
 
ANEXO 

CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE NORMA DE REFERÊNCIA Nº 1 DA ANA - COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

A tabela a seguir tem o objetivo de apresentar as contribuições da ABAR à Consulta Pública nº 04/2021 da ANA para Norma de Referência nº 1, que dispõe sobre o 
regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como os procedimentos e prazos de fixação, 
reajuste e revisões tarifárias.  

 

Texto Original da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 
Aprova a Norma de Referência nº 1 para a regulação dos 
serviços públicos de saneamento básico, que dispõe sobre o 
regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação 
do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, 
bem como os procedimentos e prazos de fixação, reajuste e 
revisões tarifárias. 

  

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO-
ANA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 115, inciso 
III, do Anexo I da Resolução no 76 , de 25 de setembro de 
2019, publicada no DOU de 14 de outubro de 2019, que 
aprovou o Regimento Interno da ANA , torna público que a 
DIRETORIA COLEGIADA, em sua xxª Reunião 
Deliberativa Ordinária, realizada em xx de xxxxxx de 2021 
, considerando o disposto no art.4-A, caput e § 1º, inciso II, 
da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e com base nos 
elementos constantes do processo no 02501.04274/2020-12, 
resolveu: 

  

Art. 1º Aprovar a Norma de Referência nº 1, Anexo Único 
desta Resolução, que dispõe sobre o regime, a estrutura e 
parâmetros da remuneração pela prestação do serviço 
público de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como 
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os procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões 
tarifárias. 
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor em XX.YY.ZZZZ   
1. ESCOPO   
Esta Norma de Referência dispõe sobre o regime, a estrutura 
e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público 
de manejo de resíduos sólidos urbanos (SMRSU), bem 
como os procedimentos e prazos de fixação, 
reajuste e revisões tarifárias.  
Esta norma não abrange o serviço público de limpeza urbana 
(SLU) nem os resíduos de responsabilidade privada, como 
os resíduos dos grandes geradores. 

Ajustar a redação e retirar o termo “urbanos”, mantendo 
somente: “serviço público de manejo de resíduos sólidos 
(SMRS)”. 
 
Alterar a redação para: 
 
Esta Norma de Referência dispõe sobre o regime, a estrutura 
e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público 
de manejo de resíduos sólidos (SMRS), bem como 
os procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões 
tarifárias.  
Esta norma não abrange o serviço público de limpeza urbana 
(SLU) bem como os resíduos de responsabilidade privada, 
como os resíduos dos grandes geradores. 
 
 
 

A Lei 11.445/2007 define os serviços de 
limpeza urbana e  manejo de resíduos 
sólidos como:   

Art. 3º  
c) limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos: constituídos 
pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de 
infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, varrição 
manual e mecanizada, asseio e 
conservação urbana, transporte, 
transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos 
domiciliares e dos resíduos de 
limpeza urbana; e    
(...)  

 
Veja que a lei acima não faz menção à 
expressão manejo de resíduos sólidos 
URBANOS, mas simplesmente 
“manejo de resíduos sólidos”. Ao se 
utilizar o termo “urbanos”, iria englobar 
os resíduos da limpeza urbana também, 
conforme a definição na Lei 
12.305/2010: 
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Art. 13 Para os efeitos desta Lei, 
os resíduos sólidos têm a 
seguinte classificação:   
I - quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os 
originários de atividades 
domésticas em residências 
urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: 
os originários da varrição, 
limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de 
limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os 
englobados nas alíneas “a” e 
“b”; 

 
Art. 13 - I - quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os 
originários de atividades 
domésticas em residências 
urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: 
os originários da varrição, 
limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de 
limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos URBANOS: 
os englobados nas alíneas “a” e 
“b”; 
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2. BASE LEGAL   
Artigo 4º-A, caput e § 1º, inciso II, da Lei nº 9.984, de 17 de 
julho de 2000, na redação da Lei nº 14.026, de 15 de 
julho de 2020.  

  

Artigos 23, caput e inciso IV, e 25A, da Lei nº 11.445, de 5 
de janeiro de 2007, na redação da Lei 14.026, de 15 de julho 
de 2020.  

  

3. VÍNCULO A OUTRAS 
NORMAS DE REFERÊNCIA  

  

A aplicação da presente norma deve levar em consideração 
o conteúdo das seguintes normas de referência: não se 
aplica. 

  

4. DEFINIÇÕES    
Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes 
conceitos e definições:  

  

4.1. Serviço público de manejo de resíduos sólidos 
urbanos (SMRSU) 

Alterar o termo para “serviço público de manejo de resíduos 
sólidos (SMRS)”  
 

A Lei 11.445/2007 define os serviços de 
limpeza urbana e  manejo de resíduos 
sólidos como:   

Art. 3º  
c) limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos: constituídos 
pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de 
infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, varrição 
manual e mecanizada, asseio e 
conservação urbana, transporte, 
transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos 
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domiciliares e dos resíduos de 
limpeza urbana; e    
(...)  

Veja que a lei acima não faz menção à 
expressão manejo de resíduos sólidos 
URBANOS, mas simplesmente 
“manejo de resíduos sólidos”. Ao se 
utilizar o termo “urbanos”, iria englobar 
os resíduos da limpeza urbana também, 
conforme a definição na Lei 
12.305/2010: 
 

Art. 13 Para os efeitos desta Lei, 
os resíduos sólidos têm a 
seguinte classificação:   
I - quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os 
originários de atividades 
domésticas em residências 
urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: 
os originários da varrição, 
limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de 
limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os 
englobados nas alíneas “a” e 
“b”; 

 
Art. 13 - I - quanto à origem:  



 
Texto Original da Minuta Proposta de Alteração Justificativa 

a) resíduos domiciliares: os 
originários de atividades 
domésticas em residências 
urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: 
os originários da varrição, 
limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de 
limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos URBANOS: 
os englobados nas alíneas “a” e 
“b”; 

 
Sugerimos, portanto, que a substituição 
do termo “Serviço público de manejo de 
resíduos sólidos urbanos - SMRSU” por 
simplesmente “Serviços públicos de 
manejo de resíduos - SMRS” seja feita 
em todo o documento, visando adequar 
aos conceitos consagrados nas Leis nº 
11.445/2007 e 12.305/2010, evitando 
assim, eventuais confusões. 
 

O serviço público previsto no art. 3º-C, da Lei nº 
11.445/2007, compreendendo as atividades de coleta e 
transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e 
disposição final dos:  
 

  

I-resíduos domésticos;  
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II-resíduos originários de atividades comerciais, industriais 
e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos 
resíduos domésticos, que, por decisão do titular, sejam 
equiparados a resíduos domésticos, desde que não sejam de 
responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal 
ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de 
ajustamento de conduta; e 
 

  

III-resíduos originários do serviço público de limpeza 
urbana (SLU). 

Excluir o item III   
 

Trata-se de resíduos de limpeza urbana,  
que não podem ser remunerados por 
taxa ou tarifa.  
De acordo com a Lei nº 12.305/2010:  

Art. 13 - I - quanto à origem:   
b) resíduos de limpeza urbana: os 
originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros 
serviços de limpeza urbana;   

4.2. Resíduos de grandes geradores    
Resíduos sólidos industriais ou comerciais que não foram 
equiparados a resíduos domésticos, bem como os resíduos 
domésticos em quantidade superior àquela estabelecida em 
norma administrativa do titular para caracterização do 
SMRSU, cuja destinação é de responsabilidade de seus 
geradores, sendo admitido que o prestador do SMRSU 
realize a sua coleta e destinação ambientalmente adequada 
mediante pagamento de preço pelo gerador, desde que a 
atividade não prejudique ou acarrete em elevados riscos para 
a adequada prestação do serviço públicos e, ainda, que as 
receitas obtidas contribuam com a modicidade tarifária. 

