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DECRETO Nº 4.175, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

Dispõe sobre o fornecimento de água do sistema 

público através de caminhões pipas, e dá outras 

providências.  

 

NICOLAU FINAMORE JÚNIOR, Prefeito do 

Município de Louveira, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 98, VII e 

XIV, parágrafo primeiro da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO as dificuldades enfrentadas por todas 

as cidades da região para manter o abastecimento público 

de água em virtude da insuficiência de chuvas; 

CONSIDERANDO que compete à Administração Pública 

adotar as medidas necessárias para proporcionar a 

distribuição justa dos recursos disponíveis; 

CONSIDERANDO que nestas condições não é possível 

manter a forma de abastecimento das residências situadas 

fora da região alcançada pela rede de distribuição, 

atendidas por caminhões pipa sem controle do consumo 

efetivo; 

Decreta: 

Art. 1.º O fornecimento de água do sistema público 

através do transporte por caminhões pipas poderá ser realizado às residências situadas 

nos bairros Monterrey e Arataba, desde que: 

I – sejam edificações regulares ou integrantes do cadastro 

imobiliário da Prefeitura; 
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II – possuam reservatório de água instalado em local de 

fácil acesso e situado a uma distância de até 4 metros do alinhamento da via pública em 

condições de permitir o estacionamento do caminhão pipa; 

III – possuam a conexão de engate rápido na extremidade 

de alimentação do reservatório de forma a permitir o abastecimento pelo caminhão pipa; 

IV – sejam devidamente cadastradas na Secretaria de 

Água e Esgoto do Município, com informações sobre o responsável pelo consumo, 

endereço do imóvel, posição e volume da caixa d’água e número de pessoas residentes 

na moradia. 

Art. 2.º As solicitações para o atendimento de novas 

residências deverão ser feitas na Secretaria de Água e Esgoto, instruídas com os 

seguintes documentos: 

I – cópia do IPTU que demonstre a cadastro da edificação; 

II – ficha de cadastro devidamente preenchida; 

III- declaração de que as instalações estão de acordo com 

as condições definidas neste Decreto, inclusive quanto à existência da conexão de 

engate rápido. 

§ 1.º As residências atualmente atendidas serão 

cadastradas pela Secretaria de Água e Esgoto do Município. 

§ 2.º As desconformidades constatadas com o 

cadastramento das residências atualmente atendidas pelo serviço público de 

abastecimento serão objeto de notificação da Secretaria de Água e Esgoto para que o 

responsável providencie as adequações necessárias no prazo máximo de 60 dias. 

§ 3.º Transcorrido o prazo definido no parágrafo anterior 

sem que as providências solicitadas sejam tomadas, a residência será excluída do 

cadastro e deixará de ser atendida pelo serviço público. 

Art. 3.º A freqüência de atendimento de cada residência 

será determinada em função do número de moradores e da capacidade do reservatório, 

de acordo com o seguinte critério: 
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Relação entre o volume do reservatório 

e o número de moradores (litros) 

 

Freqüência de atendimento 

Até 500 2 vezes por semana 

de 501 a 1.000 1 vez por semana 

de 1.001 a 1.500 1 vez cada 10 dias 

de 1.501 a 2.000 1 vez cada 15 dias 

 

§ 1.º Para assegurar a regularidade e a distribuição justa do 

fornecimento de água o morador ou responsável pela residência abastecida deverá 

assinar a planilha de controle, com informações da data do fornecimento e do respectivo 

volume de água fornecido. 

§ 2.º As residências cujos responsáveis se recusarem a 

assinar a planilha de controle do fornecimento de água, atestando o atendimento, não 

deverão ser abastecidas. 

§ 3º A frequência de atendimento poderá ser reduzida nos 

casos de insuficiência de água em virtude de períodos prolongados de estiagem. 

Art. 4.º A aprovação dos projetos para a construção de 

novas residências nos bairros Monterrey e Arataba estarão condicionadas ao 

atendimento das seguintes condições: 

I – deverá constar do projeto da residência, nas plantas e 

no memorial descritivo, o projeto de sistema de abastecimento de água e de coleta de 

esgotos constituído de poço e fossa sépticas dimensionados e localizados de acordo com 

as especificações das normas pertinentes; 

II – apresentação de declaração do proprietário e 

responsável técnico na qual afirmem ter conhecimento de que a nova moradia não será 

atendida pelo serviço de distribuição de água por caminhões pipa e que a solução 

definitiva para o abastecimento do bairro e respectiva coleta e transporte de esgotos 

depende de estudos, projetos e obras que demandarão, no mínimo, quatro anos. 
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Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação, revogadas 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  

 

 

 


