Piracicaba, 18 de janeiro de 2021.

OFÍCIO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ Nº 008/2021.
Referência: Alteração de número de parcelas da Cobrança pelo uso dos recursos
hídricos no Estado de São Paulo, nas Bacias PCJ.
Prezado Usuário,
Informamos que, conforme alterações de procedimentos adotados pela
Fundação Agência das Bacias PCJ para a emissão de boletos da Cobrança pelo Uso
dos Recursos Hídricos em rios de domínio do Estado de São Paulo, nas Bacias PCJ, a
partir de 2021, os boletos serão emitidos em um lote único anual.
Portanto, a partir de 2021, não haverá a divisão dos boletos entre 1º lote
(janeiro a maio) e 2º lote (junho a dezembro). Os usuários que recebiam, até 2020, os
dois lotes ou apenas um dos lotes, passarão a receber a cobrança em lote único
contendo até 08 parcelas com vencimentos no último dia útil dos meses de abril e
novembro, conforme quadro abaixo. O lote único será calculado considerando os usos
em vigência no exercício corrente, acrescidos ou descontados eventuais ajustes do
exercício anterior.

Mês de Referência

Data de
Vencimento

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

30/04/2021
31/05/2021
30/06/2021
30/07/2021
31/08/2021
30/09/2021
29/10/2021
30/11/2021

Os usuários que possuem registrada a opção de boleto único anual, receberão
no exercício de 2021 o boleto com vencimento em 30/06/2021. A partir do exercício de
2022, o vencimento do boleto único será no último dia útil do mês de abril. Os usuários
que desejarem receber o valor total da Cobrança 2021 em boleto único, podem realizar
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a

solicitação,

até

05

de

março

de

2021,

através

do

e-mail

cobranca@agencia.baciaspcj.org.br. As solicitações realizadas posterior à esta data
serão consideradas para o exercício de 2022.
Os boletos do lote único continuarão a ser enviados através de Correios pelo
Banco do Brasil, para o endereço de correspondência do usuário cadastrado no banco
de dados da Agência das Bacias PCJ. Ressaltamos que a Agência das Bacias PCJ não
possui sistema para envio automático dos boletos da Cobrança através de e-mail. Os
usuários que eventualmente não receberem os boletos do exercício de 2021 por
correspondência, ou precisarem das segundas vias por e-mail, poderão solicitá-las, a
partir

do

mês

de

abril

de

2021,

para

o

endereço

eletrônico

cobranca@agencia.baciaspcj.org.br.
Solicitações de esclarecimentos complementares poderão ser feitas através
do e-mail: cobranca@agencia.baciaspcj.org.br.
No ensejo, reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço.
Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

(assinado digitalmente)
Sergio Razera
Diretor-Presidente
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