Retirar a parte “bem como os resíduos domésticos em 
quantidade superior àquela estabelecida em norma 
administrativa do titular para caracterização do SMRS” 
 
Dessa forma teremos a seguinte redação: 
Os resíduos originários de atividades comerciais, industriais 
e de serviços, em QUANTIDADE e qualidade similares às 
dos resíduos domésticos, que não tenham sido equiparados 
a resíduos domésticos por norma do titular, sendo admitido 
que o prestador do SMRSU realize a sua coleta e destinação 
ambientalmente adequada mediante pagamento de preço 
público pelo gerador, desde que a atividade não prejudique 
ou acarrete em elevados riscos para a adequada prestação do 
serviço públicos e, ainda, que as receitas obtidas contribuam 
com a modicidade tarifária. 

 
A alteração se faz necessária 
para adequação aos conceitos da Lei nº 
11.445/2007 e da Lei nº 12.305/2010.  
 
De acordo com a Lei nº 11.445/2007, os 
resíduos DOMÉSTICOS, gerados em 
residências, são OBJETO do serviço 
público, independente de quantidade. 
Nesse caso não há que se falar em 
definição de quantidade para enquadrá-
los como resíduos domésticos, 
conforme se observa no art. 3º C da Lei 
11.445/2007, o qual não traz essa 
limitação. 
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Alterar a sigla para “SMRS”.  

 
Por outro lado, de acordo com o art. 3º 
C, inciso II, os resíduos originários de 
atividades comerciais, industriais e de 
serviços, em QUANTIDADE e 
qualidade similares às dos resíduos 
domésticos, podem por decisão do 
titular, ser  considerados resíduos 
sólidos urbanos, desde que tais resíduos 
não sejam de responsabilidade de seu 
gerador nos termos da norma legal ou 
administrativa, de decisão judicial ou de 
termo de ajustamento de conduta. Nota-
se que à equiparação se refere apenas à 
resíduos gerados em estabelecimentos 
comerciais, industriais e de serviços. 
Diante dos dispositivos legais vigentes, 
um domicílio residencial, que gere 
resíduos domésticos, não pode ser 
enquadrado como grande gerador e deve 
ser atendido pelo serviço público de 
manejo de resíduos sólidos. 
 
 
 

4.3. Serviço público de limpeza urbana (SLU)    
Serviço público cujo objeto é prover o asseio dos espaços 
públicos urbanos, compreendendo, dentre outras, as 
atividades de varrição, capina, roçada, poda e atividades 
correlatas em vias e logradouros públicos; asseio de túneis, 
escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos; 
raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais 
depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos; e 
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limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras 
públicas e outros eventos de acesso aberto ao público. 
4.4. Tarifa    
Espécie do gênero preço público, instituído ou mediante 
contrato cujo objeto seja a delegação da prestação dos 
serviços ou por ato administrativo emanado do Chefe do 
Poder Executivo Distrital ou Municipal competente, de 
Assembleia Geral de Consórcio Público ou de outra 
Estrutura de Governança de prestação regionalizada; ou de 
entidade reguladora do titular ou a quem o titular delegou o 
exercício dessa competência. 

Alterar a redação para: 
Espécie do gênero preço público, INSTITUÍDA mediante 
contrato cujo objeto seja a delegação da prestação dos 
serviços ou por ato administrativo do Titular dos serviços, 
Assembleia Geral de Consórcio Público ou de outra 
Estrutura de Governança de prestação regionalizada e 
DEFINIDA por entidade reguladora ou a quem o titular 
delegou o exercício dessa competência. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
É preciso constar na norma uma 
definição e diferenciação clara entre os 
termos “instituição” e 
“fixação/definição” de tarifas para que 
haja clareza em relação às competências 
e obrigações de cada ator. 
Entendemos que a instituição/decisão da 
forma de cobrança, seja por taxa ou 
tarifa, cabe ao Titular dos serviços, 
cabendo a entidade reguladora a 
DEFINIÇÃO das tarifas nos termos da 
Lei nº 11.445/2007: 
 
Art. 22.  São objetivos da regulação: 
(...)  
IV - DEFINIR tarifas que assegurem 
tanto o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos quanto a modicidade 
tarifária, por mecanismos que gerem 
eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam o compartilhamento dos 
ganhos de produtividade com os 
usuários.   
 

4.5. Estrutura de cobrança   
Matriz de classificação dos usuários do SMRSU que pode 
considerar um ou mais fatores, dentre os quais a categoria 
do imóvel, sua localidade, o nível de renda dos usuários, a 
frequência da coleta ou o volume de serviços por ele 
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utilizados ou disponibilizados para coleta e destinação final, 
para efeito de cobrança, de modo a ratear o custo do 
SMRSU. 
4.6. Taxa    
Espécie do gênero tributo, instituído mediante lei, pela 
utilização, efetiva ou potencial, do serviço público de 
manejo de resíduos sólidos urbanos prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição.  

  

4.7. Prestação regionalizada    
Modalidade de prestação integrada de um ou mais 
componentes dos serviços públicos de saneamento básico 
em determinada região cujo território abranja mais de um 
Município, podendo ser estruturada em Região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião; 
unidade regional de saneamento básico, bloco de referência; 
ou por meio de consórcios públicos, na forma prevista na 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, ou por meio de gestão 
associada decorrente de acordo de cooperação. 

  

4.8. Estrutura de governança de prestação  
regionalizada  

  

Órgão colegiado formado exclusivamente por 
representantes de entes da Federação, no qual o poder 
decisório não esteja concentrado em qualquer deles, 
integrante de região metropolitana, microrregião ou 
aglomeração urbana, unidade regional de saneamento 
básico, bloco de referência, conforme previsto no Art. 3º, 
inciso VI da lei no. 11.445/2007; ou decorrente do pactuado 
em consórcio público ou convênio de cooperação entre entes 
federados na forma prevista na Lei nº 11.107/2005. 

  

4.9. Entidade reguladora    
Órgão ou entidade a que o titular tenha atribuído 
competências relativas à regulação do SMRSU, caso 
integrante de sua estrutura administrativa, ou para o qual 

Retirar o seguinte trecho:  
“Não será considerada como entidade de regulação a que 
não observe o previsto na norma de referência a ser editada 

A ANA está exorbitando do seu poder 
ao desqualificar uma entidade que, por 
força, de lei é qualificada como entidade 
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tenha delegado o exercício destas competências, caso órgão 
ou entidade integrante da administração de outro ente da 
Federação. Não será considerada como entidade de 
regulação a que não observe o previsto na norma de 
referência a ser editada nos termos do art. 4º-A, caput e § 1º, 
inciso VIII, da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000, na 
redação da Lei no 14.026, de 15 de julho de 2020. 

nos termos do art. 4º-A, caput e § 1º, inciso VIII, da Lei no 
9.984, de 17 de julho de 2000, na redação da Lei no 14.026, 
de 15 de julho de 2020.”  
 
 
 
 
 
  
 

reguladora. O fato de eventualmente não 
adotar as normas de referência da ANA 
não a desqualifica como entidade de 
regulação. Ressalta-se que essas 
mesmas entidades também podem 
regular outros serviços públicos, não só 
os de saneamento básico. 
 
 

4.10. Regulação do SMRSU  Alterar a sigla para “SMRS”.  
 

Ver contribuição ao item 1.ESCOPO  

Todo e qualquer ato que discipline ou organize o SMRSU, 
incluindo suas características, padrões de qualidade, 
impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários 
e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e 
revisão do valor de tarifas e outros preços públicos. 

Retirar a palavra “organize”, dessa forma teremos a seguinte 
redação: 
 
Todo e qualquer ato que discipline o SMRSU, incluindo 
suas características, padrões de qualidade, impacto 
socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos 
responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão 
do valor de tarifas e outros preços públicos. 

Compete ao titular dos serviços à 
organização destes. A manutenção da 
palavra “organize” neste tópico pode 
causar eventuais equívocos em relação 
às competências da regulação. 

4.11. Titular    
O Distrito Federal ou o Município, o qual poderá exercer 
competências inerentes à titularidade mediante Estrutura de 
Governança de Prestação Regionalizada da qual integre. 

