
PREFEITURA MUNICIPAL Dt SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

LEI MUNICIPAL Nº 100/94

"INSTITUI' À TAAIFADE AGUA' E DA .

OUTRAS .PROVIDENCIAS"

AMAOOR PINHEIROOOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal de São José
das'Missões-RS.

Faço saber noc~mprimentoao disposto no art. 79, IV, da Lei Orgã
nica Municipal, que a,Câmara'Municipa~ de'Vereadores aprovou e eu sanciono e pr
mulgo a seguinte

LEI:

Art.· lº - E:lhstituida a tarifa de água que será cobrada dos pro-
prietários ou possuidores.a qualquer titulo, de imóveis situados em logradouros

, ,

benificiados pOr rede de água potável mantida pelo Município, de modo a suporta
os custos de operação.

Art. 2º -
. ..,,:.

A Administração, dos serviços de abastecimento de água
. -será 'de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Art. 3º - O projeto de recondoção ou, reforma de prédios deverá s
fazer acompanhar pelo projeto hidráulico ass ínado por técnico responsável, obe-
decendo as normas Brasileirai Técnicas.
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Art. 6º - Fica espressamente proibid!3a canalização de água antes d
Hid6metro, ficando o infratbr sujeito as penalidades desta Lei.

, ,

Art. 7Q - Se~áde responsabilidade do ~rop~ietário à restauração de
pisos, passeios, pared~s,lages de pisos e outros, quando solicitação deste, fore
executados reparos ou substituiçãci~de canaliz~çaes. '

Art. 8º - A Prefeitura terá livre'a~esso,ao quadro de instalação do
hidrômetro, com a finalidade de colocar, substituir, fazer a leitura peTiódica ou
suspender abastecimento.

Art. 9º ,- A cada imóvel corresponderá um ~nico ramal ligado à rede
de distribuição.

Art~ 10 - Será concedida a'ligaçãO para abaste6imento temporário em
obras, circos, exp~sições e'parques'de diversões.

Parágrafo ~nic'o- As .ligações'referidas neste artigo serão concedi-
das por prazo determinado; consu~o médio, cauçãp, podendo ser prorrogado o supri-
mento.

'-
DO ABASTEClt-ENTO, INTERRtPÇAO E HIDROMEmo .

Art. 11·- O abastecimento de .áçua -será dnterronpí.do nos.seguintes
casos, sem prejuízos das multas preví stas nesta Lei.

. I - falta.de pagamento das tarifas de água por dois me-
-,ses concecutivos :ou não;

11 - irregularidades na instalação;
111 inobervância da~~emais disposiçôes desta Lei:
§ lº --No caso do ítem I, o usuário será notificado por

escrito e terá prazo de tr~s dias úteis para.r~gu1arizarca sit~ação.
§ 2º - No casado íten 11, o usuário'será notificado para

que~o prazo de dez dias ~teis regularize a situação. .
§ 3º - No caso do {ten 111, a suspenção do abastecimento

será feita sem aviso prévio ..
Art. 12 - A religação será feita em até ~inco dias ~teis após a re-

. . '.

gularização do débito ou da ocorrência que deu motivo a interrupção ..
.Art. 13 - Será de responsabilidade do proprietário ou usuár í.o do.. . . .

imóvel atingido, o pagamento das despesas com hidrômetro.:
Art. 14 - E obrigatório o uso d~hidrômetro em todo~ ramal, de a -

corda com o plano e prazo de colocação.
Art. 15 - O hidrô~~troé propriedade do Município, ficando sua guar

da e conservação sob responsabili-dade do proprietário ou usuário do imóvel onde
estiver instalado.
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Art. 16 -O hidrômetro será instaiado:gratuita~ente e ficará dentro
dos limites do imóvel, o maís próximo possível da ent rada , convenientemente prote
gido.

Art. 17 - ~ assegurado ao usuário solicitar afeição do hidrômetro, se
houver dúvidas quando a sua exatidão.

