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Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico – 27/07/2017. Aos vinte 3 

sete dias do mês de julho de dois mil e sete, às quatorze horas, no Auditório da Casa da 4 

Memoria de Florianópolis, situado na Rua Padre Miguelinho, 58, esquina com a rua Anita 5 

Garibaldi, Centro – Florianópolis - SC, ocorreu a reunião do Conselho Municipal de 6 

Saneamento Básico, com a participação dos membros, conforme lista de presença anexa.  7 

com a presença de 13 (treze) instituições, cumprindo o quórum mínimo.1) Apresentação do 8 

novo Superintendente – A reunião se iniciou com o Diretor de Saneamento, Audenir,  9 

informando da ausência do Secretário de Infraestrutura Roberto Garcia, por motivo de 10 

reunião com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, em seguida  apresentando o novo 11 

Superintendente de Habitação e Saneamento, eng. Lucas Barros Arruda, que então assumiu 12 

a coordenação dos trabalhos do Conselho. 2) Informes Gerais – O eng. João Henrique deu o 13 

informe das Oficinas Comunitárias de Drenagem Urbana que irão ocorrer em parceria com a 14 

UFSC e subsidiadas pela CAIXA. No início de agosto ocorrerá a primeira oficina de 15 

capacitação e em seguida as oficinais locais, em diversas regiões da cidade. João ficou de 16 

enviar o cronograma das ações aos Conselheiros para seu conhecimento e divulgação. 3) 17 

Apresentação da minuta da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos – foi convidada a 18 

comissão de técnicos para apresentarem a conclusão dos trabalhos sobre a nova 19 

metodologia de cálculo da TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. A comissão foi 20 

composta por Alexandre (Sec. Infraestrutura), Wilson e Karina (COMCAP), Georges e 21 

Carolina (Sec. Fazenda), todos servidores da PMF. Wilson iniciou informando os 22 

Conselheiros sobre o histórico de legislação e cobranças referentes a então Taxa de Coleta 23 

de Resíduos Sólidos.  Alexandre iniciou a apresentação destacando o pedido do Secretário 24 

da Fazenda, Constâncio, de que a nova metodologia fosse a “menos injusta possível” e na 25 

sequência  apontou o atual déficit na arrecadação para custear a prestação do serviço no 26 

município, pois a composição de taxa atual contempla apenas o serviço de coleta, 27 

destacando que a legislação atual aponta pra necessidade de sustentabilidade econômico-28 

financeira na prestação de serviços de Saneamento Básico. Wilson destacou que a 29 

metodologia de cálculo da Taxa vigente não considera o custo do transbordo, transporte, 30 

tratamento e destino final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos urbanos, pois 31 

tudo isso era feito no mesmo local, no manguezal do Itacorubi. Em seguida Alexandre 32 

continuou a apresentação, demonstrando o embasamento legal da proposta e avançou 33 

informando a origem da base de cálculo da nova metodologia, que foi utilizada a partir da 34 

“área construída” total da cidade. Apresentou a origem de todos os dados de base, 35 

principalmente os itens de i) área total construída, conseguidos junto à Sec. da Fazenda que 36 

utiliza esses parâmetros no IPTU; ii) custos divisíveis na COMCAP, isto é, excluindo os 37 

serviços de varrição, roçada, poda e manutenções gerais e iii) custos com transporte e 38 

destino final de resíduos sólidos, que atualmente são quitados via Fundo Municipal de 39 

Saneamento Básico, por falta de arrecadação própria no município para essa finalidade. 40 

Durante a apresentação a planilha com os dados foi apresentada para os conselheiros. Foi 41 

destacado durante a apresentação que um modelo de cobrança mais detalhado, 42 

considerando itens como  logística reversa, poluidor pagador, protetor-recebedor e etc, 43 

somente será possível de serem detalhados quando tiver sido elaborado o PMGIRS (Plano 44 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos) em conformidade com Lei 45 

Federal 12.305/2010. Em seguida Georges iniciou sua explanação voltada pra área técnica-46 
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jurídica da nova taxa, destacando que foram consideradas diversas jurisprudências e outras 47 

leis municipais no embasamento para pacificar o processo de legalidade da proposta 48 

apresentada. Ao final das apresentações, o Secretário da Fazenda, Constâncio, informou 49 

que acompanhou a execução do trabalho, agradeceu o empenho da equipe técnica e 50 

informou o estado crítico que estão as contas municipais, com ênfase na questão do manejo 51 

dos resíduos sólidos e a necessidade de atualização da legislação, inclusive, para 52 

cumprimento das leis federais. Após todas as apresentações, Lucas abriu para participação 53 

do plenário e Audenir ficou controlando as inscrições. Alexandre Trevisan iniciou 54 

perguntando se as taxas administrativas com relação aos boletos/carnês de pagamento 55 

