
 

 
 

 
 

 

DESPACHO INTERLOCUTÓRIO 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 098/2018. 

OBJETO: Reajuste da Tarifa de água e serviços complementares, do Município de Botuverá 

Estado de Santa Catarina. 

SOLICITANTE: Município de Botuverá/SC. 

INTERESSADO: Município de Botuverá/SC.  

 

 

1 – Avoco os autos do Procedimento Administrativo nº 098/2018 diante da aparente 

complexidade e, assim, em tese, evitar a geração eventuais prejuízos, tanto para o Poder Público 

como para os usuários e, por isso determino e decido: 

 

I – Fica o município de Botuverá AUTORIZADO a aplicar IMEDIATAMENTE, a partir 

de 1º de maio do corrente ano, o percentual de 7,55% (sete vírgula e cinquenta e cinco por cento), 

conforme deferido na decisão nº 053/2019, que integra o presente procedimento; 

 

II – Em razão desta decisão, fica fixada, como sendo a data base dos reajustes e revisão, 

o mês de JUNHO, devendo ser observado o prazo legal de 12 (doze) meses como interstício para o 

próximo pedido de reajuste. 

 

III – Como houve por parte do Município, o inconformismo com o percentual deferido 

no presente procedimento, EX-OFFICIO determino que seja aberto um PROCEDIMENTO 

EXTRAORDINÁRIO DE REVISÃO DAS TARIFAS/TAXA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE 

BOTUVERÁ, com prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão; 

 

IV – Para aproveitar os documentos já disponíveis, deve este procedimento ser 

REAUTUADO como PROCEDIMENTO EXTRAORDINÁRIO DE REVISÃO DAS TARIFAS/TAXA 

DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ. 



 

 
 

 

 

 

VI – Observe a administração de Botuverá a necessidade de comunicação aos seus 

usuários de forma ampla e oficial, num período não inferior a 30 (trinta) dias, para início da 

cobrança do novo regime tarifário e que seja encaminhado a esta Agência, cópia da nova tabela 

tarifária, assim como das publicações realizadas pelo Município em observação ao disposto no 

Artigo 39 da Lei Federal nº 11.245/2007, que estabelece: “Art. 39. As tarifas serão fixadas de 

forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias em relação à sua aplicação” (grifo nosso). 

 

VII - Extraia-se cópia desta decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

encaminhe-se para as partes para conhecimento e providências legais cabíveis. 

 

A presente Decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de também 

ser publicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

 

Havendo ou não manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O 

PROSSEGUIMENTO deste procedimento, como determinado do inciso III deste despacho, 

designando-se desde já o senhor Gerente de Estudos Econômico-financeiros como responsável pela 

instrução e demais atos deste procedimento especial.  

 

Esse o nosso despacho e determinações.  

 

Blumenau (SC), em 08 de maio de 2019. 

 

 

 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral 

http://www.agir.sc.gov.br/

