
DECRETO N.º 3.938 DE 15 DE AGOSTO DE 2013. 
 
 

Dispõe sobre os critérios para revisão de consumo de água para 
efeito de cobrança no caso de vazamentos na rede interna dos 
imóveis, e dá outras providencias. 

 
 

NICOLAU FINAMORE JÚNIOR , Prefeito do Município de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 98, XIV, da lei Orgânica do Município; 

 

Considerando o que consta no procedimento administrativo n.º 
01889-162/2013 e 04108-077/2013. 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes;  
 
Decreta: 
 
Art. 1º - Fica determinado que toda e qualquer revisão de consumo 

de água para efeito de cobrança, deverão ser analisados pelos técnicos da Secretaria de Água e 
Esgoto, com base em vistoria no imóvel, no número de moradores e tipo de uso, na verificação 
do consumo dos imóveis vizinhos, e no histórico de consumo do solicitante.  

 
Art. 2º - Constatada a procedência do pedido em virtude da 

passagem de ar pelo hidrômetro ou vazamentos internos, o valor da conta de água nos meses 
correspondentes serão recalculados, desde que tenham sido realizados os reparos devidos e 
tomadas as providências para que o consumo elevado não se repita.  

 
Art. 3º - Os valores da conta de água serão recalculados com base 

no consumo médio dos seis meses que antecederam o vazamento ou consumo irregular. 
 

Art. 4º - Serão excluídos do cálculo do consumo médio os 
consumos irregulares constatados, no máximo, em três meses.  

 
Art. 5º - Quando não forem adotadas as providências para eliminar 

o consumo irregular tão logo o vazamento seja constatado, os consumos verificados nos meses 
respectivos serão considerados no cálculo da média e, conseqüentemente, cobrados do 
consumidor.  

 
Parágrafo único – A revisão do consumo de água disposto no 

“caput” desse artigo não será aplicada se ocorrer novo vazamento no período de 12 (doze) 
meses.  

 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação. 
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Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 

Louveira, 15 de agosto de 2013. 
 

 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
Publicado em registrado na Secretaria de Administração em 15 de 

agosto de 2013. 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


