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LEI COMPLEMENTAR  Nº 2.562, de 10  de dezembro de 2018. 

 

 

DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO 

MUNICÍPIO DE GETULINA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O Prefeito Municipal de Getulina, ANTONIO CARLOS MAIA 

FERREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial 

pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal de Getulina aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 

Complementar: 

 
Art. 1º - As leituras dos hidrômetros serão feitas em intervalos regulares, 

compreendendo o período de 25 (vinte e cinco) a 35 (trinta e cinco) dias de 

consumo. 

Art. 2º -  As contas correspondentes aos fornecimentos de água e/ou coleta de 

esgotos, serão emitidas em intervalos regulares, devendo ser entregue com 

antecedência mínima de 07 (sete) dias da data do vencimento, no endereço 

correspondente da ligação.  

Parágrafo Único - A falta de recebimento da conta não desobriga o seu 

pagamento.  

Art. 3º - A cada ligação de água e/ou esgoto corresponderá uma única conta 

por período de faturamento. 

§ 1º - Quando for impossível medir o volume de água consumido em 

determinado período, por avaria do hidrômetro ou por outro motivo que impeça 

a leitura, o consumidor será notificado nos termos do disposto no art. 9º da lei 

municipal 2.343/13. 

§ 2º - Para fins de medição de consumo de agua e tratamento de esgoto nos 

casos que se enquadrarem no parágrafo anterior, considerará para fins de 
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faturamento, a média de leitura ocorrida nos três meses anteriores a 

constatação do fato. 

Art. 4º - Quando comprovadamente houver vazamento de agua no imóvel onde 

consta instalado o hidrômetro, aplicar-se-á para fins de medição de consumo 

de agua e tratamento de esgoto, a mesma regra do disposto no § 2º do artigo 

anterior. 

§ 1º - Para fins de comprovação do que se trata o caput, deverá o contribuinte 

apresentar requerimento atestando tal ocorrência, sendo obrigatoriamente 

apostado os seguintes documentos: 

a) Foto do local comprovando o vazamento; 

b) Foto do local após conclusão dos serviços eliminando o vazamento; 

c) Cópia do recibo de pagamento dos serviços executados pelo Encanador 

detalhando os serviços que foram executados e constando inda, nome 

completo, número do CPF, endereço completo e assinatura do mesmo; 

d) O recibo de que se trata o inciso “c”, poderá ser substituído por um laudo 

técnico emitido pelo Encanador ou pela pessoa que executou os 

serviços, detalhando os serviços que foram executados e constando 

ainda, nome completo, número do CPF, endereço completo e assinatura 

do mesmo; 

 

Art. 5º -  O pagamento da fatura de água e esgoto após o prazo estabelecido 

na conta, importará na multa de 5% (cinco por cento) incidente sobre o 

principal e após 30 (trinta) dias de atraso importará na multa de 10% (por 

cento) incidente sobre o principal, acrescido de atualização monetária pró-rata 

dia pelo índice inflacionário medido pelo INPC (índice nacional de preços ao 

consumidor), ou outro que vier a substituí-lo.  

Art. 6º -  Decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias do vencimento da 

conta ou da notificação de infração nos termos do disposto na lei 2.343/13, fica 

autorizada a suspensão do fornecimento de água ao consumidor inadimplente 

que não efetuar o pagamento dos débitos existentes ou regularizar a situação 

que deu motivo a aplicação da penalidade pelo SAEG. 
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§ 1º - O serviço de fornecimento de água cortado, por falta de pagamento de 

contas, será restabelecido, depois de pagas as contas vencidas. A religação se 

dará no prazo máximo de 48 horas após a baixa do débito no sistema cadastral 

do SAEG ou, no mesmo prazo, mediante apresentação do comprovante de 

quitação do débito no horário de expediente da Prefeitura. 

§ 2º - O serviço de fornecimento de água cortado, por infração ao disposto na 

lei 2.343/13, será restabelecido, depois de corrigida a situação que deu motivo 

a aplicação da penalidade, mediante o pagamento da tarifa de religação e de 

todas as pendências relativas ao respectivo cadastro, tais como multas e 

contas de água e esgoto em atraso. 

§ 3º -  A religação se dará no prazo máximo de 48 horas após a baixa do 

comprovante de pagamento de todas as pendências relativas ao respectivo 

cadastro e da tarifa de religação no sistema cadastral do SAEG ou, no mesmo 

prazo, mediante apresentação do comprovante de quitação do débito no 

horário de expediente da Prefeitura. 

Art. 7º -  Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário e surtindo seus efeitos a partir da data 
de sua publicação. 
 
 Getulina: 10 de dezembro de 2018. 
 
 
                                          (ASSINADO NO ORIGINAL) 

ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Getulina, em 
data supra. 
 
                                         (ASSINADO NO ORIGINAL) 

FÁBIO GARCIA 
Responsável pela Secretaria 

 

 


