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DECRETO Nº. 27, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020. 

          

 

“Decreta a invalidade de todos os atos referente à 

contratação da CEDAE, bem como, declara situação 

de emergência relativa aos serviços públicos de 

abastecimento de água do município, fixa os preços 

públicos e dá outras providências.” 

 

 

   LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, 

 

Considerando os termos das decisões judiciais nos processos: 0007059-27.2009.8.19.0064; 

0002870-69.2010.8.19.0064; 0004772-52.2013.8.19.0064; 

 

Considerando que o RExt 1.203.188 RJ foi julgado em 18/06/2018 e manteve as decisões 

que reconheceram a invalidade do Contrato de Programa, não tendo havido recurso contra a 

citada decisão; 

 

Considerando que o RE 129.5324 RJ também manteve as decisões anteriores para invalidar 

o Contrato de Programa, não havendo deferimento de efeito suspensivo no citado RE; 

 

Considerando os termos do IC 34/18, onde o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

autor da ação civil pública n. 0004772-52.2013.8.19.0064, vem cobrando desde logo o 

cumprimento da decisão que invalidou o Contrato de Programa, fato que ensejou diversas 

reuniões com o próprio órgão ministerial, com a participação da CEDAE, nas quais, a Prefeitura 

em consenso com o MP, apresentou o Cronograma referente às ações visando o cumprimento 

das Sentenças da ACP; 

 

Considerando a natureza do serviço, a necessidade de sua continuidade e os riscos 

inerentes ao patrimônio público e, principalmente, à população usuária dos serviços públicos de 

abastecimento de água, e; 

 

Considerando os processos administrativos de ns. 19.120/2019 e 30.641/2019; 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º. Ficam invalidados todos os atos referente à contratação da CEDAE no Município de 

Valença, Estado do Rio de Janeiro, quais sejam: Contrato de Programa e Convênio de 

Cooperação. 

 

Art. 2º. Fica caracterizada situação de emergência nos serviços públicos de 

abastecimento de água do Município de Valença/RJ.  

 

Art. 3º. Ficam, por este Decreto, estabelecidos os preços públicos, constantes do Anexo I, 

para os serviços de água, bem como de serviços complementares, a serem praticados durante o 

período de contratação emergencial. 

 

Art. 4º. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a Administração Municipal além de 

assegurar a continuidade da prestação dos serviços de abastecimento de água à população, 

elaborará os estudos necessários e promoverá as alterações na gestão dos serviços, de modo, 

que haja condição de solução definitiva dos problemas dos serviços públicos de água do 

Município de Valença. 
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Parágrafo único: Durante o prazo fixado acima, a Administração Pública tomará as 

providências necessárias, em caráter emergencial, para assegurar a continuidade dos serviços 

públicos de abastecimento de água, nos termos do processo administrativo n. 19.120/2019. 

 

Art. 5º. A CEDAE deverá cooperar e envidar todos os esforços no sentido de que a 

transição dos serviços, para a empresa a ser contratada emergencialmente, ocorra com 

segurança e sem qualquer descontinuidade do abastecimento à população valenciana. 

  

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2020. 

 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO E CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 

 

Boletim Oficial 1166 
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ANEXO I – Preços Públicos dos Serviços de Abastecimento de Água a serem praticados durante o 

período da Contratação Emergencial 

 

Durante o período da contratação emergencial e provisoriamente, até que sejam definidas a 

Estrutura Tarifária e os Valores das Tarifas adequados à realidade social dos valencianos, e 

necessários para a sustentabilidade econômico-financeira dos Serviços de Abastecimento de 

Água do Município, a cobrança junto à população pelo consumo e uso dos serviços de 

abastecimento de água será feita conforme segue: 

 

I-           Categoria Residencial – ligações hidrometradas: Faturamento pelo consumo real de água 

apurado pela diferença entre as leituras feitas nos hidrômetros no mês corrente e no mês anterior 

que será multiplicado pelos valores das tarifas por faixas de consumo conforme tabela abaixo; 

entretanto, o valor a ser cobrado dos usuários será de R$ 49,98 (quarenta e nove reais e noventa e 

oito centavos) por economia - correspondente ao valor que estava sendo cobrado pela CEDAE 

junto à população, retroagido a 31/setembro/2019 (tarifa mínima), para o caso do consumo 

mensal do imóvel ser superior a 15m³ e, para pagamento até a data do vencimento: 

 

0 - 15 15 1,00 3,810332 57,15

16 - 30 15 2,20 8,38273 182,90

31 - 45 15 3,00 11,430996 354,36

46 - 60 15 6,00 22,861992 697,29

> 60 8,00 30,482656 1.002,12

CATEGORIA Faixa
Volume/

faixa
Multiplicador Tarifa

Valor                 

R$

Residencial

 

  

Para pagamentos após a data de vencimento, o valor a ser cobrado e pago será de R$ 52,30 

(cinquenta e dois reais e trinta centavos). 

