
DECRETO Nº 4.174, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre a utilização inadequada da água no Município de 

Louveira e dá outras providências. 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito Municipal de 

Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, em especial pelo artigo 98, inciso XIV, da Lei Orgânica 

do Município de Louveira; 

 

Considerando as dificuldades enfrentadas por todas as cidades da 

região para manter o abastecimento público de água em virtude da 

insuficiência de chuvas; 

 

Considerando o que consta no Decreto Municipal nº. 4030/2014;  

 

 Decreta: 

 

 Art. 1º Fica proibido lavar calçadas, ruas, fachadas de prédios 

comerciais e industriais, veículos automotores, bem como atos que causam desperdício de água.  

 

Art. 2º A inobservância das proibições constantes no artigo 

anterior acarretará as seguintes penalidades:  

 

I – advertência;  

II - multa equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);  

III - multa equivalente a R$ 700,00 (setecentos reais), em casos 

de reincidência, após aplicação da multa disposta no inciso II desse artigo. 

 

§1º A aplicação de multas pelo uso inadequado de água será 

precedida de uma advertência entregue pelo agente público responsável no ato da constatação do 

fato. 

§2º A constatação do uso abusivo de água dar-se-á: 

 

I – mediante flagrante, quando o agente público surpreende ou 

observar o infrator fazendo uso excessivo de água tratada do sistema público; 

II – na apuração de denúncia, sempre que for possível constatar 

que houve o uso abusivo, independentemente de flagrante. 

 

§3º Em qualquer caso o agente público entregará a notificação 

cuja cópia, com assinatura do infrator será encaminhada à Secretaria de Água e Esgoto. 

 

§4º Caso o infrator não concorde em assinar o documento o 

agente público anotará o fato na cópia da notificação. 
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§5º Havendo reincidência da infração de uso inadequado de 

água o infrator será multado após o agente público se certificar que o infrator ou responsável 

pelo imóvel foi notificado anteriormente. 

 

§6º Havendo solicitação de revisão ou cancelamento da 

penalidade aplicada a Secretaria de Água e Esgoto instruirá o processo com cópia da notificação 

encaminhada antes da aplicação da multa.  

 

Art. 3º Os proprietários de imóveis que possuírem vazamentos 

ficam obrigados a saná-los, sob pena de incidirem nas penalidades constantes nesse decreto.  

 

Art. 4º A aplicação e cobrança das multas previstas neste Decreto 

serão efetuadas pela Secretaria de Finanças e Economia, através da Divisão de Tributação. 

 

Art. 5º Aplicada a multa o contribuinte será notificado para efetuar 

o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da referida notificação.  

 

Art. 6º O não pagamento do débito na data do vencimento ensejará 

a cobrança de correção monetária, multa e juros conforme legislação aplicável, bem como será 

inscrita em dívida ativa, para posterior execução fiscal. 

 

Art. 7º Fica a Guarda Municipal de Louveira, a Secretaria 

Municipal de Gestão Ambiental, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano juntamente 

com a Secretaria de Finanças e Economia responsáveis por fiscalizar o uso inadequado da água 

no Município de Louveira e aplicar as penalidades deste Decreto. 

 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Louveira, 21 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração e 21 de 

outubro de 2014. 

 

 

 

   NELSON EDUARDO ORMENESE 

      Secretário de Administração em exercício  