Alterar a redação para: 
Considera-se titular dos serviços:  
I – os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse 
local; 
II – o Estado, em conjunto com os Municípios que 
compartilham efetivamente instalações operacionais 
integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar 
estadual, no caso de interesse comum; 
  
4.11.1 O exercício da titularidade dos serviços de 
saneamento poderá ser realizado também por gestão 

Redação alterada para proporcionar 
mais clareza em relação à titularidade. 
Ademais, a Lei nº 11.445 indica a 
possibilidade de a titularidade ser 
exercida por gestão associada de 
municípios, por meio de consórcio ou 
convênio de cooperação (art. 8º, § 1º). 
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associada, mediante consórcio público ou convênio de 
cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, 
observadas as disposições da Lei 11.445/2007. 
 
 
 
 

4.12. Regime de Cobrança    
Conjunto de regras e princípios legais ou editados por 
autoridades administrativas, que regem os instrumentos de 
cobrança, sendo o regime tributário, para o caso de taxas, e 
o regime administrativo, para o caso de tarifas e outros 
preços públicos. 

  

4.13. Instrumento de cobrança    
Taxa ou tarifa para remunerar a prestação do SMRSU, 
estruturada de forma a que se possa arrecadar o valor da 
receita requerida. 

  

4.14. Renúncia ilegal de receitas Suprimir a palavra “ilegal”: 
4.14. Renúncia ilegal de Receitas 

Trata-se de uma introdução, no 
ordenamento jurídico vigente, de um 
novo conceito. O conceito de Renúncia 
“ILEGAL” de Receita, não está disposto 
na Lei 11.445/2007 e muito menos na 
LC 101/2000. 

Ausência de proposição de instrumento de cobrança, a partir 
de 16 de julho de 2021, salvo se comprovado que o titular 
possui recursos suficientes que assegure a sustentabilidade 
econômico-financeira dos serviços no exercício corrente, e 
nos três que lhe sucederão, nos termos do art. 35, § 2º, da 
Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, na redação da Lei 
14.026, de 15 de julho de 2020.  

Adequar a definição do conceito de Renúncia de Receita à 
LC 101/2000. 
  
Excluir o trecho “se comprovado que o titular possui 
recursos suficientes que assegure a sustentabilidade 
econômico-financeira dos serviços no exercício corrente, e 
nos três que lhe sucederão” e adequá-lo à exigência da LC 
101/2000, conforme justificativa. 

De acordo com o art. 14 da LC 
101/2000: 
 
“Art. 14. A concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois 
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seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições: 
 
I - demonstração pelo proponente de 
que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de 
que não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo próprio da lei 
de diretrizes orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição.” 
 
§ 1o A renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento 
diferenciado. (Grifo nosso) 
 
Entendemos que a Lei 11.445/2007, 
com redação dada pela Lei 14.026/2020, 
está em claro desacordo com a definição 
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de Renúncia de Receita da LC 
101/2000. A Norma de Referência 
acompanhou a má redação e a definição 
do art. 4.14 aprofundou esse 
descompasso. Não seria necessário 
assim alterar a própria LC 101/2000? 
Necessário a ANA posicionar-se nesse 
aspecto, sob perigo de prejuízo de 
aplicação do disposto no art. 35, § 2º. 
 
Além disso, o dispositivo proposto 
contradiz o caput do art. 14 da LC 
101/200, adicionando um ano à 
necessidade de comprovação de 
disponibilidade de recursos. 

   
4.15. Usuários do SMRSU  Alterar a sigla para “SMRS”.  Ver justificativa constante do Escopo. 
Todas as pessoas físicas ou jurídicas geradoras efetivas ou 
potenciais de resíduos domésticos, de resíduos comerciais e 
industriais equiparados a resíduos domésticos, bem como o 
Município, como gerador de resíduos originários do serviço 
público de limpeza urbana. 

 
Alterar a redação do item 4.15 para:  
Todas as pessoas físicas ou jurídicas geradoras efetivas ou 
potenciais de resíduos domésticos, de resíduos comerciais e 
industriais equiparados a resíduos domésticos. 
 
Incluir o item 4.15.1 Equipara-se a usuário do SMRSU o 
Município quando contratar a destinação final de resíduos 
da limpeza urbana, mediante o pagamento com recursos não 
oriundos da cobrança de taxa ou tarifa. 

 
O município, como gerador de resíduos 
originários do serviço de limpeza 
pública, somente se enquadrará como 
usuário do SMRS quando do 
encaminhamento desses resíduos para 
as unidades de destinação final. Nesse 
caso, os serviços de destinação final dos 
resíduos oriundos dos serviços de 
limpeza urbana não poderão ser 
custeados por recursos de taxa ou tarifa, 
em razão da natureza de 
“indivisibilidade” desses serviços, 
diante da impossibilidade de 
individualizar a parte de cada um dos 
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usuários a ser destinada às instalações 
de destinação final.  

4.16. Sustentabilidade Financeira dos SMRSU  Alterar para: Sustentabilidade Econômico-Financeira 
dos SMRSU 
 
 

Aderência ao art. 29 da Lei 
11.445/2007.  

A cobrança, arrecadação e efetiva disponibilização ao 
prestador dos SMRSU de recursos financeiros suficientes 
para fazer frente aos custos eficientes de operação e 
manutenção (OPEX) e de investimentos prudentes e 
necessários (CAPEX), bem como a justa remuneração do 
capital investido para a prestação adequada dos serviços 
públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos no longo 
prazo. 

Alterar redação para: 
A cobrança, arrecadação e efetiva disponibilização ao 
prestador dos SMRSU de recursos financeiros suficientes 
para fazer frente aos custos eficientes de operação e 
manutenção (OPEX) e de investimentos prudentes e 
necessários (CAPEX), bem como a justa remuneração do 
capital investido, no que couber, para a prestação adequada 
dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos 
no longo prazo, em consonância com o planejamento 
estabelecido nos Planos Municipais ou Regionais de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Planos Estaduais 
de Resíduos Sólidos e Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, ou demais instrumentos de planejamento que os 
corresponderem. 
 
 
 

Justifica-se a inclusão da expressão “no 
que couber” diante do fato de que a 
remuneração do capital investido 
ocorrerá nos casos de prestação 
delegada, e nem sempre na prestação 
direta (centralizada ou descentralizada). 
 
 
A inclusão da necessidade de 
consonância com o planejamento 
estabelecido nos Planos Municipais, 
Regionais ou estaduais deve-se ao fato 
de que os “custos eficientes de operação 
e manutenção (OPEX) e de 
investimentos prudentes e necessários 
(CAPEX), bem como a justa 
remuneração do capital investido” 
deveriam estar ancorados em 
instrumento de planejamento, de modo 
que se possa falar efetivamente em 
sustentabilidade ECONÔMICO-
financeira. 
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5.CONDIÇÕES GERAIS DO REGIME 
 DE COBRANÇA  

  

São diretrizes para a cobrança pela prestação do SMRSU:    
5.1. Sustentabilidade Financeira  Alterar para: Sustentabilidade Econômico-Financeira dos 

SMRSU 
Aderência ao art. 29 da Lei 
11.445/2007. 

5.1.1.O regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela 
prestação do SMRSU deverão ser adequados e suficientes 
para assegurar e manter a sustentabilidade financeira da 
prestação dos serviços. 

Alterar redação para:  
5.1.1.O regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela 
prestação do SMRSU deverão ser adequados e suficientes 
para assegurar e manter a sustentabilidade econômico-
financeira da prestação dos serviços, considerados o 
princípio da modicidade tarifária, a capacidade de 
pagamento dos usuários e a política de subsídios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O uso do termo “suficiente” sem 
menção à modicidade tarifária, à 
capacidade de pagamento dos usuários e 
à instituição de subsídios pode levar ao 
entendimento de que todo o custo dos 
serviços deve recair sobre a cobrança 
direta aos usuários, o que não coincide 
com a própria Lei 11.445/2007 e, em 
muitos casos, nem é mesmo desejável 
em acordo com as realidades locais. 
 
No geral, a Norma de Referência 
precisaria ter mais indicações no sentido 
do patamar da cobrança, posto que é o 
tema que será mais sensível ao nível 
local, vinculado diretamente às 
temáticas da capacidade de pagamento 
dos usuários e do nível de subsídios. 

