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LEI Nº 1.529, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 Altera dispositivo da Lei nº 1.513, de 30 de 

Outubro de 2018. 
       O Prefeito Municipal. 

        Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

  Art.1º Ficam alterados os dispositivos art. 3º, art. 6º e art. 9º da Lei Municipal nº 1.513, de 30 de 
outubro de 2018, que passam a vigorar com a seguinte redação:  

[...] 
Art. 3º A tarifa de água tem como valor básico, o consumo mínimo em metros cúbicos, necessários a 

manutenção do sistema, observados os seguintes critérios: 
I – Na área Urbana: 
a) Residencial: Consumo até vinte metros cúbicos (20 m³), R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 
b) Comercial: Consumo até vinte e cinco metros cúbicos (25 m³), R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e 

cinquenta centavos); 
c) Industrial: Consumo até trinta e cinco metros cúbicos (35 m³), R$ 75,00 (setenta e cinco reais). 
II – Na área Rural: 
a)  Residencial: Consumo até vinte e cinco metros cúbicos (25 m³), R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 
b) Comercial: Consumo até vinte e cinco metros cúbicos (25 m³), R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e 

cinquenta centavos); 
c) Industrial: Consumo até trinta e cinco metros cúbicos (35 m³), R$ 75,00 (setenta e cinco reais). 
III – Os caminhões tanques ou com tanques, transportadores de peixe vivo, pagarão, por abastecidas, 

o valor correspondente a tarifa comercial. 
Paragrafo único: O consumo acima do previsto neste art. 3º será considerado excedente, e a tarifa 

incidente sobre o excesso será de R$ 5,25 sobre o metro cúbico. 
[...] 
[...] 
Art. 6º [...] 
§ 2º O atraso e/ou suspensão, implica nas sanções previstas nos artigos 154 e 155 do Código 

Tributário Municipal. 
§ 3º O restabelecimento dos serviços ocorrerão no prazo de dois dias úteis, após o pagamento do 

débito e da respectiva tarifa de religação. 
[...] 
[...] 
Art. 9º A leitura do hidrômetro para verificação do consumo de água, será procedida mensalmente, e 

caso não seja possível em razão do defeito no hidrômetro ou de impossibilidade, utilizar-se-á a metragem 
máxima pelo enquadramento de categoria econômica. 

[...] 
Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 1.513, de 30 de outubro de 2018, permanecem 

inalterados.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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