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RESOLUÇÃO SRJ Nº 21 de 21 de julho de 2022. 

 

Dispõe sobre o reajuste dos valores das Tarifas de Água e 
Esgoto a serem aplicados no Município de Jacareí e dá outras 
providências. 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE SANEAMENTO DE JACAREÍ- SRJ, 
no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 5.806, de 03 de dezembro de 2013 e; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445/2007, no Decreto Federal nº 
7.217/2010 e na Lei Municipal nº 5.806/2013, pelo qual o Município de Jacareí delegou o exercício 
das competências municipais de regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico ao Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí — SRJ; 

 

Que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí — SAAE, autarquia municipal responsável 
pelos serviços de abastecimento público e esgotamento sanitário do Município de Jacareí, solicitou 
reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto; 

 

Que através do Parecer Consolidado de nº 01/2022, o SRJ emitiu parecer favorável ao reajuste, por 
vislumbrar plena regularidade do pleito em sua composição documental, base jurídico-contratual e 
atendimento aos prazos e premissas definidas pelo Regulador; 

 

Que o Conselho Participativo do SRJ, instituído pela Lei Municipal nº 5.806/2013, teve ciência e 
analisou o Parecer Consolidado n° 01/2022, inclusive os índices de reajuste de 12,13% (doze inteiros 
e treze centésimos por cento) para as Tarifas de Água e Esgoto; e 

 

Que, em face do cumprimento das etapas do processo de reajuste tarifário do Município de Jacareí, 
a Diretoria Executiva do SRJ, reunida em 15 de julho de 2022 e novamente nesta data; 

 

RESOLVE: 

 



 

Rua Armando Salles de Oliveira, 35 - Centro - Jacareí - SP 
Telefone: (12) 3351-8250 / 3351-8260 - contato@srj.com.br 

Art. 1º - Reajustar os atuais valores das Tarifas de Água e Esgoto praticados pelo Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Jacareí — SAAE, em 12,13%. 

 

Parágrafo único. O reajuste será aplicado a partir do dia 08 de agosto de 2022, em todas as faixas e 
categorias de consumo. 

 

Art. 2º - Para fins de divulgação, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí — SAAE, afixará 
as tabelas com os novos valores das Tarifas de Água e Esgoto, estabelecidos nesta Resolução, em 
local de fácil acesso, em seu sítio na Internet e através de mensagens em suas contas/faturas. 

 

Art. 3º - Os novos valores, estabelecidos nesta Resolução, somente serão praticados pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí - SAAE, após a publicação desta resolução na imprensa 
oficial, conforme determina o art. 39, da Lei Federal nº 11.445/2007. 

 

Parágrafo único. A realização das leituras/medições e as emissões das respectivas contas/faturas 
obedecerão ao prazo estabelecido no artigo 1º. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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