(produção, impressão entrega e controle de pagamento) estavam previstos na nova Taxa, e 56 

se havia previsão para adequar o modelo para a Lei 12.305/2010. Georges explicou que as 57 

despesas administrativas não podem fazer parte do cálculo da nova Taxa de Manejo de 58 

Resíduos Sólidos, mas que pode ser cobrado com um valor em separado na composição do 59 

valor final do boleto. Alexandre (SMI) respondeu que não há previsão para elaboração do 60 

PMGIRS neste momento. Carlos Leite iniciou sua fala parabenizando a Prefeitura pela 61 

valorização do COMSAB, pois trouxe em primeira mão as informações de forma 62 

transparente, o que ele julgou ser uma postura que deve ser mantida, em seguida perguntou 63 

se estavam quantificadas as áreas construídas não legalizadas e sugeriu para que nas 64 

próximas apresentações seja apresentado como este serviço está funcionando em outras 65 

cidades que tiveram sucesso no manejo dos resíduos sólidos. Alexandre (SMI) respondeu 66 

que existe uma estimativa de que aumentaria consideravelmente o total de área construída 67 

se todos os imóveis fossem regularizados. Constâncio informou que já houve trabalhos 68 

anteriores, inclusive com foto aérea, e que nova comissão da PMF trabalha com esta 69 

temática atualmente. Em seguida João Manoel ressaltou que a comunicação foi muito boa e 70 

isso é muito importante para o controle social e transparência das atividades. Destacou que, 71 

além de custeio, deveria ser previsto os investimentos, via Fundo Municipal de Saneamento 72 

Básico, como ferramenta do próprio Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, 73 

sendo estes investimentos responsáveis inclusive pela diminuição do custeio. Sugeriu prever 74 

ainda as questões financeiras relacionadas ao REFIS da COMCAP e, como representante da 75 

UFECO, lembrou que devem ser consideradas as isenções para as residências de baixa renda. 76 

Perguntou se havia teto para taxa máxima. Georges informou que o investimento de forma 77 

explícita não pode ser previsto na taxa, mas há alternativas contábeis e informou que nesse 78 

Projeto de Lei não estão sendo previstas as isenções e que isto deve vir junto com o PMGIRS, 79 

ressaltando que a cobrança será feita por metro quadrado (m²) efetivamente construído, 80 

não havendo limitadores na taxa. Alexandre (SMI) lembrou aos Conselheiros que o Plano 81 

Municipal de Coleta Seletiva, já apresentado ao COMSAB, previa a necessidade de 1% da 82 

arrecadação para atividades de Educação Ambiental, o que poderia entrar já nessa taxa e 83 

garantir recursos pra essa área. João Manoel finalizou dizendo que o trabalho estava 84 

excepcional, algo muito defensável perante a sociedade civil, que o trabalho foi muito 85 

transparente na sua apresentação pela equipe técnica, sugerindo a importância de aprovar a 86 

nova taxa ainda este ano. Pablo Sezerino destacou que o FMSB não vem fazendo 87 

investimentos, lembrando a importância que este Fundo comece a ser utilizado conforme 88 

previsto na lei, e que era fundamental, portanto, que os investimentos já previstos no Plano 89 

pudessem ser previstos de alguma forma. A ACIF pediu para que fossem feitas algumas 90 

simulações em casas de até 100m² e que fosse comparado com o valor atual, onde verificou-91 

se que as casas de pequeno porte terão pequeno impacto de alteração da taxa e até 92 

diminuição do valor anual pago, para aquelas que tem menos de 67m². João Henrique 93 
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destacou que com essa nova taxa será possível que a ARESC entre na regulação do serviço, o 94 

que tende a garantir a existência dos investimentos, bem como fiscalizar a rotina da 95 

prestação deste tipo de serviço. Flávia reforçou que o custo vigente considera em sua 96 

composição lançar o resíduo recolhido no mar/mangue, pois não prevê custos de destino 97 

final ambientalmente adequada em sua fórmula de composição. Afonso destacou que a 98 

apresentou foi 100% econômico-financeira e destacou que se deve lembrar que este tipo de 99 

serviço, se ajustado a sua prestação, resolve questões relevantes da cidade de Florianópolis, 100 

vinculadas à saúde pública e outros custos ambientais. Portanto dar o destino adequado 101 

para os resíduos vai gerar economia nas Pastas da Saúde e Meio Ambiente. Ao final do 102 

debate, foram feitas duas votações, a primeira visando a “aprovação da metodologia 103 

utilizada pelos técnicos da PMF para nova TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 104 

TMRS”. Este item foi aprovado por unanimidade. O segundo item foi para “aprovar 105 

recomendação ao Prefeito Municipal que encaminhe o Projeto de Lei referente a TMRS 106 

ainda em 2017 para sua aplicação no exercício de 2018”. Este item foi aprovado com um 107 

voto contrário da ABES, que justificou que esta é uma prerrogativa do Prefeito Municipal. 108 

Lucas Arruda deu por encerrada a reunião às 16h12m.  109 
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