
LEI Nº608/2015 

 DATA: 18 de Dezembro de 2015 

 

Dispõe sobre a proibição do corte do fornecimento de água em dias específicos por falta de 

pagamento e a proibição da cobrança da taxa de religação em caso de corte, na cidade e Santa 

Carmem-MT. 

 

ALESSANDRO NICOLI, Prefeito Municipal de Santa Carmem /MT, no uso de suas 

atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Santa Carmem aprovou e 

ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

 

Art. 1º  Fica a empresa concessionária do serviço de abastecimento de água do 

município de Santa Carmem/MT, proibida de cortar o fornecimento residencial de seus 

serviços, por falta de pagamento de suas respectivas contas, às sextas-feiras, sábados, 

domingos e nas datas que por determinação civil ou religiosa forem suspensos os 

serviços bancários e em suas vésperas. 

Art. 2º  Fica proibida, quando da suspensão do fornecimento desses serviços a 

consumidores inadimplentes a retirada do Cavalete e Hidrômetros na suspensão de 

serviço de água. 

Art. 3º  Fica proibida também, a aplicação como multa punitiva, de taxa de religação do 

serviço suspenso por falta de pagamento para posterior fornecimento do mesmo, exceto 

por um prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias transcorridos de sua suspensão ou no 

caso da suspensão gerada a pedido do consumidor. 

Art. 4º  Fica assegurado ao consumidor, que tiver o fornecimento de tais serviços 

suspenso nos dias especificados no artigo 1º, que for retirado o cavalete ou hidrômetro 

no caso de suspensão e a aquele que for cobrado taxa de religação, com exceção aos 

casos previstos nesta lei, o direito de acionar juridicamente a empresa concessionária 

por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento do referido débito que 

originou o corte. 

Art. 5º  Após a comprovação pelo consumidor, do pagamento dos débitos em 

atraso, a empresa concessionária do serviço de abastecimento de água no 

Município de Santa Carmem/MT terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 



horas, para a religação do serviço suspenso, sem qualquer taxa adicional ao 

consumidor. 

Art. 6º  O não cumprimento do disposto na presente sujeitará aos infratores as 

penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor para cada caso. 

Art. 7º  A empresa concessionária do serviço de abastecimento de água do Município 

de Santa Carmem/MT terá um prazo de 60 (sessenta) dias para se adequar a esta Lei.  

Art. 8º  A fiscalização e aplicação das sanções, bem como a notificação, autuação e o 

recebimento das reclamações dos consumidores, ficará sob a responsabilidade do 

PROCON regional competente, não prejudicando a devida Ação Judicial. 

Art. 9º  A regulamentação das disposições da presente Lei, em face de se tratar de 

relação de consumo, fica autorizada à Coordenação Executiva do PROCON de 

Sinop/MT. 

Art. 10.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO 

SANTA CARMEM-MT, 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
 
 

ALESSANDRO NICOLI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 


