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DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE RIO NEGRINHO – SAMAE. 

O Prefeito de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso IV, artigo 96, da Lei Orgânica do Município; que dispõe sobre a competência do Prefeito Municipal para 
emissão de Decreto e; 

Considerando a necessidade do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico – SAMAE – Rio 
Negrinho em regulamentar o parcelamento das tarifas de água e esgoto; 

Considerando a Lei de Reestruturação do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico – Lei 
Municipal nº 2.617 de 03 de março de 2013; 

Considerando a Resolução Normativa nº 19 de 27 de março de 2019 do Conselho de Regulação da 
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS,  

DECRETA: 
Art. 1º. Os débitos da unidade consumidora, não inscritos em dívida ativa, dos serviços prestados pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico de Rio Negrinho – SAMAE poderão ser parcelados, a critério da 
autoridade competente, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, calculadas com juros e correção monetárias, nos termos 
do § 2º, sendo a primeira parcela cobrada na fatura seguinte ao acordo de parcelamento e as demais nas faturas 
subsequentes até sua total quitação.  

§ 1º. O não-pagamento de quaisquer das prestações na data fixada no acordo importará no vencimento 
antecipado das demais e na imediata cobrança do crédito, ficando proibida sua renovação ou novo parcelamento para o 
mesmo débito.  

§ 2º. As faturas vencidas estarão sujeitas a multa de 2% (dois por cento) até 30 (trinta) dias de atraso, 3% 
(três por cento) até 60 (sessenta) dias de atraso, 4% (quatro por cento) até 90 (noventa) dias de atraso e 5% (cinco por cento) 
acima de 90 (noventa) dias de atraso sobre seu valor, sendo acrescido de correção monetária mais juros de 1% (um por cento) 
ao mês. 

Art. 2º. O parcelamento de que trata este Decreto somente estará disponível para as unidades 
consumidoras que não possuem outros parcelamentos em aberto, sendo necessário a quitação do parcelamento anterior para 
disponibilizar a oportunidade de se beneficiar do presente. 

Art. 3º. O requerimento do parcelamento poderá ser realizado pelo proprietário do imóvel ou pessoa que 
tenha poderes para transigir em seu nome e será instruído com a apresentação dos seguintes documentos:  

I – Cédula de Identidade/Cópia reprográficas dos atos constitutivos de pessoa jurídica;  
II – CPF/CNPJ;  
III - Certidão de Matrícula do Imóvel;  
Parágrafo único. O parcelamento deferido implicará em reconhecimento da dívida, por isso assinará um 

Termo de Acordo e Confissão de Dívida a ser fornecido pelo Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico de Rio 
Negrinho – SAMAE.  

 
Art. 4º. Caso o proprietário do imóvel venha a falecer, deixando débitos perante o Serviço Autônomo 

Municipal de Saneamento Básico de Rio Negrinho – SAMAE, qualquer pessoa da família poderá solicitar o parcelamento dos 
débitos, desde que traga a certidão de óbito e comprove que é parente, além disso, deve apresentar os demais documentos 
necessários para o parcelamento previsto no artigo 3º deste Decreto.  

Art. 5º. A notificação dos débitos em atraso dos serviços prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de 
Saneamento Básico de Rio Negrinho – SAMAE será informada na fatura mensal subsequente a que não efetuou o pagamento. 

Art. 6º. A validade das condições especiais oferecidas neste Decreto tem validade desde sua publicação 
até a data de 25 de abril de 2021. 

Art. 7º. Após o prazo regulamentado por este Decreto, as faturas não quitadas estarão sujeitas a 
interrupção do fornecimento sem prejuízo de serem inscritas em dívida ativa e cobradas judicialmente. 

Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO 

Rio Negrinho, 11 de fevereiro de 2021. 
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