 

II- Categoria Residencial – ligações não hidrometradas: Faturamento e cobrança pelo valor 

mínimo de R$ 49,98 (quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) por economia- 

correspondente ao valor que estava sendo cobrado pela CEDAE junto à população retroagido a 

31/setembro/2019 (tarifa mínima), até que seja instalado o hidrômetro; 

 

III- Categorias Comércio, Industrial e Poder Público – ligações hidrometradas: O Faturamento 

será feito consumo real de água apurado pela diferença entre as leituras feitas nos hidrômetros no 
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Tipo Intervalo da Faixa Acumulado

até 10m3 C1 0 a 5 5 5,39 26,95 26,95 26,95

10 a 20 m3 C2 5 a 10 5 5,39 26,95 53,90 53,90

20 a 60m3 C3 10 a 17 7 5,39 37,73 91,63 91,63

60 a 160 m3 C4 17 a 27 10 5,39 53,90 145,53 145,53

160 a 240m3 C5 27 a 35 8 5,39 43,12 188,65 188,65

C6 35 a 40 5 7,93 39,65 228,30 228,30

C6 > 40 7,93

0 a 200m3 ID 1 0 a 100 100 7,43 743,00 743,00 743,00

> 200 m3 ID 2 101 a 140 40 2,44 97,60 840,60 840,60

> 200 m3 ID 3 > 140 2,44

0 a 200m3 PP 1 0 a 20 20 5,39 107,80 107,80 107,80

> 200 m3 PP 2 20 a 100 80 5,66 452,80 560,60 560,60

> 200 m3 PP 3 > 100 2,44

Valores - R$
PREÇO 
(Água)

Pública

CATEGORIA
Faixa Volume por 

Faixa

Preço 

por m3

Comercial

> 240m3

Industrial

mês corrente e no mês anterior que será multiplicado pelos valores das tarifas por faixas de 

consumo, por categoria, conforme tabela abaixo - que correspondem aos valores definidos na lei 

municipal n. 2.395/08 (Plano de Saneamento), devidamente atualizados para 2019, conforme 

critérios definidos à época e que estarão vigindo durante o período da contratação emergencial. 

 

 

 

IV-

IV   

 

 

 

 

 

 

 

IV.Quanto à Cobrança da categoria Comércio: será feita com base nos valores fixos da Tabela - 

com descontos da ordem de 25,5% para pagamento da fatura/conta até a data do vencimento; 

CONSUMO 
VALORES Com 

Desconto de: MEDIDO A PAGAR 

Até 10 m³ 53,90 40,00 25,8% 

Até 20 m³ 107,80 80,00 25,8% 

Até 40 m³ 228,30 170,0 25,5% 

> 40m³ Hidrômetro (valor micromedido) 25,0% 

 

 

V-  Quanto à Cobrança das categorias Industrial e Poder Público: será feita com base nos 

valores micromedidos e, com desconto de 25,0% (vinte e cinco por cento) para pagamento até a 

data do vencimento; 
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VI-  Para as ligações das categorias Comércio, Indústria e Poder Público com ligações não 

hidrometradas: Faturamento e cobrança pelo valor mínimo da categoria, até a instalação de 

hidrômetro; 

 

VII- Os valores e condições definidas acima deverão ser faturados e cobrados em toda área 

de abrangência do Município de Valença - Sede e Distritos, à exceção do Distrito de Santa Isabel 

do Rio Preto, não obstante a efetiva prestação de serviço que estará sendo feita pela empresa 

contratada emergencialmente frente aos sistemas atualmente existentes; 

 

VIII-  Caso uma mesma ligação da categoria Residencial atenda a mais de um imóvel (a mais 

de uma economia) e não sendo a mesma hidrometrada, o valor mensal a ser cobrado será 

calculado pelo valor mínimo de R$ 49,98 (conforme definido acima) para cada imóvel, 

multiplicado pelo número de imóveis abastecidos a partir da ligação, sendo o valor total 

calculado faturado em nome do titular da ligação constante do Cadastro de Ligações do Serviço 

Público de Abastecimento de Água de Valença; 

 

IX-  Caso uma mesma ligação atenda a mais de um imóvel de categorias distintas, o valor a 

ser faturado e cobrado será calculado com base no somatório dos valores mínimos por categoria 