5.1.2.Para o alcance da sustentabilidade financeira, deve ser 
adotado, preferencialmente, o regime de cobrança por meio 
de tarifas. 

Alterar redação para:  
5.1.2. Para o alcance da sustentabilidade econômico-
financeira, deve ser adotado, preferencialmente, o regime de 
cobrança por meio de tarifas. 

Aderência ao art. 29 da Lei 
11.445/2007. 
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5.2. Receita Requerida   
Receita Requerida do SMRSU é aquela suficiente para 
ressarcir o Prestador de Serviços das despesas 
administrativas e dos custos eficientes de operação e 
manutenção (OPEX), de investimentos prudentes e 
necessários (CAPEX), bem como para remunerar de forma 
justa o capital investido. Deve também incluir as despesas 
com os tributos cabíveis e com a remuneração da entidade 
reguladora. 

Alterar redação para: 
Receita Requerida do SMRSU é aquela necessária para 
garantir a sustentabilidade econômico-financeira, por meio 
do ressarcimento ao Prestador de Serviços das despesas 
administrativas e dos custos eficientes de operação e 
manutenção (OPEX), de investimentos prudentes e 
necessários (CAPEX), bem como para remunerar de forma 
justa o capital investido, no que couber. Deve também 
incluir as despesas com os tributos cabíveis e com a 
remuneração da entidade reguladora. 
 

A Receita Requerida deve estar 
vinculada explicitamente à 
sustentabilidade econômico-financeira. 
Do modo como está a redação, pode-se 
levar a interpretação que abstraia todo o 
arcabouço da sustentabilidade (que fala 
em “longo prazo”) para admitir tão 
somente um retrato atual dos custos, sob 
as condições imediatas de prestação dos 
serviços. Em outras palavras, a Norma 
deve indicar com mais clareza qual o 
horizonte temporal de definição da 
Receita Requerida, e a vinculação à 
sustentabilidade poderia resolver de 
forma concisa esse imbróglio. 
 
A  inclusão da expressão “no que 
couber” diante do fato de que a 
remuneração do capital investido 
ocorrerá nos casos de prestação 
delegada, e nem sempre na prestação 
direta (centralizada ou descentralizada). 

5.3. Metodologia de cálculo da Receita Requerida do 
SMRSU 

  

Deve ser adotada metodologia de cálculo que reflita a receita 
requerida do SMRU, adequada ao tipo de prestação, seja ela 
pela Administração Pública Direta, Indireta ou por meio de 
contrato de concessão. 

  

5.4. Parâmetros para a fixação do valor a ser cobrado   
Para definição do valor a ser cobrado de cada usuário, o 
instrumento de cobrança pode adotar os seguintes 

Alterar redação: A alteração do inciso III possui 
correlação com o art. 35, caput, II da 
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parâmetros, isoladamente ou por meio de fórmula 
paramétrica:  

I-Categoria do imóvel;  

II-Bairro ou região onde se encontra o imóvel, relacionado 
ao nível de renda dos usuários;  

III-Dimensões do imóvel (área construída);  

IV-Frequência da coleta;  

V-Volume de água faturado pelo prestador de serviços de 
abastecimento de água;  

VI-Volume dos resíduos, efetivos ou cuja coleta e 
destinação se colocou à disposição;  

VII-Volume dos resíduos que o usuário destinou à 
reutilização ou reciclagem. 

Para definição do valor a ser cobrado de cada usuário, o 
instrumento de cobrança pode adotar os seguintes 
parâmetros, isoladamente ou por meio de fórmula 
paramétrica:  

I-Categoria do imóvel;  

II-Bairro ou região onde se encontra o imóvel, relacionado 
ao nível de renda dos usuários;  

III- as características dos lotes e as áreas que podem ser 
neles edificadas;  

IV- Dimensões do imóvel (área construída); 

V- Frequência da coleta;  

VI-Volume de água medido pelo prestador de serviços de 
abastecimento de água;  

VII- O peso ou o volume médio coletado por habitante ou 
por domicílio. 

VIII-Consumo de Energia Elétrica 

 

Inserir o item 5.4.1: 

LNSB, que alude não à área edificada, 
mas à área que pode ser edificada. 
 
Em relação à inclusão do Volume de 
Água “medido” no inciso VI, a ideia é 
adequar-se ao art. 35 da Lei 
11.445/2007, que fala efetivamente em 
“consumo de água”. Admite-se que o 
Volume Faturado possa considerar um 
“consumo mínimo”, que pode não 
corresponder ao volume medido, porém 
seria importante esclarecimento neste 
ponto. 
 
A Lei Federal n° 11.445/07 considera o 
peso como um dos fatores para o cálculo 
da taxa ou tarifa (art. 35, III). Embora 
ainda seja uma forma de mensuração 
distante da realidade dos municípios 
brasileiros, é importante citá-la, no 
sentido de induzir o aprimoramento das 
técnicas utilizadas. Por esse motivo 
incorporou-se o “peso” no inciso VII. 
 
 
Em relação à inclusão do Consumo de 
Energia Elétrica, admite-se que na 
realidade brasileira possa ser proxy de 
renda mais adequada que o consumo de 
água. Embora do ponto de vista da 
eficiência da cobrança haja uma 
potencial maior dificuldade operacional, 
é importante que esta opção conste 
como possibilidade. 
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5.4.1. O volume dos resíduos que o usuário destinar à 
reutilização ou à reciclagem poderá ser considerado para 
concessão de incentivos.  

 

 
Observação geral: qual será o grau de 
liberdade para proposições futuras de 
novos parâmetros por titulares de 
serviços, agências infranacionais e pela 
própria ANA? Será necessária alteração 
na NR ou haverá um procedimento de 
anuência? O caráter de novidade da 
implementação da cobrança impõe que 
haja clareza nesse sentido, pois podem 
surgir muitas – boas e más – proposições 
de novos parâmetros no âmbito local. 
 

Com o objetivo de estimular a 
segregação dos resíduos no fonte e seu 
reflexo positivo na coleta seletiva, 
sugerimos a inserção do item 5.4.1, o 
qual dispõe que volume dos resíduos 
que o usuário destinar à reutilização ou 
à reciclagem poderá ser considerado 
para concessão de incentivos.  

 
5.5. Categorias de usuários    
Os usuários do SMRSU podem ser classificados por 
categorias e eventuais subcategorias conforme o uso do 
imóvel ou demais parâmetros, dentre os quais aqueles 
referidos no item 5.4. 

  

5.6. Documento de Arrecadação    
5.6.1. A arrecadação deverá ser realizada mensal ou 
anualmente, por meio de um dos seguintes documentos:  

Alterar redação para: É necessário esclarecer e adequar-se ao 
entendimento da redação que o art. 35, § 
1º trouxe neste ponto: 
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5.6.1. A arrecadação deverá ser realizada mensal ou 
anualmente, por meio de um dos seguintes documentos, 
independentemente do regime de prestação dos serviços:  

 
“§ 1º Na hipótese de prestação de 
serviço sob regime de delegação, a 
cobrança de taxas ou tarifas poderá ser 
realizada na fatura de consumo de 
outros serviços públicos, com a 
anuência da prestadora do serviço.” 
 
 

I-Carnê ou guia de Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU); ou 

II-Fatura do serviço público:  

de manejo de resíduos sólidos urbanos;  

de abastecimento de água; ou 

de outro prestador de serviço público. 

Alterar a redação para: 

I-Carnê ou guia de Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU); ou 

II-Fatura do serviço público:  

de manejo de resíduos sólidos urbanos;  

de abastecimento de água; ou 

de outro prestador de serviço público. 
 
Inserir o seguinte item: 
5.6.1.1. Quando a cobrança do serviço de manejo de 
resíduos sólidos ocorrer por meio da fatura de outro serviço 
público, o usuário poderá solicitar que a cobrança ocorra 
com código de barras distintos. 
 
