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DECRETO Nº 118/2022 – GAB/PMM, DE 20 DE JULHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA LEI 
ORDINÁRIA Nº 487/2021 QUE DISPÕE SOBRE A 
INSTITUIÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS ACERCA DO 
FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO, NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, ESTADO DO PARÁ, no exercício 

de suas atribuições legais e disposições da Lei Orgânica Municipal e

CONSIDERANDO a competência que lhe é outorgada pelo artigo 66 da Lei Orgânica 

do Município de Medicilândia para adotar todas as medidas administrativas de utilidade 

pública;

CONSIDERANDO a futura entrada em vigor da Lei Ordinária nº 487/2021, atual 

cumprindo vacatio legis;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do serviço público de Água e 

Saneamento ofertado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras.

DECRETA:
DO OBJETO

Art. 1º - Este regulamento dispõe sobre os serviços públicos de captação, tratamento e 

distribuição e manejo de águas pluviais urbanas prestados pelo Poder Público 

Municipal e regulamenta as relações entre este e seus usuários.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MEDICILÂNDIA

“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”

_____________________________________________________________________________
____________________

Trav. Dom Eurico, n° 1035 - Centro - CEP: 68.145-000, Medicilândia/PA
Fone: (93) 3531-1900

Página 2 de 5

DA TERMINOLOGIA

Art. 2º - Adota-se neste regulamento a terminologia consagrada nas diversas normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e as que se seguem:

CADASTRO DE USUÁRIOS – Conjunto de registros de dados dos usuários, 

necessários ao faturamento, cobrança de serviços prestados e apoio ao planejamento 

e controle operacional.

CATEGORIA DE USUÁRIO - Classificação do usuário, por economia, para o fim de 

enquadramento na estrutura tarifária. 

CATEGORIA RESIDENCIAL - Economia ocupada exclusivamente para o fim de 

moradia. 

CATEGORIA COMERCIAL - Economia ocupada para o exercício de atividade de 

compra venda ou prestação de serviços, ou para o exercício de atividade não 

classificada nas categorias residencial e industrial. 

CATEGORIA INDUSTRIAL - economia ocupada para o exercício de atividade 

classificada como industrial pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. 

CONSUMIDOR FACTÍVEL – Aquele que, embora não ligado ao serviço de água e/ou 

esgoto, o tem à disposição à frente do respectivo prédio ou terreno. 

CONSUMO ESTIMADO – volume de água atribuído a uma categoria e considerado 

como base mínima para faturamento por economia, quando a ligação é desprovida de 

hidrômetro.
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CONSUMO MÉDIO – média de consumos medidos relativamente a ciclos de prestação 

de serviços consecutivos para um imóvel.

CONTA - Documento hábil a ser apresentado ao usuário para cobrança e pagamento 

de débito por ele contraído referente aos serviços prestados.

CUSTO DA LIGAÇÃO - Valor calculado de acordo com orçamento de custos de taxas, 

materiais e mão-de-obra para execução de ramal predial.

DESPEJO INDUSTRIAL - Efluente líquido proveniente do uso de água para fins 

industriais ou serviços diversos, com características diversas das águas residuárias 

domésticas.

DISTRIBUIDOR - Canalização pública de distribuição de água.

ECONOMIA - Imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com ocupação 

independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável em função da 

finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum para uso 

dos serviços de abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto.

ESTRUTURA TARIFÁRIA - Tabela de valores que compõem a tarifa.

FATURA MENSAL - Documento emitido para cobrança pelos serviços prestados ao 

usuário.

FATURAMENTO - Documento hábil que contabiliza os valores devidos pelos usuários, 

referente a serviços prestados.

HIDRÔMETRO - Aparelho destinado a medir e indicar, continuamente, o volume de 

água que o atravessa.
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INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA - Conjunto de tubulações, aparelhos e 

equipamentos localizados a jusante do hidrômetro ou tubete.

LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA - Conexão de instalação predial ao ramal ou à 

rede de distribuição de água, executada sem autorização ou conhecimento.

