
 
Projeto de Lei N°. 014/2017 

 
 

DISPÕE SOBRE OS VALORES DO ANEXO 
II, TABELA I, DA LEI MUNICIPAL Nº 426 
DE 27 DE MARÇO DE 2013, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

 
O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa/MT, ALEXANDRE RUSSI, 

no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica alteradas e reajustadas a Tabela I do Anexo II da Lei 

Municipal nº 426 de 27 de Março de 2013, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

TABELA I 

1 - LIGAÇÃO DE ÁGUA:      VALOR EM REAIS 

1.1- Ligação % (Material fornecido pelo usuário: Cavalete + PAD + 

Hidrômetro + Adaptador + Luva de União) 

1.1.1 - Mão de Obra à Vista              40,00 

1.1.2 - Mão de Obra à prazo (2 (duas), vezes junto fatura consumo)                     20,00 

1.2 -= Ligação 1". yA e 2 (Material fornecido pelo usuário: Cavalete + 

PAD + Hidrômetro + Adaptador + Luva de União) 

1.2.1 - Mão de Obra a Vista               40,00 

1.2.2 - Mão de Obra à prazo (2 (duas), vezes junto fatura consumo)                       20,00 

2 - FORNECIMENTO DE HIDROMETROS 

2.1 - Na primeira ligação ou substituição por desgaste natural                0,00 

2.2 - Substituição por violação ou danificado           85,00 

2.1 - Hidrômetro de vazão 03 m3     85,00 

2.2 - Hidrômetrodevazão07m3    145,00 

2.3 - Hidrômetro de vazão 10 m3    152,00 

2.4 - Hidrômetro de vazão 20 m3    239,00      

2.5 - Hidrômetro de vazão 30 m3    380,00 

3 - AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO 

3.1 -Até a vazão de 7 m3        11,00 

3.2 - Até a vazão de 10 m3        19,00 

3.3 - Até a vazão de 20 m3 ou maior                34,00 

4 - CADASTROS 

4.1 - Alteração de nome e ou endereço          0,95 

4.2 - Emissão de segunda via (por fatura)          1,00 



5 - RELIGAÇÂO POR CORTE 

5.1 - No Cavalete         20,00 

5.2 - No ramal              45,00 

5.3 - Na rede ou calçada                65,00 

6 - RELIGAÇÂO POR SOLICITAÇÃO 

6.1 - No Cavalete         20,00 

6.2 - No ramal                 45,00 

6.3 - Na rede sem asfalto         38,00 

6.4 - Na rede com asfalto                                           60,00 

7 - PESQUISA DE VAZAMENTO 

7.1 - Domiciliar para categoria 11,12 e 21          15,00 

7.2 - Domiciliar para as demais categorias          20,00 

 

8 - VENDA DE ÁGUA 

8.1- Sem transporte por m³                          7,50 
 
9 - CAVALETE 
9.1 - Remanejo de cavalete             35,00 
9.2 - Levantamento de cavalete             35,00 
9.3 - Cavalete completo              80,00 
               Ou 2x (duas vezes) 40,00 
9.4 - Violação de lacre              10,00 
 
 
 
 
 
 
 

São Pedro da Cipa, 30 de maio de 2017. 
 
 

 
 
 
 

ALEXANDRE RUSSI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 014/2017 
  
 
  Senhor Presidente, 
  Senhores Vereadores. 
  

Submeto à esta Casa de Leis, para vossa apreciação e votação, o 
presente Projeto de Lei, que visa promover reajustamento das taxas serviços 
de abastecimento de água, pelas razões que passamos a expor: 

 
A Administração Pública, pelo que apregoa a Lei Complementar 

nº101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), espera-se equilíbrio total 
entre receitas e despesas. Esse equilíbrio passa a exigir dos Gestores Públicos 
comportamentos e ações com alto grau de responsabilidade e prudência, a fim 
de que nenhuma distorção entre o que se arrecada e o que se gasta possa 
existir e permanecer, ainda que ela seja setorial. 

 
É sabido por todos os Nobres Vereadores, que as receitas municipais, 

além de insuficientes para fazer frente às necessidades mais precípuas da 
nossa comunidade, são, em muitos casos, predestinadas a gastos prefixados, 
como: no mínimo 25% (vinte e cinco por cento na educação), 15% (quinze por 
cento) na saúde, além é claro de gastos fixos que o Município não tem como 
desvencilhar-se, vide caso da folha de pagamento e encargos sociais, entre 
outros tantos. 

 
Desta forma, a atual situação financeira implica na quase total 

incapacidade do Município de promover investimentos ou mesmo cobrir 
déficits setoriais, como é o caso do setor de abastecimento de água, que 
passa a exigir de nós medidas urgente, contudo, tecnicamente justificáveis. 

  
A Lei nº 426 de 27 de Março de 2013, dispõe sobre a criação do 

sistema de Água e Esgoto no Município e outras preceituações de alta 
relevância, transfere ao DAE, toda a responsabilidade pela excelência desses 
serviços, seja no aspecto de manutenção ou mesmo de investimento. 

 
A excelência dos serviços de que falamos anteriormente não pode ser 

conquistada com a estrutura do sistema atualmente existente, necessitando 
que maciços investimentos sejam feitos, a fim de melhorar a qualidade do 
produto, e como racionalizar o seu fornecimento. 

 
 
Não há como investir se o sistema de abastecimento de água, 

financeiramente, na atualidade não se sustenta, tendo em vista um longo 
período sem reajuste. 

 
As tacas de serviços estão desde 2013, sem qualquer reajuste ou 

revisão, e há a necessidade de investimentos urgentes no setor, capazes de 
melhorar e ampliar o abastecimento, bem como o não menos necessário 



equilíbrio entre despesas e receitas geradas e do elevado custo de operação e 
manutenção do sistema de abastecimento de água. 

 
Ainda, tendo em vista o alto custo de manutenção dos aparelhos de 

hidrômetro em razão do alto índice de danificação pelo mau uso ou falta dos 
devidos cuidado com o aparelho medidor, faz-se necessário responsabilizar o 
usuário pelo custeio de tais aparelhos com um preço justo. 

 
Por essas razões, dentre outras de fácil compreensão, resta a este 

Executivo solicitar os bons prestimos de Vossas Excelências, no sentido de 
que ao recebê-lo, possam apreciá-lo e aprová-lo, transformando-o em Lei. 

 
Com protesto de estima, apreço e consideração, extensivo aos seus 

Pares, subscreve mui. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE RUSSI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


