
 

RESOLUÇÃO Nº 001/2014 
 

“DISPÕE SOBRE A FORMA A SER 
ADOTADA PARA A REALIZAÇÃO 
DAS COBRANÇAS DOS DÉBITOS 
DE ÁGUA.” 

 
  BALTASAR NATALICIO HANSEN, Diretor da Autarquia Água de Ivoti, 
no uso de suas atribuições legais, e 
 
  Considerando estar a Autarquia em fase de implantação;  
 
  Considerando que inicialmente a cobrança do consumo de água era feita por 
estimativa e posteriormente por média de consumo; 
 
  Considerando que esta situação postergou-se até o mês de setembro de 2013, 
momento em que a Autarquia passou a cobrar pelo consumo real com a leitura do hidrômetro; 
 
  Considerando que quando feita a leitura real contatou-se diferença entre o 
valor cobrado e o consumo real; 
 

Considerando que estas diferenças geraram débitos; 
 
Considerando que o Conselho Deliberativo da Autarquia Água de Ivoti do 

Município de Ivoti delegou competência ao Diretor Geral da Autarquia para estabelecer 
regras para a cobrança desses débitos, conforme Ata de nº 06/2014; 

 
R  E  S  O  L  V  E  : 

 
Art. 1º  A Autarquia adotará duas formas para a cobrança dos débitos existentes, uma 
por valor mínimo e a outra até o máximo de 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e 
consecutivas. 
 
Art. 2º  A forma de cobrança pelo valor mínimo refere-se à classificação de tarifa a 
qual o usuário está enquadrado: 
I – Tarifa A - Residencial A; 
II – Tarifa B - Residencial B; 
III – Tarifa C - Comércio e Indústria. 
   
Art. 3º  Os valores mínimos cobrados de acordo com a classificação de tarifa serão os 
seguintes: 
I – Tarifa A - R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos); 
II – Tarifa B - R$ 15,00 (quinze reais); 
III – Tarifa C - R$ 20,00 (vinte reais). 



 

Parágrafo único - Os valores supracitados das parcelas serão acrescidos na fatura mensal do 
consumidor e cobrados de forma consecutiva até que os débitos tenham sido adimplidos.  
   
Art. 4º   Aos consumidores que porventura tenham valores elevados a serem cobrados, 
terão fixadas as parcelas em 48 (quarenta e oito) vezes, ultrapassando os valores mínimos 
fixados.  
§ 1º - De forma automática, os débitos serão parcelados em 48 (quarenta e oito) meses.  
§ 2º - O consumidor poderá solicitar junto ao atendimento da Autarquia, para o caso de 
parcelamento inferior às 48 (quarenta e oito) parcelas, ou até mesmo querendo efetuar o 
pagamento total.   
   
Art. 5º  Os débitos existentes passarão a ser incluídos nas faturas mensais de água a 
partir do mês de janeiro de 2015.  
   
Art. 6º   Em apreciação aos cálculos das médias, poderá o Diretor da Autarquia, por 
despacho, solicitar análise aprofundada aos casos discrepantes, afim de depurar dados.  
   
Art. 7º  Considerando que o motivo da discrepância nas médias calculadas seja 
vazamento, deverão ser juntadas ao Expediente Administrativo as planilhas de consumos 
médios e justificativa de vazamento, as quais serão submetidas para nova apreciação do 
Diretor Geral, gerentes e equipe técnica. 
   
Art. 8º  Averiguado e justificado o vazamento, por despacho fundamentado, o diretor 
da Autarquia poderá ordenar que sejam cancelados os débitos do consumidor.  
§ 1º - Frente a análise da justificativa de vazamento a cobrança poderá ser feita procedendo-se 
com a revisão dos valores faturados e os apurados utilizando-se o critério da média dos 3 
(três) maiores consumos faturados de água ocorridos em até 6 (seis) ciclos completos de 
leitura regular, imediatamente posteriores ao início do vazamento.   
§ 2º - Em caso de erro de leitura feita pelos Leituristas da Autarquia a cobrança será feita com 
base nos mesmos critérios mencionados no § 1º, do art. 8º. 
   
