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LEI Nº 256 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

ESTA LEI REVOGA A LEI 158/08 DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 2008 E INSTITUI A TAXA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE 

MUANÁ E DÁ OUTROS PROVIDENCIAS 

 

O prefeito Municipal de Muaná, Estado do Pará, faz saber que a Câmara 

Municipal de Muaná aprovou e eu sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º Esta lei estabelece a cobrança do serviço de abastecimento de água, prestado 

pelo órgão competente do Município de Muaná. 

Art. 2º A cobrança da taxa de água no município de Muaná será efetuada a partir de 

2022. 

Art. 3º Os recursos arrecadados através da cobrança da taxa serão aplicados na 

manutenção, melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água do Município 

de Muaná. 

Art.4º Os usuários do sistema de abastecimento de água do Município de Muaná 

deverão fornecer informações para o órgão competente construir um banco de dados 

temático e assim efetivar a cobrança. 

Art. 5º A instalação dos hidrômetros se dará de forma gradativa e será iniciada pelos 

estabelecimentos de uso comercial, industrial e pública. 

Parágrafo Único – Após a instalação dos hidrômetros do que trata o caput acima, será 

priorizado os estabelecimentos de uso residencial. 
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Art. 6º O valor da taxa de água será de R$: 10,00 em caso de mora, o valor dos juros será 

de 50%. 

Parágrafo Único – A taxa disposta no caput do presente artigo será paga via boleto 

bancário emitida pelo Departamento de Controle e Cobrança do SAAE. 

Art. 7º A taxa poderá ser paga em cota única anual com desconto de 20%. 

Art. 8º O não pagamento da taxa poderá ensejar o corte no fornecimento do serviço de 

água. 

Art.9º O usuário deverá solicitar a ligação e religação no caso de corte junto ao órgão 

competente – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. 

§1º É proibido o usuário realizar instalações por conta própria ou contratar terceiros 

para manipular a rede geral do sistema de água. 

§2º Em caso de denúncia ou fiscalização por parte do órgão competente o usuário que 

desobedecer o parágrafo primeiro do presente artigo será autuado mediante 

advertência verbal e por escrito e posteriormente aplicação de multa. 

§3º O valor da multa será fixado de acordo com a Unidade Fiscal Municipal – UFM e será 

no valor de 10 UFM. 

§4° Em caso de reincidência o valor da multa será dobrado no valor de20 UFM. 

§5° Em até 15 dias úteis após a autuação, o usuário poderá entrar com recurso no órgão 

municipal competente. 
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Art. 10 Será cobrada uma taxa a partir 5 UFM pela instalação do ramal. O material 

necessário será de responsabilidade do usuário, devendo ser evitado perdas de água no 

ramal. 

§1º Na hipótese de perdas, o usuário será notificado para fazer a correção. 

§2º O usuário terá o prazo de 10 dias corridos para adequar a instalação do ramal. 

§3º Nas hipóteses do que tratam os parágrafos primeiro e segundo do presente artigo, 

o usuário que não realizar a correção será notificado e multado conforme o parágrafo 

3º do artigo 10 da presente lei. 

Art. 11 Em caso de corte do fornecimento de água o usuário deverá pagar a taxa de 

religação no valor a partir de 5 UFM. 

Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

                                                    Muaná (PA), 30 de Novembro de 2021. 
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Anexo I 

 

TABELA TARIFÁRIA 
CATEGORIA  FAIXA DE CONSUMO (m³) VALOR DA ÁGUA (R$) 

 
 

RESIDENCIAL 

0-10 2,94 
11-20 4,20 

21-30 5,63 

31-40 6,34 

41-50 8,79 

>50 11,42 

 

COMERCIAL 0-10 8.79 
>10 10,97 

 

INDUSTRIAL 0-10 10,97 
>10 14,04 

 
PÚBLICA 0-10 8.79 

>10 10,97 

 

Anexo II 

 

TARIFAS 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA QUANTIDADE (m³) 
VALOR DA ÁGUA 

(R$) 

 
RESIDENCIAL 

R1 10 29,40 
R2 20 71,40 

R3 30 127,70 
R4 40 191,10 

 

Comercial 

C1 10 87,90 
C2 25 252,45 

C3 50 526,70 
C4 75 800,95 
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Industrial 

I1 10 109,60 
I2 25 320,30 

I3 50 671,30 

I4 75 1.022,30 
 

Público 

P1 10 87,90 
P2 25 252,45 

P3 50 526,70 

P4 75 800,95 

 

Referência: Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA. Diretoria de Mercado. 

TABELA TARIFÁRIA a partir de 14/dezembro/2019. 
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