LIGAÇÃO DE ÁGUA - Conexão do ramal predial de água, à rede pública de 

distribuição de água.

PERÍODO DE CONSUMO - período correspondente ao fornecimento de água e/ou 

coleta de esgoto a um imóvel, compreendido entre duas leituras consecutivas de 

hidrômetro ou estimativa de consumos consecutivos. 

PRÉDIO - Toda edificação utilizada para fins públicos ou particulares. 

PRESSÃO DINÂMICA – É a pressão que se verifica na rede de distribuição, sob certa 

condição de consumo. 

PROPRIETÁRIO – Pessoa física ou jurídica que possui a propriedade do imóvel ou 

bem onde serão utilizados os serviços prestados. Quando o imóvel estiver constituído 

em condomínio sem medição individualizada das economias, considera-se proprietário 

o condomínio. 

RAMAL PREDIAL DE ÁGUA - Conjunto de tubulações e peças especiais, situados 

entre a rede de distribuição de água e o tubete ou hidrômetro, incluído este. 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - Conjunto de tubulações e peças que compõem 

os subsistemas de distribuição de água. 
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SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – É um direito real público que autoriza o poder público 

a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse 

público. 

SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Conjunto de obras, instalações 

e equipamentos, que tem por finalidade captar, aduzir, tratar, reservar e distribuir água. 

TARIFA - Conjunto de preços estabelecidos referente à cobrança dos serviços de 

abastecimento de água e saneamento. 

TARIFA SOCIAL - Tarifa subsidiada destinada à população de baixa renda. 

TARIFA OPERACIONAL BÁSICA - Valor que representa os custos administrativos de 

leitura, processamento, material, entrega de contas, bem como os custos fixos 

operacionais de manutenção, de serviços à disposição do usuário, que por falta de 

consumo de água, não são cobertos pela produção industrial. 

TAXA - Tributo cobrado como remuneração de serviços específicos prestados ao 

contribuinte, ou postos à sua disposição. 

TITULAR DO IMÓVEL - Proprietário ou posseiro do Imóvel; quando o imóvel estiver 

constituído em condomínio sem medição individualizada das economias, considera-se 

titular o condomínio. 

TUBETE - segmento de tubulação instalado no local destinado ao hidrômetro em 

substituição deste. 

USUÁRIO – Pessoa física ou jurídica, proprietária ou detentora a qualquer título da 

posse do imóvel, que faz uso dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de 

Viação e Obras. 
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VOLUME FATURADO - É o volume correspondente ao valor a ser cobrado do usuário.

DA COMPETÊNCIA

Art. 3º - Compete ao Departamento de Água e Saneamento da Secretaria Municipal de 

Viação e Obras, exercer com exclusividade todas as atividades administrativas e 

técnicas que se relacionem com os serviços públicos de captação, tratamento e 

distribuição de água, compreendendo o planejamento e a execução das obras, 

instalação, operação e manutenção dos sistemas, a medição do consumo de água, o 

faturamento e cobrança dos serviços prestados, aplicação de penalidades, e qualquer 

outra medida relacionada com as citadas atividades. 

§ 1º Compete à Secretaria Municipal de Finanças o gerenciamento financeiro das 

receitas oriundas da arrecadação das tarifas, bem como a ordenação das despesas do 

serviço público.

§ 2º O Departamento de Água e Saneamento da Secretaria Municipal de Viação e 

Obras, será responsável pelo assentamento de rede distribuidora de água, coletora de 

esgoto sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, a instalação de 

equipamentos e a execução de ligações.

DAS REDES DISTRIBUIDORAS DE ÁGUA, COLETORAS DE ESGOTO E DE 
ÁGUAS PLUVIAIS.