Art. 9º  Poderá ocorrer situação peculiar a qual o consumidor tenha sido cobrado pela 
média, porém quando feita a leitura do consumo real foi verificado consumo a menor e, por 
isso, será determinado o abatimento dos valores, por Despacho fundamentado.  
Parágrafo único - Os critérios de abatimento que serão utilizados estarão mencionados ao 
final desta Resolução, no Anexo I.  
 
Art. 10 Após a notificação de débito e decorridos 60 (sessenta) dias sem que o 
consumidor tenha realizado o pagamento será expedida notificação avisando-o que o corte do 
fornecimento de água ocorrerá em até 5 (cinco) dias.  
   
Art. 11 Considerar-se-á consumidor inadimplente após 60 (sessenta) dias sem 
pagamento dos débitos. 



 

Parágrafo único - O consumidor inadimplente terá seu nome inscrito no Serviço de Proteção 
ao Crédito - SPC. 
 
  Publique-se e registre-se.  
 

Município de Ivoti, aos dez (10) dias do mês de maio de 2014. 
 

 
 
 
 

BALTASAR NATALÍCIO HANSEN 
Diretor Geral da Autarquia Água de Ivoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 

CRITÉRIOS DE ABATIMENTO 
 
 

 Conforme mencionado no art. 9º, parágrafo único, desta Resolução, alguns critérios 
para o abatimento dos valores cobrados foram utilizados, os quais passa-se a expor: 
 I - Quando constatado que a média de consumo, em m³, de janeiro a setembro de 2013 
era até 10% maior que a de outubro de 2013 a junho ou julho de 2014 cobrar-se-á 
integralmente; 
 II - Quando constatado que a média de consumo, em m³, de janeiro a setembro de 
2013 era menor que a média de outubro de 2013 a junho ou julho de 2014 cobrar-se-á 
integralmente; 
 III - Quando constatado que a média de consumo, em m³, de janeiro a setembro de 
2013 era maior do que a média de outubro de 2013 a junho ou julho de 2014 utilizar-se-á 3 
(três) critérios: 

a) Sendo a média em 2012, em m³, menor que a de outubro de 2013 a junho ou julho 
de 2014 considerar-se-á a média de outubro de 2013 a junho ou julho de 2014 para se calcular 
o valor da diferença; após, se subtrai a média cobrada, mês a mês, de janeiro a setembro de 
2013 para saber qual o valor devido em m³ e que será cobrado;  

         a.1) Quando a média de outubro de 2013 a junho ou julho de 2014, em m³, for menor 
ou igual que a média de janeiro a setembro de 2013 o débito existe será anulado, a fim de não 
prejudicar o consumidor.  

b) Sendo a média de 2012, em m³, maior que a de outubro de 2013 a junho ou julho de 
2014 soma-se os dois montantes e divide-se em 2 (dois) resultando a média de 2012 a 2014 
(excluindo-se os meses de janeiro a setembro de 2013). Deste valor se subtrai a média já 
cobrada, mês a mês, de janeiro a setembro de 2013. Cobrar-se-á a diferença das médias de m³ 
em 2012 a 2014 (excluindo-se os meses de janeiro a setembro de 2013); 

b.1) Quando a média calculada em 2012 a 2014 (excluindo-se os meses de janeiro a 
setembro de 2013), em m³, for igual ou menor que a média cobrada mês a mês de janeiro a 
setembro de 2013 o débito existente será anulado, a fim de não prejudicar o consumidor; 
 c) No que se refere aos itens supracitados, a e b, o total do valor devido será anulado 
quando inferior a 9 (nove) m³. Para tanto, será utilizada a regra geral de arredondamento, ou 
seja, se os algarismos decimais seguintes forem menor que 50, o anterior não se modifica. Se 
os algarismos decimais seguintes forem maior ou iguais que 50, o anterior incrementa-se em 
uma unidade.  

 


