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DECRETO Nº  023/2009 

Regulamenta o processo de f iscal ização da obr igação 

previs ta no art .45 da Lei Federal  nº  11.445/2007 e o ar t. 7º  

da Lei  Mun ic ipal  nº  1 .010./2007.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM ,  no uso da atr ibu ição que 

lhe confere o ar t .  52 , inciso VI,  da Le i Orgân ica , e  tendo em v is ta o d isposto  no ar t .  

45 da  Lei  Federal  nº  11.445/2007 e  no  ar t .  7 º da  Le i  Munic ipal  nº  1.010/2007, 

DECRETA: 

Art .  1º  Fica o usuár io dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sani tár io  obr igado a se conectar  ao sis tema público de abastecimento de água e de  

esgotamento san i tár io ,  está tico ou d inâmico , no  prazo de 30 ( tr in ta)  d ias após ser  

not i f i cado.  

Parágrafo único. Caberá à prestadora dos serviços real izar  a not i f icação a que se  

refere o  “caput” ,  devendo a  en trega ser  comprovada por  Aviso  de  Recebimento (AR).  

Art .  2º  O descumprimento da obrigação estabelecida no ar t igo anter ior  su je i tará o 

usuár io ao  pagamento  de mul ta ou  a  in terd ição do imóvel ,  nos termos da  Lei .   

§ 1º Dentro do prazo estabe lec ido no “caput” do ar t . 1º , o  propr ie tár io  da edif icação 

permanente urbana poderá apresentar  defesa prévia , devendo a mesma ser  

encaminhada à  prestadora dos serv iços que emit i rá  re latór io  conclusivo .  

§  2º  Transcorr ido o prazo a que se refere o parágrafo anter ior , deverá a prestadora 

dos serviços encaminhar os dados de ident i f icação da edi f icação permanente 

urbana, ass im como o comprovante da no t i f icação (AR),  a de fesa  prévia e o re latór io  

conclus ivo , à Prefei tu ra Munic ipal  de Santana da Vargem que,  em a to cont ínuo, 

ins taurará processo adminis tra tivo ,  devendo apreciar  as razões da  defesa.  

§ 3º  Em caso do  não acolh imento da Defesa, deverá o responsável  ser  not i f icado da 

in fração e da respect iva cominação legal ,  por  meio de  Av iso de Recebimento (AR) 

ou por  edi ta l , caso reste in fru t í fera a not i f icação posta l , para que apresente 

impugnação em prazo não super ior  a 15  (quinze) dias .  

§ 4º  As not i f icações frustradas encaminhadas pela  prestadora dos serviços deverão 

ser  repetidas por  meio  de  edi ta l  an tes de instaurado o processo admin is tra tivo.  
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§ 5º  A sanção de mul ta decorrente do descumpr imento das d isposições do Ar t igo 

Pr imeiro deste Decreto só produzirá efei tos após o indefer imento da impugnação ou 

do transcurso  “ in  a lb is”  do  prazo estabe lecido no § 1º  deste ar t igo.  

§ 6º  A apresentação de impugnação não suspenderá os efe i tos da sanção de 

in terd ição, prev is ta  na Le i  Munic ipal  nº  1 .010/2007.  

Art .  3º  Do indefer imento da  impugnação caberá recurso ao Pre fe i to ,  sem e fe i to  

suspensivo. 

Parágrafo Único.  O Pedido de Revisão só será apreciado se devidamente instruído 

com comprovante do  recolh imento do va lor  acumulado da mul ta a té a data  da 

in terposição.   

Art .  4º  Presentes os requisi tos da in tervenção, deverá o Poder  Públ ico apl icar a  

sanção pelo  prazo necessár io à  regular ização do imóve l , nunca podendo exceder  a  

90(noventa)  d ias.  

§ 1º  A in tervenção deve se l imi tar  a áreas do imóve l es tr i tamente necessár ias à 

real ização dos serviços de  regular ização.   

§ 2º As fa turas re ferentes aos serv iços de regular ização do imóvel  deverão ser  

encaminhadas à Secretar ia  Mun ic ipal da Fazenda que procederá à sua cobrança, 

nos moldes da leg is lação per tinente .    

Art .  5º  Este Decre to  entra  em vigor  na  da ta  de sua publ icação. 

Santana da  Vargem, 08 de  junho de 2009. 

 

 

Argemiro Rodr igues  Galvão 
Prefei to  Municipal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


