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DECISÃO Nº 097/2020 

 

Procedimento de Ouvidoria nº 184/2019. 

OBJETO: Reclamação de divergências nas parcelas da taxa de coleta de lixo na Rua 2 de 

Setembro, 4677, Itoupava Norte, Blumenau/SC. 

RECLAMANTE: Sr. Raul Schmitt – CDC n° 11318. 

INTERESSADOS: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Blumenau/SC – SAMAE. 

1. – BREVE RELATÓRIO 

O usuário, Sr. Raul Schmitt (CDC 11318), com endereço na Rua 2 de Setembro, n. 4677, Bairro 

Itoupava Norte, nesta cidade de Blumenau, compareceu pessoalmente junto a Ouvidoria da 

AGIR, no dia 03 de maio e 2019, munido de três faturas do SAMAE/Blumenau, referente aos 

meses de fevereiro, março de abril de 2019, inconformado por não ter seu pleito atendido pela 

Autarquia, no seu dizer. Pleito esse que entende como procedente, por não concordar com o 

valor que lhe está sendo debitado, à título de Taxa de Lixo.  A Autarquia restou notificada para 

sobre isso se manifestar e o fez com o envio do oficio e documentos de folhas 008 a 012, onde 

após extensa demonstração, demonstra a legalidade da cobrança da Taxa de Lixo, e também, 

com base na legislação, apresenta equação paramétrica onde faz a demonstração da apuração do 

valor daquela tarifa mensal.  

Trata-se, na verdade de simples cálculo aritmético, decorrente de aplicação de regras que 

restaram instituídas através da Lei Complementar, de âmbito municipal, denominado como 

Código Tributário do Município de Blumenau, que recebeu o nº 632/2007, modificada pela LC 

nº 917/2013, em seus artigos 339 e 378, respectivamente.  

Há de ser observado que o imóvel é de economia mista (3C e 2R), e por isso a somatória que 

resulta no valor debitado nas faturas citadas. 
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  Isto posto, em convalidando os pareceres de Ouvidoria e Jurídico, entendemos que a 

reclamação não pode prosperar e o Procedimento de Ouvidoria nº 184/2019, aberto a pedido do 

usuário Sr. Raul Schmitt – CDC n° 11318, deve ser arquivado por que não está demonstrado 

qualquer fato novo que pudesse modificar o enquadramento atribuído pela Autarquia, ou seja, de 

que seria apenas um imóvel residencial e ou tivesse ocorrido algum erro na aplicação da equação 

paramétrica instruída pelo Código Tributário do Município de Blumenau. 

  Intime-se usuário desta decisão, juntando-se cópias das folhas 008 até 012, 

comunicando-o, em não se conformar com o decido, interpor recurso ao Comitê de Regulação, no 

prazo de 15 (quinze dias). 

            Comunique-se da mesma forma, a Autarquia SAMAE/Blumenau. 

 Publique-se no DOM. 

 Não havendo a apresentação de recurso no prazo acima, determino o arquivamento 

deste Procedimento de Ouvidoria. 

  

Blumenau (SC), em 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral 

 