 
 
 
 
 

Entendemos ser necessário incluir a 
possibilidade de cobrança com código 
de barras independente na fatura de 
outro serviço público (dois códigos de 
barras – mesma fatura), caso essa 
modalidade não seja ilegal. Tal fato 
coaduna com o disposto no Código de 
Defesa do Consumidor. Além disso, 
entendemos que há impossibilidade de 
interrupção do fornecimento de água em 
razão do não pagamento do valor 
referente aos serviços de manejo de 
resíduos sólidos, considerando que 
trata-se de prestadores de serviços 
distintos. 
 
Em um dos convênios da Arsesp, por 
exemplo, está contratualizada a 
possibilidade de cobrança por código de 
barras específico, por solicitação do 
usuário. O mesmo contrato proíbe a 
interrupção no serviço de água caso haja 
inadimplência no pagamento do serviço 
de manejo de resíduos. 
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A separação dos códigos de barra se 
justifica pelo fato de se condicionar a 
cobrança de serviços prestados por 
fornecedores distintos em um mesmo 
código de barras sem dar a opção do 
usuário pagá-los em separado. Isso pode 
configurar infração ao artigo 39, inciso 
I, do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8078/1990), o qual dispõe que é 
vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas 
abusivas, condicionar o fornecimento de 
produto ou de serviço ao fornecimento 
de outro produto ou serviço, bem como, 
sem justa causa, a limites quantitativos. 
Nesse caso, caso o usuário não tenha 
condições de pagar todo o valor da 
fatura com o mesmo código de barras, 
estará sujeito à suspensão do serviço de 
abastecimento de água que ele poderia 
ter pago em separado, configurando a 
venda casada do serviço de manejo com 
o serviço de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 
Além disso, um único código de barras, 
pode ter consequência no percentual de 
inadimplência para o prestador de 
serviços de água e esgoto, refletindo no 
seu equilíbrio econômico-financeiro. 
Observa-se que, ainda que o contrato 
com o prestador de serviços de manejo 
de resíduos estabeleça a obrigação do 
pagamento no mesmo código de barras, 
tal determinação pode estar infringindo 
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o artigo 51, inciso IV, do CDC, o qual 
estabelece: 
        “Art. 51. São nulas de pleno 
direito, entre outras, as cláusulas 
contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que: 
        (...) 
IV - estabeleçam obrigações 
consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a 
eqüidade;”  
 

5.6.2. Cofaturamento    
Quando utilizado documento para a cobrança da 
remuneração de outro serviço público, deve ser previsto no 
custo do SMRSU o valor de ressarcimento ao prestador do 
outro serviço público, conforme estabelecido em contrato 
celebrado entre as partes e aprovado pela entidade 
reguladora do SMRSU. 

Alterar redação: 
Quando utilizado documento para a cobrança da 
remuneração de outro serviço público, deve ser previsto no 
custo do SMRSU o valor de ressarcimento ao prestador do 
outro serviço público, conforme estabelecido em contrato 
celebrado entre as partes e nas normas de regulação.  

 
Entendemos que não cabe à agência 
reguladora a aprovação proposta. Trata-
se de um instrumento de gestão. Porém, 
normas de regulação podem prever 
algumas diretrizes para definição desse 
ressarcimento. 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. Prestação regionalizada    
Deve ser adotada a mesma estrutura de cobrança para todos 
os municípios que compõem a Prestação Regionalizada do 
SMRSU, podendo resultar em valores unitários diferentes 

Alterar redação para: 
Poderá ser adotada a mesma estrutura de cobrança para 
todos os municípios que compõem a Prestação 

Propomos a substituição do ‘deve” pelo 
“pode” pelos seguintes motivos: 
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desde que justificados por particularidades da prestação dos 
serviços em cada município. No caso da prestação 
regionalizada de uma ou mais atividades operacionais que 
compõem o SMRSU, podem ser adotadas diferentes 
estruturas de cobrança dos serviços, conforme as 
particularidades locais. 

Regionalizada do SMRSU, podendo resultar em valores 
unitários diferentes desde que justificados por 
particularidades da prestação dos serviços em cada 
município. No caso da prestação regionalizada de uma ou 
mais atividades operacionais que compõem o SMRSU, 
podem ser adotadas diferentes estruturas de cobrança dos 
serviços, conforme as particularidades locais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) a Prestação Regionalizada deve 
pressupor adequado compartilhamento 
de custos e receitas entre os entes 
federativos componentes da estrutura de 
prestação. Não se vislumbra, entretanto, 
a necessidade de que cada ente 
internamente se sujeite a uma mesma 
estrutura de cobrança, considerando 
particularidades locais e a própria 
autonomia para definição destes 
critérios, sob risco de processos 
virtuosos de definição de bons 
instrumentos de cobrança local sejam 
eclipsados em nome da unidade da 
entidade regionalizada; 
 
b) Considerando o prazo exíguo imposto 
pela Lei 14.026, corre-se o risco de 
termos um duplo desgaste, nos casos de 
municípios que instituirão instrumentos 
de cobrança antes de definição de uma 
futura prestação regionalizada. Assim, 
em seguida, seria necessária uma nova 
discussão para adequação do 
instrumento. 

5.8. Cobrança social    
Deve ser prevista cobrança social para os usuários de baixa 
renda, por meio de subsídios tarifários e fiscais. 

Alterar redação para: 
 

Por mais que se entenda a pertinência de 
um mesmo critério para RSU e 
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Recomenda-se a adoção do cadastro único do Governo 
Federal para identificação dos beneficiários da cobrança 
social e, quando cofaturada com o serviço público de 
abastecimento de água, devem ser adotados os mesmos 
critérios utilizados para definição de beneficiários de tarifa 
social do serviço público de abastecimento de água. 

Deve ser prevista cobrança social para os usuários de baixa 
renda, por meio de subsídios tarifários e fiscais. 
Recomenda-se a adoção do cadastro único do Governo 
Federal para identificação dos beneficiários da cobrança 
social e, quando cofaturada com o serviço público de 
abastecimento de água, devem podem ser adotados os 
mesmos critérios utilizados para definição de beneficiários 
de tarifa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Água/Esgoto do ponto de vista da 
facilidade operacional, a Norma de 
Referência não deveria obrigar esta 
opção, levando em conta as 
especificidades da prestação e da 
cobrança pelos serviços de RSU. 
 
 
A ANA não pode obrigar o titular ou a 
agência reguladora a adotar os mesmos 
critérios utilizados para definição de 
beneficiários de tarifa social do serviço 
público de abastecimento de água para 
os serviços de manejo de resíduos 
sólidos porque são serviços distintos 
com bases distintas e que, em muitos 
casos, podem ser regulados por 
reguladores distintos. Além disso, a 
tarifa social do serviço de abastecimento 
de água de um determinado município 
pode considerar um conjunto de 
municípios, enquanto que o de manejo 
de resíduos sólidos pode considerar 
apenas o próprio município ou um 
conjunto diferente de municípios.  
 
Leis municipais e mesmo resoluções de 
algumas agências  limitam o benefício 
da tarifa social a um consumo máximo 
de água, por exemplo 20m³, a partir do 
qual o usuário perderia o desconto 
aplicado. Outras limitam o benefício a 
uma área máxima do imóvel, por 
exemplo 50 m².  
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Uma família numerosa que vive em um 
imóvel com condições muitas vezes 
precárias de acabamento, mas que 
ultrapasse a área máxima, que em 
função do número de pessoas 
ultrapassem o consumo máximo, 
perderiam o direito a esse subsídio 
social. Esse é um exemplo onde o 
consumo de água pode não representar 
uma boa relação com a geração de 
resíduos, visto que uma família 
numerosa em situação de 
vulnerabilidade social, até por falta de 
recursos financeiros, não geraria 
resíduos na mesma proporção do 
consumo de água.   
 
 
 

5.9. Inadimplência    
Deve ser instituída, mediante ato administrativo do 
titular ou da entidade reguladora, sanção pecuniária em 
caso de inadimplência do usuário, limitada a 2% (dois por 
cento) do valor atualizado do débito.  

   
Sugerimos excluir esse item. 
 
