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Lei nº 1.332/2016 
 

 
Institui taxa básica, taxa de expediente e taxa de 
manutenção, estabelece normas para a fixação, 
lançamento e arrecadação de tarifas dos serviços de 
água e dá outras providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

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

seguinte Lei; 

Art. 1º A taxa de água incidirá sobre toda a economia Predial e Territorial localizada em 

logradouros atendidos pelas respectivas redes de abastecimento. 

Art. 2º A retribuição pela prestação de serviços de abastecimento de água pelo Município será 

feita por meio de taxas. 

Art. 3º Fica o Município autorizado a instituir a Taxa de Manutenção no valor de R$ 5,30 (cinco 

reais e trinta centavos) e a Taxa de Expediente no valor de R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) em toda 

a arrecadação mensal dos serviços prestados no setor da água. 

Parágrafo único. O contribuinte pagará além da taxa de água que incidir sobre o consumo 

hidrometrado, a taxa de manutenção e taxa de expediente constante no artigo 3º da presente Lei. 

Art. 4º Fica o Município autorizado a instituir a taxa básica por metro cúbico (m³) no valor de: 

R$ 1,80 (hum real e oitenta centavos) ao m³ para os imóveis que consumirem até 15 m³ (quinze metros 

cúbicos) de água mensais; R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) ao m³ para os imóveis que consumirem 

de 16 m³ (dezesseis metros cúbicos) até 30 m³ (trinta metros cúbicos) de água mensais; e, R$ 2,40 (dois 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

reais e quarenta centavos) ao m³ para os imóveis que consumirem acima de 30 m³ (trinta metros 

cúbicos) de água mensais. 

Parágrafo único. O contribuinte que possuir hidrômetro, se sujeitará ao pagamento da taxa de 

água, calculando-se o valor básico do metro cúbico (m³) constante no artigo 4º, multiplicado pela 

quantidade de metros cúbicos (m³) de água, auferido através de leitura mensal. 

Art. 5º A tarifa de água é devida pelo proprietário do imóvel a partir do dia da instalação e 

funcionamento da rede no logradouro. 

§ 1º Cada contribuinte deverá disponibilizar a rede de abastecimento individualizado a partir da 

rede mestre. 

§ 2º Nos imóveis que já possuem mais de um consumidor, e que existe somente uma entrada de 

rede de abastecimento hidrometrada, será cobrado o valor pela aferição do consumo conforme tabela 

descrita no art. 4º da presente Lei. 

§ 3º Nos imóveis que já possuem mais de um consumidor e que existe somente uma entrada de 

rede de abastecimento sem hidrômetro será cobrada tantas taxas quantos forem os consumidores, 

baseando-se no cadastro imobiliário do Município, porém sempre em nome do proprietário do imóvel 

em um único recibo, até que seja individualizado as redes de abastecimento ou instalado o hidrômetro 

no local. 

Art. 6º O Município instalará os hidrômetros em cada economia predial ou territorial, que na data 

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

próximo possível da entrada, de modo que seja facilitada a leitura mensal, em abrigo especial que o 

proteja contra choques, furtos e ação de intempéries. 

§ 1º Nas novas ligações de que trata o art. 6º o requerente deverá cumprir as exigências desta 

Lei. 
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§ 2º Para que o Município proceda em novas ligações, o contribuinte deverá ter, as instalações da 

rede interna em conformidade com as disposições estabelecidas pelo Município, sendo a rede externa 

por conta do Município. 

Art. 7º Além da taxa de consumo, o Município cobrará uma taxa de ligação em novos imóveis 

solicitados pelo proprietário para abastecimento de água no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

já incluído o hidrômetro. 

§ 1º Nas solicitações de religação para abastecimento de água em imóveis já existentes ou 

reformados o valor a ser cobrado desses serviços será de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 

§ 2º Os imóveis enquadrados no parágrafo anterior pagarão a taxa de religação, mas deverão 

apresentar o hidrômetro no momento da realização dos serviços. 

Art. 8º As taxas incidentes sobre a prestação de serviço de abastecimento de água deverão ser 

pagas mensalmente com vencimento nos dias 10 (dez) de cada mês, a um preço básico por metro cúbico 

(m³) hidrometrado, conforme art. 4º da presente Lei. 

Art. 9º Todo o proprietário de imóvel deverá permitir e facilitar a instalação do hidrômetro, 

independente, das novas ligações ou das já existentes, dando livre acesso aos funcionários designados 

pelo Departamento de Água, inclusive auxiliá-los no que for possível para o fiel cumprimento da 

presente Lei. 

