número de coletas Volume dos resíduos produzidos

Coleta seletiva com sacos marcados Coleta seletiva: coleta na porta e 
sistema de prêmios para a entrega de 

materiais recicláveis

MODELO I: aplicável aos SAMAE’s
MODELO II: modelo experimental com transparência e participação social



MODELOS DE COBRANÇA AGIR



MODELOS DE COBRANÇA: 
INDAIAL

TCL = FF  X  AA  X  UFM
TCL = Taxa de 
Coleta de lixo

FP = Fator de Ponderação, alíquota 
de frequência de coleta .

AA = Área edificada U F M = U n i d a d e 
Financeira do Município 
de Indaial

Exemplo: Um imóvel cuja 
área edifica seja de 150 m², 
onde UFM = 4,1657 
TCL = 36,0282/100 X  150  

X  4,1657 
TCL = R$ 225,12 (por ano) 

ou R$ 18,76 (por mês)



MODELOS DE COBRANÇA: 
GASPAR

Número de passadas 
por semana

Média mensal                
de passadas

Valor proposto (R$)
Por passada Total

1X 4,34 1,67 7,25
2X 8,68 1,67 14,50
3X 13,02 1,67 21,74
6X 26,04 1,67 43,49

TL = CUP  X  NPMU

TL = Taxa de 
lixo

CUP = Custo unitário por 
passada

NPMU = Nº de passadas no mês por 
unidade edificada

CUP = CTSM/NTPM 

CUP = Custo unitário 
por passada

CTSM = Custo total do 
serviço no mês (outubro)

NTPM = Número total de passadas no 
mês (é a soma total de passadas nas 
unidades do Município)  = 281.323



MODELOS DE COBRANÇA: 
BLUMENAU

Geração de lixo 
  
(GL) 

Custo manejo de resíduos 

(CC+CTD+CG)

Fator de uso 

(FU)

Fator de Freqüência 

(FF)

Consumo de Água 

(CA) 

R$ 331,830,00457

Taxa de lixo (TL) =

2018

TCL = 
VUR *  *   

Resultado
GL  * CA   * (CC  + CTD + CG) * FU * FF

TCL = 0,004570 12 331,83 1 1  R$           18,20



REGULAÇÃO AGIR

PARCERIAS



IBRAOP

Próximos procedimentos: 
transbordo e       destinação 

final.



IBRAOP

Próximos procedimentos: 
transbordo e       destinação 

final.

Análise do Dimensionamento da 
Frota 

POSSÍVEIS ACHADOS DE 
AUDITORIA 

a) Super/subdimensionamento 
(inconsistência de projeto ou da 

descrição dos padrões de 
desempenho e qualidade) da 

quantidade de veículos 
dimensionados para a frota. 

b) Super/subdimensionamento 
(inconsistência de projeto ou da 

descrição dos padrões de 
desempenho e qualidade) dos 
roteiros de coleta, seja pela 

quantidade de roteiros ou pela 
distância percorrida.

Análise da Execução Contratual 
do Serviço de Coleta de Resíduos 

Sólidos Domiciliares 
POSSÍVEIS ACHADOS DE 

AUDITORIA 
a) Serviço de coleta de resíduos 
sólidos domiciliares executado 
sem observância dos requisitos 
prévios estabelecidos no edital/

projetos/contrato ou instrumento 
equivalente. 

b) Pagamento sem a observância 
dos requisitos legais, editalícios 

e/ou contratuais



M I N I S T É R I O  D O 
PLANEJAMENTO

Próximos procedimentos: 
transbordo e       destinação 

final.

APOIO ÀS CONCESSÕES 
E PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS:  
Consultoria para elaboração 
de estudos visando avaliar e 
propor modelos de regulação 

de contratos de concessão 
para prestação de serviços 

relativos à limpeza urbana e 
ao manejo dos resíduos 

sólidos urbanos em diversos 
municípios brasileiros.

Produto 1 (P1) – Plano de 
Trabalho e Metodologia; 
Produto 2 (P2) - Benchmark e 
diagnóstico de experimentos de 
regulação das PPP para resíduos; 
Produto 3 (R3) – Modelos 
padrão de regulação setorial dos 
serviços delegados de resíduos; 
Produto 4 (P4) – Organização 
das agências reguladoras para o 
monitoramento e o controle dos 
projetos de PPP’s selecionados; 
Produto 5 (P5) – Disseminação 
e  treinamento.



