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Cobrança da Tarifa

► A concessão comum dos serviços públicos pressupõe a arrecadação de tarifas diretamente dos usuários pela
concessionária (art. 175 da CF e Lei federal nº 8.987/95)

► A tarifa relativa aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos deve levar em conta a destinação
adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, podendo, ainda,
considerar (i) as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas; (ii) o peso ou o volume
médio coletado por habitante ou por domicílio; (iii) o consumo de água e (iv) a frequência da coleta (art. 35
da Lei federal nº 11.445/07, alterada pela Lei federal nº 14.026/20 – Novo Marco Legal do Saneamento)

► A instituição da tarifa relativa aos serviços públicos de manejo de resíduos pelo Município de Bauru está em
consonância com a obrigação prevista no Novo Marco Legal do Saneamento (art. 35, §2º), que os Municípios
têm de propor um instrumento de cobrança dos referidos serviços até julho de 2021, sob pena de configurar
renúncia de receita

► Quanto à cobrança das tarifas, o Novo Marco Legal do Saneamento legitimou a possibilidade de ser realizada
na fatura de consumo de outros serviços públicos, como na fatura da água e esgoto, por exemplo (art. 35,
§1º)

Aspectos Legais
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Valor 
arrecadado

cobre
Percentual de 
municípios que 
cobram pelos 

serviços

Situação Atual

Sul – 85,4%

Centro-oeste – 28,0%

Sudeste – 50,8%

Municipios que cobram (%)

Norte – 20,6%

Nordeste – 9,1%

Fonte: SNIS 2018

47,0%

53,4%
das despesas

Cobrança dos Serviços de Resíduos
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Situação Atual

Taxa de Boleto de Água:

❖ 52,9% apresentam autossuficiência maior que 50%.

Boleto Especifico:

❖ Atinge 31,9% de autossuficiencia maior que 50%.

IPTU:

❖ 22,6% de autossuficiencia maior que 50%.

Outras Formas:

❖ 10,0% de autossuficiencia maior que 50%.

Forma de cobrança dos serviços de manejo de RSU e autossuficiência financeira do órgão gestor com o 
manejo de RSU (IN005) 

Fonte: SNIS 2018

Forma de Cobranças dos Serviços de Manejo de RSU
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Construção do Quadro Tarifário

1

Quadro Tarifário - DAE

1

Remuneração              
Concessionário

1

Divisão do % 
dos valores das 

tarifas  

1

Quadro Tarifário -
Concessão

1

Estimativa de 
Economias - DAE 

1

Premissas

✓ Custos

✓ Investimentos

✓ Impostos

Critério:

Valor de consumo
mínimo
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Quadro Tarifário

75%

economias

82,8%

economias
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