DA INCloex:~A,.·~ALOR E ~A D~ TARIFAS

Art. 18 O conSu~o de:água te~á a ~eguinte cl~ssificação:
I - Taxa residêncial, quando é utilizada para finS exclusi

vamente doméstico;
II - Taxa.mista, quando a água é utilizada para fins de mul

tiuso.
ArL 19 - As .tar.ífas de .áqua incidirão sobre-a economia ligada a rede

de abasteéimento. "

Art. 20 -.A.tar.íf'a de água será cobrada mensalmente, até o día 05 (
cinco) ao mês vencido com os:se-guintes valores:. ....

~ - Taxa resíríêncfal.- o equíval.ente a 50% (cíncoenta por
cento) da UFIR do dia do pagamento por m~tro c~~ico de água consumida.

II - Taxa mista - o equivalente .a 70,% (setenta por cento) d
UFIR do dia do pagamen~o por metros. cúbicos de água·consum~da.

Art. :21- As economias que não'possuem hidrômetros instalados paçanão
a taxa mínima que é 10 (dez):metros c~bitos de água .mensalmente.

Art. 22 - O abastecimento temporár.íoa pagará taxà mínima prevista no
arte anterior, caso não for in~talado o hisrô~~tro.

Parágrafo~nico .~O usuário deverá pagar a taxa equivaler::ltea 05 (cin
co) UFIRs, como d~spesa de ligaçãD.e de interrupção, ficando.o material nece~sári .
por conta do mesmo.

Art. 23 - O vencimento da ·tarifa será no dia .05 do mês .seguinte:ao:de
~ido,ou no priméi~o dia.~ii~,seguinte.

. .'. . ,
Parágrafo ~nico - O pagamento da tarifa dos aposentados e pensionis -

tas poderá ser efetuado ~té o dia 20 (vinte) de cad~ mês.
Art. 24 - O valor da UFIR será arredondada para a dezena de cruzeiros

reais seguintes, bem como'todas as importâncias levantadas em moéda na aplicação
das·disposições desta Lei.

Art. 25 ...;O valor do hidrômetro poderá ser parcelado com até 10 (dez)
parcelas iguais corrigi da pela UFIR.

; Par~grafo único - qv~lor do hidrômetro total ou parcial, será inclui

__~d_o_n_a__c_o_n_t_a_d_a__t_a_r_i_f_a_d_'_a_g_u_a_. ~ ~_
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DAS PENALIDADES

Art. 26 - A inobservância das di~posiç5es desta Lei sujeitará o in-
frator'ao pagamento. das seguintes multas:'

I atrazo nas.tarifas mensais acarretará um'acréscimo
, .

de 10% (dez por cento) aQ mê~ sobre o valor devidri;
11 - Interrupção do fornecim~ntQ - uma UFIRj
111 ~ danos no hidrômetro - o valor do custo da recupera-

ção ou reposição de um novo~ conforme o ca~o, .acre~cido de 50% (cincoenta porcen
to), exceto nos casos de afeição prevista no,artigo 17;

IV - religação - 3 UFIRSj
V Ligações entes do hidrômetro - 20 UFIRs;
VI- Ligação clandestina - 50 UFIRs.

'§'lº - ,Quanto for o ,caso no valor da multa será acrescido
o custo do material, mão de obra' e serviços de máquinas necessáríos para o resta-
belecimento da ocorrência.

§ 2º - O-pagamento da multa deverá ser feito antes do res
tube.Iec irnento ou dos concertos necessários.

DAS DiSPOSIÇOES FINAIS

Art. 27 - Os créditos de que trata esta Lei, não saldados nos prazo
previstos, serão inscritos em divida ativa, na forma que dispõe o Código Tributá-
rio do ,Município.

Art. 28 - As tarifas e contas i~stituidas nesta Lei serão pagas na
tesouraria do Município ou 'na rede bancária autorizada, através de convêncio.

Art. 29 - Os proprietários ou usuários serão cadastrados, ficando o
Executivo obrigados mantêr fichários e leitura individuallzadosw

Art. 30 - As situações não previstas nesta Lei serão decididas pelo
Executivo Municipal.e regul~mentadas por OScreto.

Art. 31 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõeiem contrária.

GABINETE 00· PREFEITO t-UNICIPAl DE SAO. JOSf DAS MISSOEs, aos 09 de

setembro de 1994.
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