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DECRETO

D E C R E T O  N º 001/2021

REVOGA O DECRETO 2027/2020

Considerando que estamos sob 

os efeitos da pandemia da 

COVID 19, que notoriamente 

reduziu as atividades 

econômicas do país com 

impactos negativos sobre a 

renda das pessoas e das famílias.

Considerando que estes 

impactos também atingem 

fortemente a população de 

nossa cidade carente de  

oportunidades,

Considerando que o decreto que 

aumentou a tarifa foi emitido no 

dia 30 de dezembro, portanto, 

no penúltimo dia  do governo  da 

gestão 2017/2020 e que seus 

efeitos sociais repercutirão 

sobre a gestão 2021/2024, 

considerando à ausência de 

tempo para análise do impacto 

social e financeiro do aumento 

pela gestão atual.

Considerando que de acordo 

com a legislação vigente e o 

contrato de concessão que a 

empresa prestadora do serviço 

tem direito a reivindicar 

aumento de tarifas, mas que esta 

análise, de acordo com o 

parágrafo anterior, deveria ser 

realizada por técnicos da atual 

gestão.

Considerando o princípio da 

autotutela da Administração 

pública referido no art. 53 da Lei 

Federal 9.784/99  

A PREFEITA MUNICIPAL DE 

PARAIBA DO SUL, Estado do Rio 

de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais e na forma dos 

artigos 67, da Lei Orgânica 

Municipal,

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica revogado, na 

íntegra, o Decreto 2027/2020 , 

bem como o terceiro termo 

aditivo ao contrato 067/2018.

ARTIGO 2º - O processo 

administrativo que serviu de 

base ao Decreto ora revogado 

deverá ser reexaminado pela 

Secretaria Municipal de 

Planejamento e Administração, 

em conjunto com a Procuradoria 

Geral do Município e demais 

órgãos afins da Administração 

Municipal, sob a ótica de 

impactos sociais e legais. 

Paraíba do Sul,  02 de janeiro de 

2020
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