DECRETO Nº 0390/2018-GPMB, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
FAMEP – ANO X Nº 2138 – PARÁ, 27/12/2018

Autoriza o Reajuste do Valor Tarifário do
fornecimento de Água e Esgoto, referente ao
Contrato de Concessão nº 02.117/2014, celebrado
entre o Município de Barcarena e a empresa
Águas de São Francisco - Concessionária dos
Serviços de Água e Esgoto de Barcarena.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 23, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Barcarena, e
CONSIDERANDO, os termos do Contrato de Concessão de Águas e Esgoto nº
02.117/2014, mais precisamente a Cláusula 20.1, que prevê sobre as regras do quarto reajuste
tarifário.
CONSIDERANDO, ainda que na Cláusula 20.3 e seguintes, dispõe que o Poder
Concedente deve ser informado previamente da possibilidade do referido reajuste, além do
mesmo ter o prazo de 10 (dez) dias para análise do pleito.
CONSIDERANDO, que o índice pleiteado pela Concessionária, inicialmente,
considerava o período compreendido entre outubro/2017 a outubro/2018.
CONSIDERANDO, que até o momento não havia sido divulgado, pela FGV, o índice
relativo ao mês de outubro/2018, perfazendo um percentual de 10,81% (dez vírgula oitenta e
um por cento), tendo em vista a data de aplicação do último reajuste, homologado com base
na variação do indicador IGPM de novembro/2017 a outubro/2018.
CONSIDERANDO, o Ofício nº 174/2018-GB-ARSEP, de 29 de novembro de 2018, no
qual confirma índice do reajuste apresentado pela Concessionária, a ser aplicado a partir de 1º
de Janeiro de 2019.
DECRETA:
Art. 1° - Fica estabelecido que as tarifas de água e esgoto prestados pelo empresa
Águas de São Francisco, concessionária dos Serviços de Água e Esgoto de Barcarena, passam
a ser, os constantes das tabelas - Anexos I e II, do presente Decreto.
Art. 2° - As tabelas – Anexos I e II, mencionadas no Art. 1º, são partes integrantes deste
Decreto.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor a partir do dia 1º de Janeiro de 2019.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
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