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MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA 

Gabínete áo Prefeíto 

DECRETO Nº 1040, DE 01 DE MARÇO DE 2023.

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DAS TARIFAS DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL PRESTADOS PELO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE - DO 
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS. 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 44, inciso IV, da Lei Orgânica 
Municipal, e na Lei Municipal nº 160, de 23 de fevereiro de 1979, que criou o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, e, 

Considerando que os serviços públicos de saneamento básicos operados pelo SAAE. 
além daqueles previstos na Lei Municipal nº 160, de 23 de fevereiro de 1979, que criou o 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, compreendem os sistemas de abastecimento de 
água, definidos como o co1"\iunto de obras. instalações e equipamentos, que tem por 
finalidade captar, aduzir, tratar, reservar e distribuir água potável; 

Considerando que a fixação das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água 
potável levará em conta a viabilidade do equilíbrio econômico-financeiro da Autarquia 
Municipal e a preservação dos aspectos sociais dos respectivos serviços; 

Considerando que o custo dos serviços públicos de abastecimento de água potável. a ser 
computado na determinação das tarifas, deve ser o custo mínimo necessário à adequação 
da exploração dos sistemas operados pelo SAAE e a sua viabilização econômico
financeira; 

Considerando que as despesas de exploração são aquelas necessárias à prestação dos 
serviços pela Autarquia Municipal, abrangendo as despesas de operação e manutenção. 
as despesas comerciais, as despesas administrativas, e as despesas fiscais, excluindo a 
previsão para o imposto de renda; 

Considerando que as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água potável 
deverão ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo; 

Considerando que as tarifas cobradas pela prestação dos serviços de abastecimento de 
água potável não devem se limitar ao consumo, mas abranger toda a estutura necessária 
para manter convenientemente o serviço público, de modo a remunerá-lo adequadamente; 

Considerando que o preço cobrado aos usuários, em geral, atende aos reclamos da 
população quanto a eficiência dos serviços, favorecendo usuários mais��---
garantindo a viabilidade econômico-financeira do sistema, com a arreca ção da receita 
estimada; 
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