 
 

A sugestão de exclusão deve-se ao fato 
de que este assunto já é definido na Lei 
de Defesa do Consumidor, Lei nº 
8078/1990 art. 52, §1º. 
Quando se tratar de taxa, é a Lei 
Municipal  que disporá sobre os limites 
de multa e juros de mora sobre a 
inadimplência. 
 
De acordo com a Lei nº 8078/1990 
(Código de Defesa do Consumidor) 
limita a multa a apenas ao valor da fatura 
em atraso sem incluir os juros de mora. 
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Dessa forma, o valor monetário da multa 
não sofre atualização.  

5.10. Diretrizes contábeis    
Até que seja emitida norma de referência que trate dos 
critérios de contabilidade regulatória, objeto do art. 4º-A, § 
1º, V, da Lei nº 9.984/2000:  

 

Sugerimos reescrever esse título considerando as 
observações constantes na justificativa aqui apresentada. 

Mesmo com a publicação das normas de 
contabilidade regulatória, os prestadores 
de serviços deverão continuar 
respeitando as normas da contabilidade 
societária ou da contabilidade pública 
conforme sua natureza jurídica.  
Portanto, mesmo após a publicação das 
normas de contabilidade regulatória, 
podem ter dois sistemas de 
contabilidade: continuar fazendo sua 
contabilidade societária e fazer a 
contabilidade regulatória para atender 
ao ente regulador.  
 

I-no caso de prestação por contrato, devem ser adotados os 
pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC relacionados às 
concessões de serviços públicos; 

 

Alterar redação para: 

I-no caso de prestação por contrato bem como por empresa 
pública ou sociedade de economia mista que integrem à 
administração do titular, devem ser adotados os 
pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC; 

 
 

As empresas públicas e de economia 
mista devem seguir as mesmas normas 
de contabilidade societária aplicáveis às 
empresas que prestem os serviços por 
meio de contrato devido ao fato de 
serem entidades de direito privado que 
estão sujeitas à Lei nº 6.404/1976, e 
demais normas contáveis específicas.  

II-no caso de prestação pela administração direta, por 
autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, 
os registros contábeis deverão ser controlados de modo que 
os custos e receitas dos SMRSU estejam segregados dos 
custos e receitas de outras atividades e que as receitas sejam 
vinculadas ao atendimento das despesas do serviço. 

Alterar redação para: 
 
II- Os prestadores de SMRS que atuem em mais de um 
Município ou região ou que prestem outros serviços 
públicos de saneamento básico em um mesmo Município ou 
região, deverão manter sistema contábil que permita 

 
Adequação ao disposto na Lei 
11.445/2007, acrescido da necessidade 
de se conhecer os custos e despesas e 
respectivas receitas para que se possa, a 
partir disso, ter informações suficientes 
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registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as 
receitas de cada atividade integrante do SMRS bem como 
de cada um dos diferentes serviços em cada um dos 
Municípios ou regiões atendidas. 

para o processo de definição de tarifas 
ou eventual proposição de taxas. 

  Considerando que ainda existem 
diversos municípios que não delegaram 
a atividade de regulação e fiscalização, 
mesmo dos serviços de água e esgoto.  
Considerando que em município 
atendidos  com serviços de água e 
esgoto por companhias estaduais, que 
representam maior percentual no Brasil, 
a regulação estadual é delegada somente 
no âmbito desses dois  eixos do 
saneamento. 
 
Considerando que o item 6 traz a 
possibilidade de o município definir 
uma tarifa inicial por ato administrativo, 
a Norma pode estar passando a 
impressão de que uma vez definida a 
tarifa ou a taxa estaria tudo certo. Mas a 
sustentabilidade e o equilíbrio 
econômico e financeiro precisariam ser 
estudados pela Agência Reguladora, que 
por sua vez só o faria se lhe for delegada 
essa atribuição.  
 
Seria uma boa contribuição da norma de 
referência para universalização da 
regulação a inclusão desse item.  
 

6.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO REGIME 
TARIFÁRIO 
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São diretrizes para a cobrança de tarifa pela prestação do 
SMRSU: 

  

6.1. Fixação do valor inicial da tarifa    
A tarifa pode ser instituída mediante: 
I-Contrato de concessão, de acordo com o mecanismo de 
definição do valor inicial da tarifa no edital de concessão;  
II-Ato administrativo do Titular, quando o serviço for 
prestado pela administração direta, autarquia, empresa 
pública ou sociedade de economia mista ;  
III-Ato da entidade reguladora, de maneira subsidiária, nos 
termos do item 6.1.3.  
 

Alterar redação para: 
 
A tarifa pode ser instituída mediante: 
I-Contrato de concessão, de acordo com o mecanismo de 
definição do valor inicial da tarifa estabelecido no edital de 
concessão;  
II-Ato administrativo do Titular, quando o serviço for 
prestado pela administração direta, autarquia, empresa 
pública ou sociedade de economia mista integrante da 
administração do titular;  
 
 
 

 
Sugerimos excluir o item III pois as 
entidades reguladoras, de acordo com a 
Lei 11.445/2007 possuem competência 
para DEFINIR tarifas que assegurem 
tanto o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos quanto a modicidade 
tarifária, por mecanismos que gerem 
eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam o compartilhamento dos 
ganhos de produtividade com os 
usuários (ver art. 22 e 23 da Lei 
11.445/2007). 
 
A competência para decidir sobre a 
instituição de tarifa ou taxa para 
cobrança desses serviços é do Titular 
dos serviços.  

6.1.1.Fixação do valor inicial por contrato   
Considera-se que a tarifa prevista em contrato atende ao 
disposto nesta Norma de Referência caso a minuta de 
contrato tenha sido aprovada pela entidade reguladora. 

QUESTIONAMENTO 
 
 
 
 

Embora o dispositivo seja interessante, 
não há hoje base legal que defina a 
necessidade de aprovação de minuta de 
contrato pelas entidades reguladoras. 
Necessário esclarecer qual seria o 
procedimento de aprovação, ou se está a 
critério das próprias entidades. 
Não encontramos no arcabouço legal 
vigente a competência de aprovação das 
minutas de contrato pelas agências. Até 
mesmo porque, o contrato possui 
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dispositivos que vão além da 
competência das entidades reguladoras. 

6.1.2. Fixação do valor inicial por ato 
administrativo  

  

Salvo disposição legal em contrário, a tarifa pode ser 
instituída mediante ato administrativo do Distrito Federal, 
do Município ou da Estrutura de Governança de Prestação 
Regionalizada, atendidas as diretrizes para a política 
tarifária previstas na Lei no 11.445, de 2007. 

Alterar redação para: 
 
A tarifa pode ser instituída mediante ato administrativo do 
Distrito Federal, do Município ou da Estrutura de 
Governança de Prestação Regionalizada, atendidas as 
diretrizes para a política tarifária previstas na Lei no 11.445, 
de 2007. 
 
 
Inserir o item: 6.1.2.1. Caberá à entidade reguladora fixar, 
reajustar e revisar os valores das tarifas. 
 
 
 

Deve haver uma definição clara dos 
termos “instituição de tarifa” e “fixação 
de tarifas” para evitar prejuízo ao 
entendimento da norma.  
As entidades reguladoras, de acordo 
com a Lei 11.445/2007 possuem 
competência para DEFINIR/FIXAR 
tarifas que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos 
quanto a modicidade tarifária, por 
mecanismos que gerem eficiência e 
eficácia dos serviços e que permitam o 
compartilhamento dos ganhos de 
produtividade com os usuários (ver art. 
22 e 23 da Lei 11.445/2007). 
 
A competência para decidir sobre a 
instituição de tarifa ou taxa para 
cobrança desses serviços é do Titular 
dos serviços. 
 
Do jeito que está a redação proposta pela 
ANA, passa a ideia de que  o município 
pode definir a tarifas e deixar de fazer a 
delegação da regulação.  
Caso o município defina um valor 
inicial via ato administrativo, mas não 
tenha delegado a regulação, o valor da 
tarifa pode ficar defasado e não garantir 
a sustentabilidade.  
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Caso o município promova reajustes, 
também por ato administrativo, 
contrariará a Lei 11.445/2007. 
 