Art. 4º - Os danos causados às canalizações das redes públicas de água, de esgotos e 

de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, inclusive aos ramais ou coletores 

prediais, serão reparados pela Secretaria Municipal de Viação e Obras, às expensas 

dos responsáveis por eles, os quais ficam sujeitos ainda às penalidades previstas neste 

Regulamento, sem prejuízo das sanções legais a que estiver sujeito. 
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Art. 5º - As obras de ampliação ou extensão das redes distribuidoras de água, 

coletoras de esgoto e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, serão 

custeadas por quem as solicitarem ou pelos interessados e/ou beneficiados por sua 

execução. 

§ 1º - A critério Poder Público Municipal, os custos das obras de que trata este artigo 

poderão correr parcial ou totalmente às suas expensas, desde que exista viabilidade 

econômico-financeira e/ou razões de interesse social. 

§ 2º - Os prolongamentos de rede, custeados ou não pelo Poder Público Municipal, 

farão parte do seu patrimônio e estarão afetados pela prestação de serviço público. 

Art. 6º - Nos prolongamentos de rede solicitados por terceiros, o Poder Público 

Municipal não se responsabilizará pela liberação de áreas de servidão administrativa 

para implantação das mesmas. 

Art. 7º - É vedado o lançamento de águas pluviais em rede coletora e interceptora de 

esgoto sanitário e vice e versa.

DOS LOTEAMENTOS, AGRUPAMENTOS DE EDIFICAÇÕES E CONJUNTOS 
HABITACIONAIS

Art. 8º - Os sistemas de abastecimento de água, de coleta de esgoto sanitário e de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas de Loteamentos, agrupamento de 

edificações e conjuntos habitacionais, deverão ser projetados e construídos 

integralmente às expensas do incorporador, cabendo ao Poder Público Municipal 

fiscalizar a implantação dos mesmos, e após recebidos, administrar, operar e manter 

os sistemas construídos. 
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Art. 9º - Para iniciar o processo de aprovação de projetos de água, esgoto sanitário e 

de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas de Loteamentos, a parte interessada 

deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Viação e Obras, por escrito, sua 

solicitação com informações sobre o empreendimento como: número de lotes, 

localização da área em planta planialtimétrica que contenha também parte do atual 

perímetro urbano da cidade, e outras informações, para que se possa definir a 

possibilidade do abastecimento de água a ser feito através de tomada no sistema 

existente e os esgotamentos sanitários e pluviais afluírem para as redes coletoras 

públicas ou se haverá necessidade de sistemas independentes dos existentes. 

§ 1º Os projetos deverão incluir todas as especificações técnicas exigidas pela 

Secretaria Municipal de Viação e Obras através de instruções específicas, bem como 

aquelas especificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

§ 2º – A Secretaria Municipal de Viação e Obras não aprovará projetos de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial de 

loteamentos, executados em desacordo com a legislação federal, estadual e municipal 

reguladoras da matéria e que não for elaborado por profissional competente e 

devidamente credenciado pelo CREA. 

§ 3º - A interligação das redes do loteamento às redes distribuidoras de água, coletora 

de esgoto sanitário e drenagem pluvial, será executada exclusivamente pelo Secretaria 

Municipal de Viação e Obras, depois de totalmente concluídas e aceitas as obras. 

§ 4º – A interligação de que trata o parágrafo anterior será executada às expensas do 

empreendedor e/ou incorporador. 

Art. 10 - As áreas, instalações e equipamentos destinados aos sistemas públicos de 

abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário e drenagem urbana a que se refere 

este capítulo serão doados e incorporados ao patrimônio do Poder Público Municipal, 

sem ônus e mediante escritura pública de doação ou instrumento competente.
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DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

Art. 11 - As instalações prediais de água, esgoto sanitário e drenagem pluvial serão 

executadas e mantidas pelo proprietário e às suas expensas, com emprego de 

materiais e processos aceitos pela Secretaria Municipal de Viação e Obras. 

§ 1º - A conservação das instalações prediais é de responsabilidade exclusiva do 

proprietário, podendo a Secretaria Municipal de Viação e Obras fiscalizá-las e orientar 

procedimentos quando julgar necessário.