M I N I S T É R I O  D O 
PLANEJAMENTO

Próximos procedimentos: 
transbordo e       destinação 

final.

Municípios Tipologia Escopo da Concessão

São Simão/GO
Pequeno município isolado Água, Esgotamento Sanitário 

e Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos

Juazeiro/BA
Médio município Água, Esgotamento Sanitário 

e Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos

Bauru/SP Médio município Manejo de Resíduos Sólidos

Teresina/PI Capital Manejo de Resíduos Sólidos

Uberaba/MG 
(consórcio  de 13 

municípios)

Médio município 
consorciado com outros 12 
municípios de pequeno 
porte

Manejo de Resíduos Sólidos



M I N I S T É R I O  D O 
PLANEJAMENTO

Próximos procedimentos: 
transbordo e       destinação 

final.

Municípios Agência

São Simão/GO
Agência Goiana de Regulação, Controle e 
Fiscalização dos Serviços Públicos – AGR

Juazeiro/BA
Agência Reguladora de Saneamento Básico 
do Estado da Bahia – AGERSA

Bauru/SP Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo – ARSESP

Teresina/PI Agência Municipal de Regulação de Serviços 
Públicos de Teresina – ARSETE

Uberaba/MG (consórcio  de 13 
municípios)

Agência Reguladora de Serviços e 
Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário do Estado de Minas Gerais – 
ARSAE



CTSAN – RESÍDUOS 

Próximos procedimentos: 
transbordo e       destinação 

final.

O GT de Resíduos em 2017 tratou 
sobre os seguintes temas: 
1) “Manual de Procedimento da 
Fiscalização – Padronização e rotina a 
serem observados nos processos 
fiscalizatórios”; 
2) “Primeiros entraves na aplicação da 
Resolução sobre resíduos sólidos”;  
3) “Regulação e gestão regionalizada de 
resíduos sólidos urbanos;  
4) “Tecnologias de monitoramento dos 
serviços de resíduos sólidos urbanos; 
5) “Inovações para regulação e 
fiscalização de resíduos sólidos” 
6) “Regulação e fiscalização dos 
serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos no Brasil”.

Para o ano de 2018, o grupo está 
trabalhando em: (i) continuar a 
pesquisa sobre a regulação em nosso 
país, aprofundando questões sobre as 
ações das agências que hoje regulam 
r e s í d u o s s ó l i d o s , e s t r e i t a n d o 
procedimentos e a ligação entre estas 
(ii) verificar formas de cobrança para a 
tarifa/taxa de resíduos em conjunto 
com o GT de Tarifas e Contabilidade 
Regulatória; e (iii) elaborar termo de 
referência sobre as formas de cobrança 
de tarifa/taxa de resíduos; (iv) demais 
demandas que possam vir a surgir, 
como no caso do trabalho que está 
sendo desenvolvido  com o Ministério 
do Planejamento e IBRAOP. 



SUMÁRIO

Desafios e perspectivas



DESAFIOS E PERSPECTIVAS

1) Instituição, 
regularização e 
equilíbrio no pagamento 
pelos usuários da taxa/
tarifa de resíduos 
sólidos;
2) Insegurança jurídica;
3) Formação quadro de 
pessoal (reguladores);

4) Necessidade de 
metodologias                                          
(tarifárias e de 
fiscalização);
5) Garantia de 
investimentos;
6) Definição dos atores 
(Regulação,                                          
Poder Concedente, 
Prestadores e Usuários).



7) Modelo 
consorciado como 
alternativa na     
prestação dos 
serviços;
8) Concessões 
estruturadas;
9) Regulação 
fortalecida.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS



RELAÇÃO REGULAÇÃO X ATORES

Antes

Acreditamos que por meio da regulação poderemos criar um ambiente propício 
para a garantia da prestação dos serviços de resíduos sólidos. Muito já foi feito, 
porém, muito ainda há para se fazer. Os desafios são contínuos, porém, transponíveis 
mediante uma atuação conjunta e consciente de todos os atores envolvidos nesta 
busca.

DepoisRegulação

É isto o que fazemos, o que estamos buscando e 
no que acreditamos!
-  REGULAÇÃO -



RELAÇÃO REGULAÇÃO X ATORES



Muito obrigada!
• Vanessa Fernanda Schmitt
• Representante da ABAR
• Diretora Administrativa e Institucional – AGIR/SC
• vanessa@agir.sc.gov.br 