 

6.1.3. Fixação do valor inicial pela entidade reguladora   
6.1.3.1.Caso não haja instrumento de cobrança instituído 
mediante contrato ou por ato administrativo do Distrito 
Federal, do Município ou de Estrutura de Governança de 
prestação regionalizada até 31 de dezembro de 2021, deve a 
entidade reguladora oficiar o titular, para que comprove em 
60 (sessenta) dias que esta omissão não configura renúncia 
ilegal de receita. 

Alterar redação para: 
 
Caso não haja instrumento de cobrança instituído mediante 
contrato ou por ato administrativo do Distrito Federal, do 
Município ou de Estrutura de Governança de prestação 
regionalizada até 31 de dezembro de 2021, pode a entidade 
reguladora oficiar o titular, para que informe sobre a 
existência de instrumento de cobrança ou a perspectiva para 
sua instituição, alertando o Titular sobre os aspectos legais 
que o obrigam a instituir instrumentos de cobrança e 
aspectos relacionados à sustentabilidade financeira da 
prestação dos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A redação proposta pela ANA é 
equivocada sob os seguintes aspectos: 
 
- O Art. 35, § 2º, da Lei 11.445/2007 
define que é a “não proposição de 
instrumento de cobrança pelo titular” 
que configura a renúncia de receita 
(embora em contradição com a LC 
101/2000), e não a “INSTITUIÇÃO”. 
 
- Não compete à Norma de Referência 
definir prazos de instituição de 
cobrança, considerando que é medida 
afeta primariamente aos contratos e 
titulares de serviços e apenas 
subsidiariamente às entidades 
reguladoras. 
 
- A LC 101/2000 dispõe de mecanismos 
específicos para a devida informação de 
aspectos concernentes à Renúncia de 
Receita, mais precisamente a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
 
- A atribuição legal de avaliar práticas 
de renúncia ilegal de receitas é dos 
Tribunais de Contas. A Agência 
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Reguladora não tem incumbência legal 
e conhecimento técnico específico para 
isso. 
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6.1.3.2. Em caso de ausência de resposta ou de resposta 
insatisfatória, deve a entidade reguladora instituir a tarifa, 
adotando-se as diretrizes previstas nesta Norma de 
Referência. 

Sugerimos excluir esse dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A aplicabilidade desses itens depende da 
definição pelo titular de um ente de 
regulação e fiscalização. Na grande 
maioria dos municípios, mesmo 
naqueles que já delegaram regulação e 
fiscalização dos serviços de água e 
esgoto, não existe regulador, portanto 
esse item terá pouca efetividade.  
Se o município não cumpre o prazo e 
não delegou a regulação, ninguém 
definirá essa tarifa inicial.  
 
Sabe-se que aproximadamente metade 
dos municípios do estado de São Paulo, 
por exemplo, não possuem instrumento 
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de cobrança. Diante dessa realidade, que 
é similar nos outros estados brasileiros, 
o texto posto cria uma nova atribuição 
ao ente regulador que necessita ser 
avaliada sob o ponto de vista legal, uma 
vez que é competência legal do Titular a 
instituição de taxa/tarifa em seu 
território e da análise de viabilidade de 
sua implantação.  

6.2. Reajuste tarifário   
6.2.1.O reajuste tem por finalidade a atualização dos valores 
das tarifas praticadas conforme índices inflacionários ou 
fórmulas paramétricas que busquem refletir a variação de 
preços dos insumos que compõem o custo do SMRSU. 

  

6.2.2. As tarifas devem ser reajustadas anualmente, 
observado o intervalo de 12 (doze) meses, devendo-se 
adotar: 
O índice ou fórmula paramétrica de reajuste, a data base e o 
prazo prévio de divulgação previstos no contrato de 
concessão, quando existente; ou  

Para o caso da prestação por autarquia, empresa pública ou 
sociedade de economia mista, poderá ser adotado o IPCA ou 
fórmula paramétrica estabelecida pela entidade reguladora. 

Alterar redação para: 
6.2.2. As tarifas devem ser reajustadas anualmente, 
observado o intervalo de 12 (doze) meses, devendo-se 
adotar: 
 
O índice ou fórmula paramétrica de reajuste, a data base 
previstos no contrato de concessão, quando existente; ou 
 
Para o caso da prestação por autarquia, empresa pública ou 
sociedade de economia mista, poderá ser adotada o IPCA 
ou  fórmula paramétrica estabelecida pela entidade 
reguladora, composta tanto por índices inflacionários que 
reflitam a composição de custos da prestação de serviços 
e, quando couber indicadores de eficiência e qualidade 
da prestação. 

 
Sugerimos retirar a menção ao prazo 
prévio pois este já está definido no art. 
39 da Lei 11.445/2007. 
 
É interessante admitir a possibilidade de 
que a fórmula paramétrica incorpore 
fatores de eficiência e qualidade na 
prestação de serviços sob o 
procedimento de reajuste tarifário. Isso 
indica que a instituição de cobrança vem 
acompanhada de outros mecanismos de 
indução, não sendo apenas um preço 
cobrado ao usuário sem perspectiva de 
efetiva melhora na prestação dos 
serviços. 

6.2.3. Para adoção de fórmula paramétrica de reajuste 
prevista no subitem 6.2.3.II, a entidade reguladora deve 
realizar estudo identificando os fatores que compõem o 
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custo do serviço e suas respectivas proporções, bem como o 
índice a ser aplicado a cada fator. O estudo mencionado deve 
ser publicado na internet, no sítio eletrônico mantido pela 
entidade reguladora. 
6.2.4.Procedimento do reajuste tarifário   
6.2.4.1. O reajuste tarifário obedecerá a procedimento 
estabelecido em ato normativo da entidade reguladora, no 
qual se preveja adequada publicidade e prazo máximo de 60 
dias para sua conclusão. 

Alterar redação para: 
6.2.4.1. O reajuste tarifário obedecerá a procedimento 
estabelecido em ato normativo da entidade reguladora, no 
qual se preveja adequada publicidade. 
 
 

A entidade reguladora deve ter liberdade 
de escolha para determinar seus prazos 
internos a fim de realizar os 
procedimentos de reajuste e revisão 
tarifários. A norma pode definir uma 
data base para conclusão do processo, 
mas a entidade reguladora definirá seu 
próprio cronograma de trabalho, 
podendo, inclusive, durar mais que os 
60 dias estipulados neste item, inclusive 
em atendimento à legislação quanto 
realização de audiência e consulta 
pública. 
 
 

6.2.4.2. No caso de o procedimento não estar concluído no 
prazo fixado no ato normativo da entidade reguladora, 
considerar-se-á aprovado o requerimento de reajuste 
apresentado pelo prestador do serviço. 

Sugerimos excluir o item 6.2.4.2 
 
 
 
 
 
 

 
Tal determinação deixa os usuários em 
desvantagem em relação ao prestador de 
serviços estando em desacordo com o 
Código de Defesa do Consumidor e 
outras normas.  
Além disso, a Lei não autoriza 
aprovação tácita de tarifas pelo ente 
regulador, pelo contrário, ela reforça 
que o ente regulador definirá as tarifas. 
Se não há na lei menção expressa a 
aprovação tácita, entendemos que deve-
se pautar pelo princípio da legalidade. 
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6.3. Revisão tarifária    
A revisão tarifária pode ser ordinária ou extraordinária.   
6.3.1. Revisão ordinária    
A revisão ordinária é o processo de reavaliação ampla das 
condições de prestação dos serviços, com o objetivo de 
garantir a sustentabilidade financeira da prestação, em caso 
de prestação por órgão ou entidade da Administração 
Pública, e a manutenção da equação econômico-financeira 
do contrato, em caso de prestação mediante contrato de 
concessão. 

  

No caso de prestação de SMRSU por contrato, o escopo da 
revisão ordinária ficará restrito ao estabelecido no contrato 
de concessão. 

