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DECRETO Nº 8.821 DE 14 DE MAIO DE 2019. 

 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DA TARIFA 

DE ESGOTO. 

 

O Prefeito Municipal de Araranguá, Mariano Mazzuco Neto, no uso de suas 

atribuições considerando o conteúdo do artigo 11, da Lei Municipal nº. 1755, de 13 de agosto 

de 1997, que determina que os preços públicos em que se incluem as tarifas, serão fixados 

pelo Prefeito Municipal e; 

 

Considerando a necessidade de manutenção da sustentabilidade econômico-

financeira do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, visando a 

cobrança de uma justa remuneração; 

 

Considerando a autorização do Órgão Regulador ARESC – Agência de Regulação 

de Serviços Públicos de Santa Catarina, emitida através da Resolução ARESC 122, de 21 

de dezembro de 2018, que deferiu a cobrança e fixou o percentual da tarifa de esgoto, no 

percentual expresso de 73,4% (setenta e três virgula quatro por cento), do valor da tarifa 

de água vigente no município de Araranguá; 

 

Considerando que o SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, ao 

longo dos anos vem alcançando o seu ponto de equilíbrio nos modelos de eficiência e 

prestação de serviços e, ainda que a sustentabilidade econômico-financeira desse serviço 

público deve se fundamentar na geração de recursos pelo próprio prestador e não pelos 

usuários do sistema; 

DECRETA  

 

Art. 1º Fica aplicado o percentual de 60% (sessenta por cento) da tarifa de esgoto, sobre 

o valor da tarifa de água vigente no município de Araranguá; 
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Art. 2º O percentual fixado no artigo anterior será revisto no prazo de 01 (um) ano, ou 

em período menor se necessário, em virtude de desequilíbrio econômico financeiro. 

 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros 

em 30 (trinta) dias, determina o art. 39, caput, da Lei Federal nº 11.445/2007. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 14 de maio de 2019. 
                                                    
           
                 

MARIANO MAZZUCO NETO 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração 

Municipal, em 14 de maio de 2019. 
 

 
 

AUDERI ANTÔNIO DE CASTRO 
Secretário de Administração e Finanças 