§ 1º Não permitir a instalação do hidrômetro ou dificultar os trabalhos dos funcionários 

designados para este fim, implicará na interrupção do fornecimento de água até que a situação seja 

regularizada, cabendo ao contribuinte o pagamento de uma nova taxa de ligação junto ao setor tributário 

do Município, contido no art. 7º e parágrafos. 

§ 2º O hidrômetro ficará de propriedade do Município, ficando sob a guarda e uso do 

proprietário do imóvel em que estiver instalado. 
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§ 3º O proprietário do imóvel será responsável pelo ressarcimento de danos parciais ou totais, e 

da reposição do hidrômetro se estiver estragado, danificado ou furtado em conformidade ao art. 7º desta 

Lei. 

§ 4º As propriedades que não tiverem hidrômetro, pagarão uma taxa mínima de R$ 20,00 (vinte 

reais), até que o Município faça a instalação do mesmo. 

Art. 10. Somente o Município poderá instalar, reparar, renovar, deslocar ou substituir 

hidrômetros, ficando o infrator sujeito ao pagamento da multa de 50 (cinquenta) vezes o valor do preço 

básico do metro cúbico de água. 

§ 1º Verificado o propósito de desvirtuar ou fraudar o normal funcionamento do hidrômetro, 

assim como a violação do mesmo, acarretará multa de 100 (cem) vezes o valor do preço básico do metro 

cúbico de água e o pagamento do custo do conserto que se fizer necessário. 

§ 2º Constatada a fraude será interrompido imediatamente o fornecimento de água e somente 

será religado mediante cumprimento fiel da presente Lei. 

Art. 11. O não pagamento das taxas nos prazos estabelecidos, acarretará multa de 2% (dois por 

cento), mais 1% (hum por cento) de juros ao mês e correção monetária apurada no exercício. 

§ 1º Vencido o prazo para pagamento da fatura, o Município emitirá notificação no corpo da 

conta relativa ao mês seguinte, estipulando, como prazo final para o pagamento daquela, a data de 

vencimento dessa, sob pena de interrupção do fornecimento. 

§ 2º Havendo valores pendentes, a fatura deverá possibilitar o pagamento das contas em conjunto 

ou separadamente. 

Art. 12. Fica proibido desviar a canalização de água, antes do hidrômetro, bem como qualquer 

tipo de abastecimento d’água não registrado junto ao setor tributário do Município, ficando o infrator 
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sujeito à multa de 150 (cento e cinquenta) vezes o preço básico do metro cúbico (m³) de água, acrescido 

da despesa de regularização. 

Parágrafo único. Constatada a fraude será interrompido o fornecimento de água e somente será 

religado mediante cumprimento fiel da presente Lei. 

Art. 13. A leitura do hidrômetro para medição do consumo de água será feita mensalmente, por 

setores, sendo arbitrada a média de consumo nos últimos três (03) meses, no caso de não ser possível 

medir em virtude de força maior. 

Art. 14. O lançamento e a arrecadação das taxas e custos dos serviços previstos nesta Lei 

efetivar-se-ão em nome do proprietário do imóvel, mesmo estando o imóvel alugado. 

Parágrafo único. Poderá ser feito menção no documento de arrecadação em nome de terceiros 

(usuários), porém sempre deverá permanecer o nome do titular do imóvel, cabendo a este toda a 

responsabilidade no cumprimento desta Lei. 

Art. 15. A leitura para lançamento e arrecadação da taxa de água será realizada mensalmente nos 

2 (dois) últimos dias do mês. 

Art. 16. As instituições, religiosas, de caridade, assistencial e filantrópicas, devidamente 

registrada nos órgãos competente, são isentas do pagamento da tarifa de água, mas serão tributadas com 

a tarifa de manutenção e taxa de expediente, exceto quando alugada a terceiros com fins lucrativos, neste 

caso terão incidência de tributação de todas as taxas sobre o serviço prestado. 

Parágrafo único. As instituições de que trata o art. 16 (dezesseis) deverão anualmente dar 

provas de que estão em pleno e regular funcionamento de suas atividades estatutárias para terem direito 

da parcela de isenção. 

Art. 17. Todos os preços estipulados nos art. 3°, 4° e 7° serão reajustados anualmente pela 

variação do IGPM – FGV. 
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Art. 18. Revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 027/97, 102/97 e 

110/97, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos contados a partir da 

implantação do novo sistema de cobrança.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis. 

 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


