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DECRETO Nº 1417, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 
 
REAJUSTA AS TARIFAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 
TRATADA PELA AUTARQUIA SANECAB  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

 
                       O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 76 – III, combinado com o artigo 120 – I - “i”, da Lei Orgânica do Município, 
 
   Considerando a inflação ocorrida entre Janeiro e Dezembro de 2011 medida pelo IGP-
M, acumulou alteração nos preços da ordem de 5,75%; 

 
Considerando a imperiosa necessidade de REESTRUTURAR os preços do fornecimento 

de água tratada pelo SANECAB – Serviço Autônomo de Saneamento de Cabeceira Grande, objetivando 
extinguir os subsídios existentes e deter o déficit financeiro que se verifica entre receitas e despesas 
naquela autarquia; 

 
Considerando que a queda na arrecadação das receitas daquela autarquia apresenta 

tendência de se prolongar além do limite de tempo suportável pelas finanças municipais, podendo 
comprometer a qualidade dos serviços públicos pela falta de recursos para sua manutenção, impondo 
sua recuperação além da variação inflacionária ocorrida neste exercício; 

 
DECRETA: 

 
  Art. 1º - A partir do consumo individual verificado em Janeiro de 2012, as atuais tarifas 
de água cobradas pelo SANECAB (Serviço Autônomo de Saneamento de Cabeceira Grande) serão 
reajustadas em 15% (quinze por cento). 
 

Art. 2º - Aplicado o reajuste, os preços públicos passarão a vigorar consoante a tarifa 
fixada para cada faixa de consumo, constantes de tabela a ser divulgada pela Autarquia. 

 
Art. 3º - As “Taxa de Expediente” e de “Tarifas Bancárias”, atualmente cobradas pela 

emissão e recebimento das faturas ficam extintas a partir do faturamento de Janeiro de 2012. 
 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
   

Cabeceira Grande - MG, 22 de Dezembro de 2011. 
 
 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 
Prefeito Municipal 

 
 

 


