
RESOLUÇÃO Nº 002/2014

“DISPÕEM  QUANTO  A
RESPONSABILIDADE  PELO
PAGAMENTO  DA  CONTA  DE  ÁGUA
CONSUMIDA EM UMA DETERMINADA
INSTALAÇÃO E SOBRE  A TROCA DE
TITULAR DA CONTA.”

BALTASAR NATALICIO HANSEN, Diretor da Autarquia Água de Ivoti, no
uso de suas atribuições legais, e

Considerando a necessidade de determinar a responsabilidade pelo pagamento
da conta de água consumida em uma determinada instalação;

Considerando a  necessidade  de  regulamentar  a  forma  de  transferência  de
titularidade da conta, em razão da alteração do consumidor;

Considerando a necessidade e a conveniência de adequar os procedimentos
internos a métodos padronizados com objetivo de garantir a eficiência aos serviços prestados
e evitar a ocorrência de erros;

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º A responsabilidade pelo pagamento da conta de água consumida em uma determinada
instalação é daquele que efetivamente consumiu o produto fornecido pela Autarquia Água de
Ivoti, devendo este ser o titular da conta/fatura.
Parágrafo único: O titular da conta junto a Autarquia, é também responsável pelo pagamento
de juros e multas referentes ao débito e será sujeito exclusivo no polo passivo em eventual
cobrança de débito, independente do título de propriedade do imóvel não estar em seu nome.

Art. 2º A transferência de titularidade da conta de água poderá ser requerida junto à Autarquia
mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
I – Contrato de Compra e Venda e/ou documento similar, com firma reconhecida das partes
firmatárias;
II – Contrato de Financiamento do imóvel no nome do novo titular;
IV – Matrícula do imóvel no nome novo titular;
V – Contrato de Locação e/ou de comodato do imóvel no nome do novo titular, com firma
reconhecida das partes firmatárias;
VI-  declaração firmada em cartório pelo proprietário do imóvel, autorizando a transferência
de titularidade e a justificando;
§ 1º - a cópia dos documentos de CPF, RG de ambas as partes será sempre obrigatória;



§ 2º– A alteração da titularidade independe da existência de dívida, a qual será cobrada do
titular responsável há época do consumo até a data da efetiva transferência da titularidade;

§ 3º– Somente será autorizada a transferência de titularidade de conta para responsável maior
de idade.

Art. 3º A  transferência  de  titularidade  da  conta  de imóvel  com  abastecimento
suspenso,  em razão  de  corte  por  inadimplência,  somente  poderá  ter  seu  abastecimento
reestabelecido, mediante o pagamento da taxa de religação no nome do novo titular.

Art. 4º  Para fins  de  inscrição  do  nome do  titular  da  conta de água  no  Serviço  de
Proteção ao Crédito  -  SPC, considerar-se-á consumidor  inadimplente aquele que  após 60
(sessenta) dias do seu vencimento da conta não a quitou.

Publique-se e registre-se.

Município de Ivoti, aos dezoito (18) dias do mês de setembro de 2014.

BALTASAR NATALÍCIO HANSEN
Diretor Geral da Autarquia Água de Ivoti


