DELIBERAÇÃO N. 010/2014
Dispõe sobre a autorização para desconto nas tarifas dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, prestados pela CASAN nos
municípios regulados e fiscalizados pela ARIS, que foram afetados pelos
eventos meteorológicos adversos de junho de 2014.
O Diretor Geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), no uso
das suas atribuições legais previstas no artigo 40, inciso II do Protocolo de Intenções que faz
parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS1 2, considerando as disposições
dos artigos 22, I, 23, V e IX e 31, I da Lei federal n. 11.445/2007, considerando os eventos
climáticos adversos (chuvas) que atingiram os municípios catarinenses regulados e
fiscalizados pela ARIS, em junho de 2014, nos quais a CASAN presta os serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário; considerando as pautas das reuniões
realizadas com o gabinete da presidência da concessionária; e considerando as justificativas
apresentadas no parecer técnico da Diretoria de Regulação da ARIS, vem:
1.

Autorizar, que a prestadora proceda descontos nas faturas de junho e julho de 2014,

com vencimento em julho e agosto de 2014, respetivamente;
2.

O critério a ser utilizado pela CASAN deverá ser o cadastro realizado pelo município,

que consta as informações dos atingidos pelos eventos meteorológicos, ocorridos em junho
de 2014;
3.

Deverá a prestadora encaminhe à ARIS, uma listagem completa contendo: nome,

matrícula, logradouro, município e categoria, para que esta agência possa disponibilizar junto
ao seu site;
4.

Deverá também, que a prestadora encaminhe até setembro de 2014 à ARIS, uma

listagem completa contendo: nome, matrícula, valor do desconto praticado, logradouro,
município, categoria, dos usuários atendidos pela redução da tarifa neste período;
5.

Os descontos se constituirão somente na cobrança de 70% da tarifa mínima de cada

categoria, ao usuário atingido e devidamente cadastrado, junto à CASAN;
6.

Esta deliberação alcança apenas os municípios regulados e fiscalizados pela ARIS cuja

prestadora é a CASAN;
Florianópolis, 04 de julho de 2014.
ADIR FACCIO
Diretor Geral da ARIS
1
Publicado na página 597 da Edição n. 424, do Diário Oficial dos Municípios, veiculado em 8 de fevereiro de 2010. Disponível em:
www.diariomunicipal.sc.gov.br ou www.aris.sc.gov.br.
2
Art. 40. Compete à Direção Geral:
II - definir a revisão e o reajuste dos valores das tarifas e demais preços públicos decorrentes da efetiva prestação dos serviços de
saneamento básico, com base nos estudos encaminhados pelas entidades reguladas e parecer elaborado pela Diretoria de Regulação
da ARIS;