– (Residencial, pelo valor mínimo de R$ 49,98, Comercial pelo valor mínimo de R$ 40,00, Industrial 

pelo valor mínimo de R$ 743,00 e poder público pelo valor mínimo de R$ 107,80), sendo o valor 

total Conta de Água emitida/faturada em nome do titular da ligação constante do Cadastro de 

Ligações do Serviço Público de Abastecimento de Água de Valença; 

 

X- Durante o período da contratação emergencial a empresa contratada, em cooperação 

com a administração municipal deverá implementar ampla campanha de conscientização da 

população a partir dos valores consumidos, faturados e, efetivamente, cobrados, de modo a 

sensibilizar os usuários dos serviços públicos de abastecimento quanto aos verdadeiros custos 

envolvidos e quanto à necessidade de consumir água tratada dentro de suas reais necessidades 

familiares; 

 

XI- Situações adversas, não contempladas no presente documento deverão ser demandadas 

pela população usuária junto à empresa contratada emergencialmente, que após as diligências 

que se fizerem necessárias, submeterá as soluções indicadas à aprovação da Fiscalização da 

Prefeitura indicada para o Contrato Emergencial; 

 

XII-  Os Serviços Complementares deverão ser cobrados pela empresa contratada 

emergencialmente conforme Tabela abaixo: 

 

TABELA DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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Descrição dos Serviços Características 
Preço 

(R$) 

Ligação de água - uma 

economia/padrão 
Com hidrômetro de capacidade 3,0m³/h 98,51 

Ligação de água - mais que 2 

economias 
Com hidrômetro de capacidade 3,0m³/h  138,97 

Ligação de água - uma 

economia/padrão 

Com hidrômetro de capacidade 7,0m³/h 476,71 

Com hidrômetro de capacidade 

10,0m³/h 
596,33 

Com hidrômetro de capacidade 

20,0m³/h 
705,39 

Com hidrômetro de capacidade 

30,0m³/h 
1.134,61 

Com hidrômetro de capacidade 

50,0m³/h 
2.091,55 

Emissão de 2ª via de Fatura A ser emitida no escritório 1,76 

Certidão Negativa de Débitos A ser emitida no escritório 1,76 

Entrega de Fatura em endereço 

alternativo 
Solicitação a ser feita no escritório 5,28 

Religação do imóvel  Corte por débito ou Corte solicitado 10,55 

Instalação de hidrômetro/1 

ligação padrão 
Clientes sem hidrômetro de 3,0m³/h 61,55 

Instalação de hidrômetro/mais 2 

lig padrão 
Clientes sem hidrômetro de 3,0m³/h 91,47 

Instalação de hidrômetro – ligação 

padrão 

Cliente com hidrômetro de 3,0m³/h 

perdido/roubado/extraviado/danificado 
61,57 

Substituição e transferência de 

ligação de água com até uma 

economia 

Capacidade do hidrômetro de 3,0m³/h 98,51 

Substituição e transferência de 

ligação de água com mais de 

duas economias 

Capacidade do hidrômetro de 3,0m³/h 138,97 

Deslocamento de kit cavalete 

(mesma direção) 

Sem caixa de proteção 12,31 

Com caixa de proteção 108,12 

Verificação de consumo elevado  
Caso seja constatado a improcedência 

da reclamação 
8,80 

Corte de ligação Por solicitação do cliente 15,83 
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Substituição de registro  

Com volante / borboleta de ¾” 29,90 

Com volante / borboleta de 1” 42,22 

Com volante / borboleta de 2” 103,79 

Supressão de ramal por solicitação 

do cliente 

Rua sem pavimento 47,50 

Rua de paralelepípedo 92,23 

Rua de asfalto 105,54 

Instalação de Eliminador de Ar 
Por solicitação do cliente 187,71 

Retirada de Eliminador de Ar 

Estudo de Viabilidade Técnica de 

Projetos 

Água por imóvel (por unidade) 503,10 

Esgoto por imóvel (por unidade) 1.007,95 

Análise e aprovação de projeto 

de água 

Até 200 unidades 756,40 

De 201 a 500 unidades 1.007,95 

Acima de 501 unidades 1.511,05 

Análise e aprovação de projeto 

de esgoto 

Até 200 unidades 1.208,49 

De 201 a 500 unidades 1.511,05 

Acima de 501 unidades 2.015,90 

Venda de água em caminhão 

pipa 

Usuário Residencial/Preço por m³ 5,39 

Usuário Comércio e Indústria/Preço por 

m³ 
7,93 

Usuário Prefeitura e Defesa Civil/Preço 

por m³ 
2,70 

 