§ 2º - A Secretaria Municipal de Viação e Obras se exime de qualquer responsabilidade 

por danos pessoais ou patrimoniais derivados do mau funcionamento das instalações 

prediais. 

Art. 12 - A Secretaria Municipal de Viação e Obras se reserva o direito de inspecionar 

as instalações prediais de água, esgoto sanitário e pluvial antes de efetuar a ligação 

dos respectivos serviços e, posteriormente, a qualquer tempo. 

Parágrafo Único – O proprietário é obrigado a reparar ou substituir, dentro do prazo 

que lhe for fixado na respectiva notificação da Secretaria Municipal de Viação e Obras, 

as canalizações ou aparelhos hidráulicos - sanitários que se constatem defeituosos, 

possibilitando o desperdício ou a poluição da água, ou a criação de quaisquer 

condições indesejáveis sob o ponto de vista sanitário. 

Art. 13 - As instalações prediais não deverão permitir a interconexão com outras 

canalizações de água, cujo abastecimento não provenha do sistema público. 

Art. 14 - É proibida qualquer extensão da instalação predial para servir outra economia 

localizada em prédio distinto, ainda que localizada no mesmo terreno e/ou pertencente 
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ao mesmo proprietário, com exceção aos casos expressamente autorizados pela 

Secretaria Municipal de Viação e Obras. 

Art. 15 - É vedado o emprego de qualquer dispositivo que provoque sucção do ramal 

predial de água.

DAS LIGAÇÕES PERMANENTES E DOS RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO

Art. 16 - As ligações de água e ou esgoto serão requeridas pelos proprietários de 

imóveis e serão concedidas em seu nome, mediante apresentação de documentos 

pessoais e que comprovem a propriedade do imóvel.

Parágrafo Único – Poderá, entretanto, as ligações serem requeridas por pessoa com 

procuração, mas será cadastrada sempre em nome do proprietário a quem compete a 

responsabilidade sobre mesma.

Art. 17 - As ligações prediais poderão ser extintas nos seguintes casos:

 I - Interdição judicial ou administrativa;

II - Desapropriação de imóvel para abertura de via pública; 

III - Incêndio ou demolição definitiva;

IV - Fusão de ligações;

V - Por solicitação expressa do proprietário.

DAS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

Art. 18 - Ligações provisórias são as destinadas ao fornecimento de água e 

esgotamento sanitário de caráter temporário tais como, feiras, exposições, parques de 

diversões, circos, trailers, canteiros de obras e similares que por sua natureza não 

tenham duração permanente.
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Parágrafo Único - Os postulantes de ligação provisória estão sujeitos a todos os 

requisitos, sanções e cobranças contidas neste regulamento.

DOS MEDIDORES DE VAZÃO

Art.19 - A instalação, substituição, manutenção e retirada, a qualquer tempo dos       

Hidrômetros serão executadas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Viação e 

Obras, sendo garantido livre acesso ao hidrômetro, não podendo o proprietário ou 

usuário dos serviços criar obstáculos para tal, ou alegar impedimento.

Parágrafo Único - É vedada a execução de qualquer tipo de instalação ou construção 

posterior à ligação, que venha dificultar o acesso aos medidores de vazão.

Art. 20 - O hidrômetro instalado no ramal predial fica incorporado ao respectivo imóvel, 

não podendo o proprietário transferi-lo para outro imóvel, a não ser nos casos em que a 

ligação seja cancelada ou extinta.

Parágrafo Único - Quando o ramal predial, a pedido do proprietário, for desligado, o 

hidrômetro permanecerá no local aguardando o pedido de religação.

Art. 21 - Os proprietários e ou usuários responderão pela proteção dos Hidrômetros 

instalados, responsabilizando-se pelos danos a eles causados.

§ 1º - O conserto ou substituição de Hidrômetros cujos defeitos sejam decorrentes do 

desgaste normal de seus mecanismos será executado sem ônus direto para o 

proprietário ou usuário.

