
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 006/2014 

 

 

“DISPÕE SOBRE 

PROCEDIMENTOS EM CASO DE 

CONSTATAÇÃO DE 

IRREGULARIDADES.”  

 

BALTASAR NATALICIO HANSEN, Diretor da Autarquia Água de Ivoti, 

no uso de suas atribuições legais, e 

 

  Considerando a necessidade e a conveniência de adequar os procedimentos 

internos a métodos padronizados; 

 

R  E  S  O  L  V  E  : 

 

  Art. 1º  Autarquia adotará os procedimentos previstos neste artigo, 

constatada a ocorrência de quaisquer irregularidades cuja responsabilidade não lhe seja 

atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido 

qualquer faturamento: 

   

I  Emitir o “Termo de Notificação de Irregularidade”, em formulário 

próprio. A cópia do Termo deverá ser entregue ao usuário no ato da sua emissão, mediante 

recibo do mesmo ou enviada pelo serviço postal (AR), contemplando as informações 

necessárias ao registro da irregularidade, tais como: 

a) Identificação completa do usuário; 

b) Endereço do imóvel; 

c) Matrícula do imóvel; 

d) Categoria de uso; 

e) Descrição do tipo de irregularidade; 

f) Identificação e assinatura do responsável pelo Termo; 

g) Informação da disponibilidade dos documentos integrantes do processo 

administrativo ao usuário, a qualquer tempo; 

h) Outras informações julgadas importantes. 

 

II  Implementar o procedimento de caracterização da irregularidade através 

do levantamento fotográfico e relatório com descrição detalhada da ocorrência assinado pelo 

técnico responsável.  

 

III  Proceder a revisão do faturamento para o período da irregularidade com  

base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos 

critérios descritos nas alíneas abaixo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo 

do art. 4º: 

 

 
 



 

 

 

a) Utilizar a média dos 3 (três) maiores consumos faturados de água e/ou 

esgotamento sanitário ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

leitura regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; 

b) No caso de inviabilidade de utilização do critério “a”, determinação dos 

consumos de água por meio de estimativa, a partir de outras economias 

com atividades similares; 

 

 Art. 2º Nos casos de revisão do faturamento, motivada por 

irregularidade comprovada a Autarquia deverá cobrar adicionalmente ao valor verificado 

conforme a seguir: 

I – em se tratando de irregularidade no hidrômetro, multa prevista na tabela 

abaixo cumulada com a indenização do aparelho novo recolocado; 

 

II – em se tratando de demais irregularidades, multa prevista na tabela abaixo.  

 

Art. 3º  A Autarquia poderá suspender o fornecimento de água, 

imediatamente, quando verificar a ocorrência de irregularidades até que a irregularidade seja 

saneada, devendo o consumidor ser notificado do fato. 

§ 1º: No caso previsto no caput, a religação somente será realizada pela 

Autarquia após o saneamento da irregularidade constatada e o pagamento da taxa de 

religação. 

 § 2º: a correção da irregularidade não isenta o infrator do pagamento das 

multas previstas e aplicadas. 

 

Art. 4º   Constatada alguma irregularidade na leitura, se necessário, o 

Hidrômetro irregular e/ou defeituoso será substituído por um novo, que deverá ser custeado 

pelo consumidor infrator quando a causa do defeito se der por uso inadequado do 

equipamento ou por outro fato de responsabilidade exclusiva do consumidor. 

§ 1º hidrômetro retirado será guardado pela Autarquia e ficará à disposição da 

parte interessada por 6 (seis) meses para pedido de análise técnica especializada/laudo. Após 

este período ele será descartado.  

§ 2º Caso seja solicitado pelo consumidor análise técnica do equipamento, o 

custo do procedimento deverá ser pago pelo solicitante, previamente ao envio do hidrômetro 

ao órgão e/ou empresa contratada.  

§ 3º A análise técnica apenas poderá ser realizada por empresa/entidade/órgão 

e ou laboratório devidamente credenciado pelo INMETRO e ou outro assemelhado.  

 

Art. 5º   Fica facultado o registro de ocorrência junto a Delegacia de 

Polícia, a critério do diretor geral da Autarquia e sua assessoria jurídica, considerando o grau 

de gravidade da irregularidade. 

 

Publique-se e registre-se.  

 

Município de Ivoti, aos vinte (20) dias do mês de outubro de 2014. 

 

BALTASAR NATALICIO HANSEN 

Diretor Geral da Autarquia Água de Ivoti 



 

 

MULTAS RELATIVAS AS INFRAÇÕES PREVISTAS NO REGULAMENTO PARA 

O SISTEMA DE ÁGUA  

 

ITEM    INFRAÇÕES       VALOR 

EM R$ 

  

1   Retirada abusiva de hidrômetro      441,51  

2   Emprego de ejetores ou bombas de sucção diretamente ligadas ao hidrômetro 

ou quadro 588,66  

3   Derivação clandestina       441,51  

4   Violação do lacre do hidrômetro      441,51  

5   Violação do hidrômetro      441,51  

6  Intervenção do usuário no ramal predial sem Prévia autorização da Autarquia

         441,51  

7  Violação da suspensão de abast. de água     147,16  

08   Uso indevido do hidrante       588,66  

09  Interconexão perigosa dos ramais de água com danos ao ramal e A Rede 

pública de água        1.471,60  

  

Observação:  

A reincidência de qualquer das infrações acima descritas, acrescentar-se-á 100% ao 

valor original.   

 

 



 

 

VALOR PARA A COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE HIDRÔMETRO:  

 

HIDRÔMETROS 

Capac. x diâmetro 

INDENIZAÇÃO R$ 

3 m3 /h x ¾” UNIJATO 115,00 

 

 


