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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DO CIPÓ 

 

INDICAÇÃO 009/2013 
 

 

 

 

O Vereador Jairo Charão, da Bancada do PDT, vem de acordo com o art. 166, do Regimento 

Interno, em especial no que dispõe o § 5
1
º solicitar que esta Casa encaminhe ao senhor Prefeito 

Municipal, a seguinte INDICAÇÃO, através da Secretaria de Obras: 

 

 

 

A Indicação encontra-se em anexo e trata sobre a Tarifa Social da água no município. 

 

 

 

           Capão do Cipó/RS, 11 de março de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver. Jairo Charão 

Bancada do PDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Ibanez Garcia dos Santos 

Presidente da Câmara de Vereadores 

Capão do Cipó/RS 

 

 

                                                           
1
 As indicações independem da deliberação plenária e deverão receber resposta do Poder Executivo no prazo de trinta dias, 

prorrogável por quinze dias, desde que solicitado e devidamente justificado. 

 

LIDA EM PLENÁRIO 

NA SESSÃO ORDINÁRIA 

DIA:  ........./........../.............. 

 

_______________________ 

Ibanez Garcia dos Santos 

Presidente 
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PROJETO DE LEI Nº 
    

“DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA 
TARIFA SOCIAL DA ÁGUA NO MUNICÍPIO 
DE CAPÃO DO CIPÓ”. 

 

 ALCIDES MENEGHINI, Preito Municipal de Capão do Cipó/RS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Vigente,  

 

FAZSABER 

Que a Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituída a criação no município de Capão do Cipó a TARIFA SOCIAL DA ÁGUA, 

visando garantir ações, como a preservação da saúde pública e o atendimento ausuários de baixa renda e/ou 

estado de vulnerabilidade social, com base na Lei Federal nº 11.445/2007.  

                   Art. 2º - Estabelece que o DEMAC, como responsável pela instituição no âmbito do município de 

Capão do Cipó, aplique a Tarifa Social em prazo de seis meses (06) meses a contar da data da publicação desta 

Lei. 

Art. 3º - Poderá cadastrar-se na Tarifa Social da Água de Capão do Cipó , os usuários residencial 

com ligação simples de água e que consuma até 10 mil litros por mês (10m³/mês), e atenda no mínimo a três 

dos seguintes requisitos: 

I- Esteja inscrito no cadastro como beneficiário nos programas de Proteção Social do 

Governo Federal, Estadual, ou Municipal, mediante comprovante atualizado; 

II- Comprove renda familiar mensal de até meio salário mínimo per capita, mediante 

comprovante atualizado; 

III- Sendo inscrito no seguro desemprego, devendo apresentar a documentação 

comprobatória, com o valor do benefício familiar de até (¹/²) salário mínimo per 

capita, mediante comprovante atualizado; 

IV- Seja morador de habitação com área de até 50 (cinquenta) metros quadrados e 

comprove o consumo médio de até 80kw/mês de energia elétrica; 

V- Seja portador de deficiência, de acordo com a tabela CID ou tenha membro na 

família portador de deficiência, e a renda per capita não ultrapasse um salário. 
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                      Art. 4º- O valor da Tarifa Social da Água deverá será de acordo com a tabela: 

 

Consumo                                                               Percentagem de desconto 

De 0 a 06m³ 50% de desconto 

De 06 m³ até 10 m³ 25% de desconto 

Acima de 10 m³ Valor normal sem desconto 

 

                  Parágrafo único: O usuário cadastrado na Tarifa Social da Água fica isento também do pagamento 

da tarifa de esgotamento sanitário, caso exista. 

                   Art. 5º- Fica a Secretaria Municipal de Assistência Social e o COMHAB (Conselho Municipal de 

Habitação), responsável por qualificar as famílias com direito a Tarifa Social, com certificado expedido, 

devendo este ser renovado até o final de fevereiro a cada dois anos, mediante Estudo Social da Assistente 

Social lotada na Secretaria de Assistência Social do Município. 

                 Art. 6º- A Tarifa Social será de uso exclusivo para pessoas em vulnerabilidade social e 

estabelecimentos de uso residencial. 

                 Art. 7º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

                 Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

                                                   CAPÃO DO CIPÓ/RS, 11 DE MARÇO DE 2013. 

 

 

 

ALCIDES MENEGHINI 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
 

    

“DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA 
TARIFA SOCIAL DA ÁGUA NO MUNICÍPIO 
DE CAPÃO DO CIPÓ”. 

 

                        Senhor Presidente, 

 

                        Senhores Vereadores 

                        Justifica-se o presente Projeto, pois virá beneficiar todas as famílias que se encontram em 

estado de vulnerabilidade social que residem na área rural e urbana do nosso município.  

 Ressaltamos que tal projeto-sugestão já foi apresentado por este vereador nos anos de 2009 

e 2011, sendo que até a presente data nada foi feito, e os problemas enfrentados pelas pessoas que não têm 

condições de honrar com o pagamento da água, continuam os mesmos, ou, até mesmo, aumentou. 

Posto isto, sucintamente, rogamos a aprovação dos Senhores Edis ao projeto ora proposto. 

À consideração e sensibilidade dos Senhores Parlamentares. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CAPÃO DO CIPÓ, RS, 11 DE MARÇO DE 2013.                  

 

 

JAIRO DE LIMA CHARÃO 

Vereador - PDT 