  

A revisão ordinária deve ocorrer de acordo com os seguintes 
prazos:  

I-no caso de prestação delegada mediante contrato, nos 
prazos nele previstos;  

II-nos casos de prestação por órgão ou entidade da 
Administração Pública, a entidade reguladora deve fixar 
intervalos de no mínimo 3 anos e, no máximo, 5 anos. 

  

6.3.2. Revisão extraordinária   
6.3.2.1.A revisão extraordinária é o processo que objetiva a 
recomposição das condições de prestação dos serviços 
sempre que comprovado:  

I-desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, no caso 
de o serviço ter sua prestação delegada por contrato de 
concessão; 
II-risco à sustentabilidade econômico-financeira da 
prestação dos serviços, em caso de prestação por órgão ou 
entidade da Administração Pública. 
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6.3.2.2. No caso da prestação de SMRSU por contrato, a 
revisão extraordinária observará a alocação de riscos 
estabelecida no contrato de concessão. 

  

6.3.2.3. O prestador ou titular, interessado em pleitear a 
revisão extraordinária, deverá demonstrar o grave impacto 
do evento causador do desequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato ou do risco à sustentabilidade na prestação dos 
serviços e a urgência na recomposição das condições de 
prestação, de modo a justificar a instauração de processo de 
revisão extraordinária. 

  

6.3.2.4.Ato normativo da entidade reguladora definirá os 
critérios para caracterizar o grave impacto e a urgência aptos 
a justificar a instauração do processo de revisão 
extraordinária. No caso da prestação por contrato, os 
critérios podem estar definidos no próprio instrumento 
contratual. 

Alterar redação para: 
6.3.2.4. Ato normativo da entidade reguladora definirá os 
critérios para caracterizar o grave impacto e a urgência aptos 
a justificar a instauração do processo de revisão 
extraordinária. No caso da prestação por contrato, os 
critérios devem estar definidos no próprio instrumento 
contratual.  
 
 

O Dispositivo contratual de concessão 
DEVE conter critérios para instauração 
do processo de revisão extraordinária, 
os quais estão vinculados à matriz de 
riscos definida . 

6.3.3. Procedimento de revisão    
6.3.3.1. A revisão ordinária ou extraordinária obedecerá a 
procedimento estabelecido em ato normativo da entidade 
reguladora, cuja duração seja no máximo de 240 dias, e no 
qual se preveja adequada publicidade e contraditório, com 
expressa possibilidade de participação dos prestadores, dos 
titulares e dos usuários. 

Excluir trecho: “cuja duração seja no máximo 240 dias”. A entidade reguladora deve ter liberdade 
de escolha para determinar seus prazos 
internos a fim de realizar os 
procedimentos de reajuste e revisão 
tarifários. A norma pode definir uma 
data base para conclusão do processo, 
mas a entidade reguladora definirá seu 
próprio cronograma de trabalho, 
podendo, inclusive, durar mais que os 
240 dias estipulados neste item, 
inclusive em atendimento à legislação 
quanto realização de audiência e 
consulta pública.  
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6.3.3.2. Ato normativo da entidade reguladora deve indicar 
os documentos exigidos para avaliação da revisão tarifária, 
devendo englobar, no que couber, aqueles relacionados à 
estrutura tarifária completa, número de usuários atendidos, 
número de habitantes do território, balanços e 
demonstrações financeiras dos exercícios anteriores, 
balancetes contábeis, relatório de custos e de receitas 
arrecadadas, percentuais de inadimplência, percentuais de 
atendimento, relatório de investimentos (realizados, em 
execução e previstos), situação das dívidas e financiamentos 
realizados, plano de negócios, indicadores de desempenho e 
índice de satisfação dos usuários. 

  

6.4. Antecedência    
Os novos valores de tarifa somente podem ser praticados 
após, no mínimo, 30 (trinta) dias contados da publicação do 
ato contendo a decisão da entidade reguladora na imprensa 
oficial. 

  

7.VIGÊNCIA E APLICAÇÃO   
7.1.Esta norma entra em vigor na data estabelecida pela 
resolução da Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico – ANA que a aprovar. 

Alterar redação para: 
7.1.Esta norma entra em vigor na data de sua publicação. 

Adequação da redação para melhor 
entendimento. Não é necessária outra 
norma da ANA com o objetivo de 
definir o início de vigência dessa norma 
de referência. 

7.2. No caso de prestação do SMRSU por contrato, esta 
norma será aplicada aos contratos celebrados a partir de 1o 
de janeiro de 2022.  

Suprimir esse item pois está conflitando com o prazo para 
adequação do item 7.3. 
 
 

As disposições constantes na referida 
Norma de Referência para se tornarem 
de observância obrigatório para os 
diversos titulares dos serviços, devem 
ser incorporadas aos dispositivos 
regulatórios locais pelas agências 
infranacionais. E nesse caso foi 
estabelecido no item 7.3 o prazo de 
dezembro de 2022. 
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Qual a justificativa para prazos 
diferenciados no caso de novos 
contratos? O que há no Art. 35 da Lei 
11.445/2007 que leva a essa distinção? 

7.3.Os Titulares, as Estruturas de Governança de Prestação 
Regionalizada e Entidades Reguladoras que, na data de 
publicação desta norma, possuírem regulamentação 
contrária ao disposto terão até 31 de dezembro de 2022 para 
realizarem as adequações necessárias. 

 
QUESTIONAMENTO 
 

É necessário definir o que é 
“regulamentação contrária”. Municípios 
que já possuem instrumentos de 
cobrança em padrões que diferem da 
Norma de Referência estão incluídos 
neste conceito? Se sim, a Norma de 
Referência tem competência para atuar 
sobre esse caso 

7.4. Ato normativo previsto no art. 4º-B, § 1º da Lei nº 
9.984/2000 disciplinará os requisitos e procedimentos a 
serem observados para a comprovação da adoção das 
normas de referência da ANA para fins do art. 50, caput e 
inciso III da Lei nº 11.445/2007. 

  

 

 

ASPECTOS AUSENTES NA NORMA 

Tema Justificativa 
Delimitar melhor as atividades que podem ser exercidas 
por entidade reguladora, ainda que de forma subsidiária 

Nota-se que em alguns momentos pode o poder concedente permanecer em dúvida sobre a sua 
competência ou sobre a atividade que concerne ao regulador, ainda que de forma subsidiária e/ou 
complementar.  

Melhoria progressiva da qualidade dos serviços A norma não faz referência à necessidade de os estudos de custos preverem a melhoria 
progressiva da qualidade dos serviços e atendimento da legislação. Por exemplo, nos muitos 
municípios onde ainda temos a disposição final de resíduos em locais inadequados, como deverá 
ser abordada a evolução para o gerenciamento ambientalmente adequado do ponto de vista dos 
estudos de custos e sustentabilidade econômico-financeira da cobrança e custeio dos serviços? 
Ainda, um município que realize a disposição final em locais inadequados pode realizar a 
cobrança para custear essa etapa do serviço, mesmo sendo inadequada e ilegal? 



 
  

Sustentabilidade Ambiental na prestação dos serviços Os aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental no gerenciamento dos resíduos sólidos 
não foram observados na norma. Sabe-se que há uma série de custos operacionais e investimentos 
necessários à prestação dos serviços que visem à promoção de melhorias direcionadas ao 
atendimento da ordem de prioridade na gestão de resíduos estabelecida na Lei Federal n° 
12.305/2010. Ou seja, para ampliar a valorização dos resíduos, com a disposição somente dos 
rejeitos nos aterros sanitários, os serviços de manejo de resíduos deverão ser aprimorados e 
diversificados ao longo do tempo. 
Dessa forma, a norma é omissa com relação a esses investimentos ao longo do tempo e de como 
esses impactos nos custos podem ser abordados. 

Incentivos à adoção de boas práticas Visando a sustentabilidade ambiental e a responsabilização do gerador, a adoção de incentivos 
ou bônus para boas práticas, como a reciclagem praticada pelos usuários, pode ser uma 
ferramenta interessante para os titulares adotarem visando a melhoria no gerenciamento dos 
resíduos e atendimento das metas ambientais. A norma poderia abordar o tema e dar diretrizes 
para a utilização de tais instrumentos de incentivo. 

 