§ 2º - Quando o hidrômetro estiver instalado fora dos limites do imóvel, deverá o 

proprietário ou usuário, em caso de dano ao mesmo, comunicar o fato à Secretaria 
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Municipal de Viação e Obras o mais breve possível, e conforme o caso à Delegacia de 

Polícia para registro em Boletim de Ocorrência.

§ 3º - Em caso de roubo ou sumiço do hidrômetro, ao proprietário ou usuário caberão 

as providências necessárias para reaver o aparelho, e se for o caso, a aquisição de 

outro.

Art. 22 – Os hidrômetros serão instalados na testada do imóvel, no logradouro público, 

em local abrigado e de livre acesso, obedecendo aos padrões da Secretaria Municipal 

de Viação e Obras. 

§ 1º- A qualquer tempo, para atender as exigências estabelecidas no caput deste 

artigo, a Secretaria Municipal de Viação e Obras poderá mudar o hidrômetro de lugar 

ficando o proprietário ou usuário responsável pelo pagamento das despesas 

decorrentes da mudança.

§ 2º - Nos casos constantes do parágrafo anterior, o proprietário deverá ser notificado 

do serviço a ser realizado com antecedência mínima de trinta dias.

Art. 23 - O proprietário ou usuário poderão solicitar à Secretaria Municipal de Viação e 

Obras, a aferição de hidrômetro, devendo pagar pela respectiva despesa quando não 

se constatar nenhuma irregularidade.

§ 1º - Constatada a irregularidade prejudicial ao proprietário ou usuário, o Secretaria 

Municipal de Viação e Obras  providenciará a retificação da conta em questão.

§ 2º  - Adota-se nas aferições a margem de erro admissível pelos fabricantes dos 

Hidrômetros e/ou em normas específicas.

Art. 24 - Somente funcionários autorizados pela Secretaria Municipal de Viação e 

Obras poderão instalar substituir ou remover Hidrômetros, ou romper ou substituir os 
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respectivos selos, sendo absolutamente vedada a intervenção do proprietário, usuário 

ou seus agentes nesses atos.

Art. 25 - Por solicitação do proprietário ou pessoa por ele expressamente autorizada, 

poderá ser efetuado o deslocamento do hidrômetro, desde que seja viável 

tecnicamente e obedeça às normas regulamentares da Secretaria Municipal de Viação 

e Obras, ficando o mesmo sujeito ao pagamento pelo respectivo serviço.

DAS TARIFAS

Art. 26 - Os serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto 

serão remunerados sob a forma de tarifa, de acordo com a estrutura tarifária da 

Secretaria Municipal de Viação e Obras e conforme as normas deste regulamento. 

Parágrafo Único - A tarifa compreenderá:

I - Às despesas operacionais e de exploração;

II - Às quotas de depreciação, provisão para pagamento de credores e amortização de 

empréstimos;

III - A constituição de fundo de reserva para investimentos;

IV - Necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico da Secretaria 

Municipal de Viação e Obras

V - Manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do sistema de abastecimento de 

água.

DA DETERMINAÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS
DA DATA DE VENCIMENTO E DA EMISSÃO DAS FATURAS.

Art. 27 - A cada ligação de água e ou esgoto corresponderá uma única conta, 

independente do número de economias, por ela atendida.
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§ 1º – Fixa-se o dia 05 (cinco) de cada mês como a data limite para 

vencimento/pagamento pelo serviço fornecido. Pagamento ocorrido após esta data 

incorrerá nas penalidades estabelecidas no Art. 30 deste decreto.

§ 2º – Caso a data de vencimento recaia em dia não útil, a conta poderá ser quitada no 

primeiro dia útil, imediatamente seguinte, após a data de vencimento, sem juros ou 

multas adicionadas ao valor total.

Art. 28 - As contas serão entregues com antecedência mínima de 5 (cinco) dias em 

relação à data de vencimento, no próprio endereço de cada ligação ou mediante 

consulta via rede mundial de computadores no site https://medicilandia.pa.gov.br/

Parágrafo Único - A falta de recebimento da conta não desobriga o usuário de seu 

pagamento.

