
PORTARIA Nº 32 DE 30 SETEMBRO DE 2019

Regulamenta o Artigo 55, Inciso I e Artigo 60, Inciso I, do Decreto Municipal nº 27 de 05 de junho de 
2002.

Ivã Alessandro Franzoi, Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, no uso de
suas atribuições com base no disposto do art.3º da lei nº 1.136 de 04/07/91 e alterado pela lei 
Complementar nº 005 de 13 de março de 2001, e os arts.17,inciso II, e 19 da Lei nº 1.207,de 30/08/92 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), designado pela portaria nº 016/2017 e artigo nº 100 do 
Decreto Municipal nº 27 de 05 de junho de 2002

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o novo padrão para as ligações de água:

RESOLVE:

Art. 1º – Fica estabelecido o novo Padrão das Ligações de Água conforme descrito no ANEXO 01 
desta portaria.

§ 1º - Ao solicitar uma nova ligação de água, mudança de cavalete ou mudança de ligação, o 
proprietário ou responsável pelo imóvel deverá atender ao novo padrão de ligação de água do SAMAE;

§ 2º - A aquisição e instalação da caixa padrão modelo exigido pelo SAMAE, fica sob responsabilidade 
do proprietário ou responsável pelo imóvel, que deverá seguir o manual de instalação cedido pela 
Autarquia;

§ 3º - A caixa padrão deverá ser instalada no muro ou em mureta, na testada do imóvel, conforme 
projeto de instalação do SAMAE, no alinhamento frontal do imóvel com a visualização do hidrômetro 
voltada para a rua. Na impossibilidade da instalação da caixa padrão no muro frontal, o proprietário ou 
responsável deverá solicitar uma vistoria prévia do SAMAE para autorizar e orientar sobre a instalação 
no muro lateral;

§ 4º - A caixa padrão deverá ser instalada em local de fácil acesso para leitura ou manutenção, não 
permitindo construir nada em sua frente, que possa impedir o manuseio do mesmo;

§ 5º - Quando construído no muro, a caixa padrão deverá estar embutida, não sendo permitido 
ressaltos para fora em relação ao acabamento do muro;

§ 6º - Todas as etapas de instalação devem estar concluídas antes da solicitação de ligação de água, 
mudança de cavalete ou mudança de ligação, ao SAMAE;

§ 7º - O SAMAE somente efetuará o serviço de ligação de água, mudança de cavalete ou mudança de 
ligação, se a construção do padrão atender todas as normas do manual de instalação exigidas pela 
Autarquia;



Art. 2º – Sobre os prazos para a realização dos serviços em relação ao novo padrão de ligação de 
água fica assim estabelecido:

I - em área urbana:

5 (cinco) dias úteis para a vistoria, orientação das instalações de montagem do padrão e, se for o caso,
aprovação das instalações;
10 (dez) dias úteis para a ligação, contados a partir da data de aprovação das instalações e do 
cumprimento das demais condições regulamentares;

II - em área rural:

04 (quatro) dias úteis para a vistoria, orientação das instalações de montagem do padrão e, se for o 
caso, aprovação das instalações;
06 (seis) dias úteis para a ligação, contados a partir da data de aprovação das instalações e do 
cumprimento das demais condições regulamentares.
§ 1º - A vistoria para atendimento da ligação deverá, no mínimo, verificar os dados cadastrais da 
unidade usuária e as instalações de responsabilidade do usuário.

§ 2º - Ocorrendo reprovação das instalações na vistoria, o SAMAE deverá informar ao interessado, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, o respectivo motivo e as providências corretivas necessárias.

§ 3º - Na hipótese do § 2º, após a adoção das providências corretivas, o interessado deve solicitar 
nova vistoria ao prestador de serviços, que deverá observar os prazos previstos no inciso I e II deste 
artigo.

§ 4º - Na hipótese de nova vistoria, nos termos do parágrafo anterior, caso as instalações sejam 
reprovadas por irregularidade que não tenha sido apontada anteriormente pelo prestador, caberão a 
ele as providências e as despesas decorrentes das medidas corretivas.

§ 5º - Caso os prazos previstos neste artigo não possam ser cumpridos por motivos alheios ao 
prestador, este deverá apresentar ao usuário, em até 3 (três) dias úteis da data do pedido de ligação, 
justificativa da demora e estimativa de prazo para o atendimento de seu pedido..

§ 6º - Considera-se motivo alheio ao prestador, dentre outros, a demora da expedição de autorizações 
e licenças imprescindíveis à realização das intervenções necessárias à ligação por parte dos entes 
públicos responsáveis pela gestão do uso do solo, vias públicas e organização do trânsito, desde que 
cumpridas todas as exigências legais pelo prestador.

Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor noventa dias após a sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Nova Trento, 30 de setembro de 2019.

Registrada e publicada a presente Portaria, em 30 de setembro de 2019



Ivã Alessandro Franzoi
Diretor do SAMAE


