
Lei N° 110/97 
 
 

Estabelece normas para a fixação, lançamento e 
arrecadação de tarifas dos serviços de água e dá 
outras providências. 

 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

  Art. 1° A retribuição pela prestação de serviços de abastecimento de água pelo 

Município será feita por meio de tarifas. 

  Art. 2º As tarifas de água incidirão sobre toda a economia predial localizada em 

logradouros atendidos pelas respectivas redes. 

  Art. 3º A água será paga mensalmente a um preço básico por metro cúbico, 

sujeitando o usuário ao pagamento mínimo correspondente a um consumo de 15 (quinze) metros 

cúbicos. 

  Parágrafo único. O consumo de água além de 15 (quinze) metros cúbicos 

mensais será cobrado na base de 1,1 do preço básico por metro excedente 

  Art. 4º A unidade territorial, quando ligada à rede de água, pagará 50% 

(cinqüenta por cento) do valor básico. 

  Art. 5º A tarifa de água é devida pelo proprietário do prédio, a partir do 30º 

(trigésimo) dia, contados da instalação e funcionamento da rede no logradouro. 

  Art. 6º Além da tarifa de consumo, o Município cobrará tarifa de ligação e 

religação no valor de R$ 7,50 (sete reais e cinqüenta centavos). 



  Parágrafo único. Para que o Município faça a ligação, o contribuinte deverá 

adquirir o hidrômetro e ter as instalações da rede interna de conformidade com as disposições 

estabelecidas pelo Município, sendo a rede externa realizada por conta do Município. 

  Art. 7º A tarifa de consumo será fixada por Decreto do Executivo, conforme 

tabela abaixo: 

CONSUMO ATÉ (m³)  15  30  45  60       90 

Residência  R$ 0,50  0,56  0,60  0,66      0,70 

Comércio  R$ 1,00  1,12  1,20  1,32      1,40 

Indústria  R$ 1,00  1,12  1,20  1,32      1,40 

Apartamento  R$ 0,50  0,56  0,60  0,66      0,70 

Outros, baldios  R$ 0,25  0,28  0,30  0,33       0,35 

  Art. 8º O lançamento e arrecadação das tarifas e custo dos serviços previstos 

nesta Lei efetivar-se-ão em nome do ocupante ou proprietário do imóvel. 

  Art. 9º O pagamento da tarifa de consumo deverá ser realizado até o 10º (décimo) 

dia do mês subseqüente do fato gerador, importando o não cumprimento na suspensão imediata 

do serviço. 

  § 1º Desejando o devedor, no caso de suspensão do serviço, continuar a usá-la, 

ficará sujeito, além do pagamento de seu débito, à multa de 2% (dois por cento), e a tarifa de 

religação. 

  § 2º O restabelecimento do serviço processar-se-á no dia imediato aquele que 

houver sido saldado o débito. 

  Art. 10. O não pagamento das tarifas nos prazos estabelecidos, acarretará a multa 

de 2% (dois por cento), correção monetária e custas judiciais se o débito for levado à cobrança 

judicial. 

  Art. 11. O Município instalará hidrômetro em cada economia predial, que na data 

desta lei não possuir, ficando o mesmo localizado dentro dos limites da propriedade particular, o 



mais próximo possível da entrada, em abrigo especial que o proteja contra choques e ações de 

intempéries. 

  Art. 12. O hidrômetro ficará de propriedade do Município, ficando sob a guarda 

do proprietário do imóvel em que estiver instalado, o qual será responsável pelo ressarcimento de 

danos parciais ou totais, e da reposição do mesmo se este estiver estragado ou desaparecer, 

obedecendo os critérios atribuídos pela Lei Municipal nº 102/97 de 09 de setembro de 1997. 

  Art. 13. Somente o município poderá instalar, reparar, renovar ou deslocar e 

substituir o hidrômetro, ficando o infrator sujeito, ao pagamento de multa de 20 (vezes) o valor 

do preço básico do metro cúbico de água. 

  Art. 14. É proibido derivar a canalização de água, antes do hidrômetro, ficando o 

infrator sujeito à multa de 100 (cem) vezes o preço básico do metro cúbico de água e da despesa 

da regularização. 

  Art. 15. A leitura do hidrômetro para medição do consumo de água será feita 

mensalmente, sendo arbitrada a média de consumo nos últimos 3 (três) meses, no caso de não ser 

possível medir em virtude de desarranjo do hidrômetro. 

  Art. 16. O abastecimento de água executado à revelia do Município fica sujeito ao 

corte imediato. Para que volte a usufruir os serviços, o infrator deverá cumprir todas as 

exigências estabelecidas nesta Lei e pagar a multa, cujo valor será igual a 5 (cinco) vezes o custo 

do respectivo serviço. 

  Art. 17. As economias comerciais, industriais e de serviços, que não utilizarem a 

água em sua atividade econômica, serão isentas do pagamento da tarifa. 

  Parágrafo único. Quando ocorrer em uma economia a utilização residencial e 

comercial será atribuída a tarifa somente para a residência. 



  Art. 18. As instituições religiosas, de caridade, assistenciais e os salões 

comunitários devidamente registrados nos órgãos competentes, são isentos do pagamento em 

tarifa. 

  Parágrafo único. As instituições de que trata o art. 18 (dezoito) deverão 

anualmente dar provas de que estão em pleno e regular funcionamento de suas atividades 

estatutárias para gozarem da isenção. 

  Art. 19.  Enquanto o Município não instalar hidrômetros será cobrada a tarifa de 

consumo mínimo de que trata o artigo 3º desta Lei. 

  Art. 20. O Executivo regulamentará esta Lei no que couber, através de Decreto. 

  Art. 21. Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

  Aos vinte e um dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e sete. 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 


