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PROJETO DE LEI Nº 

 

 

Dispõe sobre a extinção da taxa mínima de 

água e redução da taxa de esgoto cobradas 

pelo Serviço de Água e Esgoto de Jaboticabal 

– SAAEJ, e dá outras providências. 

 

 

Art. 1º Fica extinta a tarifa mínima de consumo de água no município 

de Jaboticabal.  

 

Parágrafo único. A tarifa de água deverá ser cobrada de acordo 

com o real consumo de unidade cadastrada. 

 

Art. 2º A tarifa de Esgoto, cobrada pelo Serviço de Água e Esgoto de 

Jaboticabal – SAAEJ, não será superior a 90% em relação ao consumo de água. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com seus 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
O Projeto de Lei que dispõe sobre a extinção da taxa mínima de 

água e redução da taxa de esgoto cobradas pelo Serviço de Água e Esgoto de 

Jaboticabal – SAAEJ, e dá outras providências.  

 

A cobrança de tarifas mínimas pelas prestações dos serviços 

públicos de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e telefonia é absolutamente 

injusta. Em qualquer lugar do mundo, só é cabível cobrar-se aquilo que se fornece. Se 

o serviço não é utilizado, é inadmissível que o consumidor seja cobrado.  Nada lhe foi 

entregue/prestado, nada deve ser cobrado. 

 

Utilizemos o fornecimento de água como exemplo. Uma parcela 

expressiva da população se encontra na categoria de consumo que recebe a tarifação 

mínima pelo serviço de fornecimento desse bem público, observando-se, nos últimos 

tempos, que uma grande parcela dos usuários tem um consumo efetivo inferior ao 

estipulado para a quantidade mínima. Do ponto de vista econômico, trata-se de uma 

sobre tarifação, já que o volume consumido não corresponde ao que é cobrado. 

Especialistas demonstram que isso desencadeia também comportamento doloso. 

 

Entendemos que a extinção da cobrança de tarifas mínimas para a 

prestação dos serviços públicos de água é uma medida de justiça para os 

consumidores e um estímulo ao aprimoramento dos serviços prestados.  

 

Considerando a relevância da matéria, submeto o presente Projeto 

de Lei ao exame desta Casa, na expectativa de sua aprovação, para a qual conto com 

o apoio dos ilustres Pares. 

 