Art. 29 - Será cobrado a Taxa de Expediente correspondente a cada mês faturado, em 

valor que represente os custos administrativos de leitura, processamento, material, 

bem como os custos fixos operacionais de manutenção, de serviços à disposição do 

usuário, na forma do Anexo I.

Art. 30 As contas de água, esgoto e outros serviços não quitadas até a data de 

vencimento serão corrigidas monetariamente pelo Índice Geral de Preço de Mercado – 

IGP-M ou outro índice que venha substituí-lo, acrescidas de multa de 2% (dois por 

cento) sobre seu valor mais juros de 1% (um por cento) ao mês proporcionalmente ao 

tempo de atraso decorrido (Pro Rata Tempore) e demais encargos legais ou 

contratuais, conforme o caso.

§ 1º  - Se a conta não for paga dentro dos 30 (trinta) dias posteriores ao seu 

vencimento, o fornecimento de água poderá ser suspenso.
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§ 2º - O imóvel com abastecimento suspenso cujo proprietário ou usuário esteja em 

débito, somente poderá ser religado após a quitação ou parcelamento da dívida, com 

pagamento da primeira parcela.

§ 3º - Das contas emitidas caberá recurso pelo interessado, desde que apresentado 

antes da data de seu vencimento.

§ 4º - Após a data do vencimento poderão ser recebidos recursos, desde que as 

contas estejam devidamente quitadas.

Art. 31 – Os outros serviços efetuados pela Secretaria Municipal de Viação e Obras 

serão cobrados do proprietário ou usuário conforme os preços previstos no Código 

Tributário Municipal, os quais serão reajustados nas mesmas datas e índices das 

tarifas de água e esgoto e taxa de drenagem urbana.

Art. 32 - As faturas mensais de serviços de água, coleta de esgotos, drenagem urbana 

e    outros serviços vencidas ou não, deverão ser pagas nos estabelecimentos 

autorizados pela Secretaria Municipal de Viação e Obras.

DEVERES E OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO OU USUÁRIO

Art. 33 - Cumpre ao proprietário ou usuário:

a) Pagar em dia as contas de água, esgoto e outros serviços;

b) Manter as instalações em boas condições de funcionamento, evitando desperdício 

ou poluição da água;

c) Zelar pelo padrão de ligação e pelo hidrômetro;

d) Zelar pela potabilidade da água na instalação predial, principalmente nos 

reservatórios, os quais deverão ser dotados de válvulas de bóia e de tampa, e serem 

lavados e desinfetados pelo menos a cada 06 (seis) meses;

e) Manter o cadastro junto à Secretaria Municipal de Viação e Obras atualizado;

f) Proporcionar às pessoas autorizadas pela Secretaria Municipal de Viação e Obras, 
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o livre acesso às ligações e instalações prediais;

g) Comunicar à Secretaria Municipal de Viação e Obras:

I - qualquer anormalidade no ramal ou coletor predial, no hidrômetro ou na rede de 

distribuição de água, coletora de esgoto ou de drenagem urbana;

II - Os desperdícios praticados por outros usuários, quando de situações calamitosas 

ou racionamento, assegurado o sigilo sobre a informação.

h) não permitir:

I - Ligação não autorizada pela Secretaria Municipal de Viação e Obras, de sua 

instalação predial para abastecimento ou esgotamento de outro imóvel (ligação 

abusiva);

II. - Qualquer intervenção no ramal ou coletor predial, no hidrômetro, por pessoa não 

autorizada pela Secretaria Municipal de Viação e Obras.

DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO

Art. 34 - Independentemente da aplicação da multa prevista no capítulo anterior, a 

Secretaria Municipal de Viação e Obras poderá interromper o fornecimento de água, 

nos seguintes casos:

a) Atraso no pagamento da conta por mais de 30 (Trinta) dias;

b) Interdição judicial ou administrativa do imóvel;

c) Instalação de ejetores ou bombas de sucção diretamente na rede ou ramal predial;

d) Fornecimento de água a terceiros sem autorização da Secretaria Municipal de 
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Viação e Obras

e) Desperdício de água;

f) Ligação clandestina ou abusiva;

g) Intervenção no ramal predial ou coletor externo;

h) Mediante requerimento do usuário;

i) Má utilização das instalações prediais de água, esgoto e de drenagem pluvial que 

causem danos às redes e a saúde pública;

j) Impedimento de livre acesso do servidor da Secretaria Municipal de Viação e Obras

ao local do hidrômetro;

k) Interconexões de redes suscetíveis a contaminarem as redes de distribuição e 

causar danos à saúde de terceiros.

Art. 35 - A interrupção será efetuada depois de decorridos os seguintes prazos:

a) 30 (trinta) dias após o vencimento da conta, mediante notificação feita através da 

próxima conta ou outro meio que se julgar conveniente, no caso previsto na alínea 

"a" do artigo anterior;

b) 05 (cinco) dias úteis após a data da notificação, nos casos previstos nas alíneas "i" 

e "k" do artigo anterior;

c) 02 (dois) dias úteis após a data da notificação, nos casos previstos nas alíneas "c" 

a “e” e "g" do artigo anterior;
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d) Imediata, no caso das alíneas “b”, “f” e “j” previstas no artigo

anterior, independentemente de notificação;

e) 02 (dois) dias úteis após o pagamento de todos os débitos que, por ventura, 

se encontrem vencidos na data do requerimento no caso da alínea “h” do artigo anterior.

Parágrafo Único – No caso da alínea “f” o Secretaria Municipal de Viação e Obras

 adotará as seguintes providências:

a) Laudo de Constatação;

b) Notificação do usuário, proprietário ou responsável;

c) Aplicação das penalidades previstas neste regulamento;

d) Comunicação a autoridade policial para registro da ocorrência e abertura 

do respectivo processo.

Art. 36 - Cessados os motivos que determinaram a interrupção, ou se for o caso, 

satisfeitas as exigências estipuladas para a ligação, será restabelecido o fornecimento, 

num prazo máximo de 03 dias úteis e a cobrança do valor da religação deve ser feita 

no ato da quitação, a requerimento do interessado ou na próxima conta.

Parágrafo Único - As despesas com materiais e mão de obra utilizados na interrupção 

e no restabelecimento do fornecimento de água correrão por conta do usuário ou titular 

do imóvel, sem prejuízo da cobrança dos débitos existentes e da Taxa de Religação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37 -À Secretaria Municipal de Viação e Obras assiste o direito de, em qualquer 

tempo, exercer função fiscalizadora, no sentido de verificar a obediência ao prescrito 

neste regulamento.
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Art. 38 - Nas instalações, obras e serviços de que trata este regulamento, serão 

empregados exclusivamente materiais e equipamentos que obedeçam às 

especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e que sejam 

adotados pela Secretaria Municipal de Viação e Obras.

Art. 39 - É facultado à Secretaria Municipal de Viação e Obras, guardadas as 

disposições legais sobre a inviolabilidade do lar, a entrada em prédios, áreas, quintais 

ou terreiros de modo a serem realizadas visitas de inspeção, limpeza e reparos que as 

instalações de esgotos sanitários, drenagem pluvial e coletores públicos venham a 

exigir.

Art. 40 - Compete ao ocupante do imóvel manter as instalações prediais em bom 

estado de funcionamento e conservação.

Art. 41 - Os custos dos serviços diversos prestados pela Secretaria Municipal de 

Viação e Obras, não cobrados diretamente do usuário, serão incorporados à planilha 

de custos das tarifas de água, esgoto e taxa de drenagem urbana.

Art. 42 - Na falta de êxito na cobrança amigável ou administrativa dos créditos do 

Secretaria Municipal de Viação e Obras, além da aplicação das disposições restritivas, 

previstas na Lei e neste Regulamento.

Art. 43.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 20 dias do mês de julho de 2022.

____________________________________
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