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DECRETO Nº 3961/2022 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022.  

"Altera o Decreto 3940/2021 que dispõe sobre a implantação de racionamento de água na cidade de Iracemápolis com o respectivo  regramento e dá outras providências" 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita do Município de IRACEMÁPOLIS em exercício, Estado de São Paulo, no uso de atribuições que lhe são conferidas,  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”;  

CONSIDERANDO que a Administração Pública é detentora do poder de polícia administrativo, prerrogativa que lhe permite adotar medidas legai s, normativas, executivas, fiscalizatórias 

e punitivas com vistas a restringir a atividade do particular em prol da tutela de bem comum de uso do povo, assim como em prol da manutenção do meio ambiento sadio e equilibrado; 

CONSIDERANDO que o serviço público de água disponibilizado pela cidade de Iracemápolis é regulado normativamente pela agência reguladora ARES-PCJ, notadamente, dentre outras, 

pela resolução de nº. 320 de 08 de novembro de 2019;  

CONSIDERANDO que o plano de racionamento do abastecimento de água da cidade de Iracemápolis fora devidamente aprovado pela agência reguladora ARES-PCJ; 

CONSIDERANDO que, em virtude das poucas chuvas e estiagem, os reservatórios naturais de água da cidade de Iracemápolis encontram-se em nível abaixo do prudencial e incapaz de, 

em espaço curto de tempo, proporcionar a distribuição isonômica do serviço público de água para todas as unidades consumidoras;  

CONSIDERANDO que, mesmo com as poucas chuvas e estiagem e os reservatórios naturais de água da cidade em nível abaixo do prudencial, faz-se necessário a flexibilização do horário 

de racionamento, haja vista do retorno das aulas presenciais e a meritória questão de segurança, estreitamente conexa a higiene e corolariamente o direito fundamental a saúde, principalmente 

das crianças/alunos que utilizam os espaços comuns das escolas que, por sua vez, não possuem infraestrutura adequada e/ou suficiente para tal situação inusual. 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica implantado, na cidade de Iracemápolis, o sistema de distribuição de água às unidades consumidoras via racionamento, conforme as regras previstas abaixo.  

§1º - O sistema de distribuição de água, via racionamento às unidades consumidoras, iniciar-se-á na data de 27 de dezembro de 2021, ficando seu término condicionado ao retorno do 

patamar hídrico considerado suficiente ao atendimento de toda a população abrangida pela distribuição de água, circunstância a ser analisada pela equipe técnica da municipalidade lotada 

no Departamento de Água. 

§ 2º - A implantação e o término do sistema e regras de racionamento de distribuição da água deverão ser disponibilizados publicamente à população pelos meios, jornal e rede social   da 

cidade de Iracemápolis.   

Artigo 2º - A suspensão temporária da distribuição de água decorrente da medida de racionamento adotada será efetuada de modo homogêneo e em todos os espaços territoriais abrangidos 

por referido serviço público, devendo ser respeitadas as condições técnico-operacionais da infraestrutura integrante deste último.   

Artigo 3º - O período da suspensão da distribuição da água poderá ser efetuada no período de 04 (quatro) à 12 (doze) horas, conforme o ní vel crítico e fases estipuladas no plano de 

racionamento do abastecimento de água da cidade de Iracemápolis.  

§ 1º - As unidades e repartições públicas deverão ser abastecidas por meio alternativos de fornecimento de água quando necessário, tais como caminhão pipa, galões de água, dentre outros. 

§ 2º - Inicialmente, adotar-se-á como período de suspensão da distribuição de água o tempo compreendido entre às 06:00 horas às 16:00 horas do dia, fora do qual referido serviço público 

será prestado normalmente.  

§ 3º - A partir de 21 de fevereiro de 2022 o período de suspensão da distribuição de água será compreendido entre às 07:00 horas às 12:00 horas do dia, fora do qual referido serviço 

público será prestado normalmente. 

§ 4º - A suspensão da distribuição de água e respectivo período dar-se-á de forma setorial e em sistema de escala, conforme tabela abaixo: 

Distribuição de Bairros por Setor 

Setor A Setor B 

 

Parque Doutor Dimas Cera Ometto 

Centro 

Jardim Voluntário Pedro Freitas 

Jardim Primavera 

Jardim Iracema 

Residencial Bela Vista 

Jardim Santa Rita 

Jardim Boa Vista 

Residencial Alvorada 

Jardim Luiz Ometto 

Jardim Residencial Florescer 

Residencial Recanto das Paineiras 

Jardim Morro Azul 

Jardim Lázaro Honório de Oliveira 

Residencial das Orquídeas 

Jardim dos Ipês 

Residencial Aquárius 

Condomínio Flórida 

Condomínio Villaggio Mielli 

Residencial Campo Verde 

Residencial Cidade Nova 

Jardim Antônio Joaquim Fagundes 

Jardim Alcides Modenez 
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Jardim Niza Azevedo Calice 

Jardim São Sebastião 

Jardim Hermínio Demarchi 

Nova Iracemápolis I 

 

 
 

Parque José Modenez 

I Distrito Industrial 

Jardim Carolina Ometto Pavan 

Jardim João Ometto 

Parque Cesarino Borba 

Parque Industrial e Empr. Catharina Biazio Ometto 

II Distrito Industrial 

IV Distrito Industrial 
 

 

Escala de Interrupção de Abastecimento de Água 

Setor Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

A X  X  X   

B  X  X  X  

 

Artigo 4º - O desperdício pelo usuário do uso de água para fins diversos da necessidade humana média, tais como lavagem de veículos, calçadas, passeios, dentre outros, durante 
toda a vigência do racionamento implantado por este decreto executivo é considerada infração gravíssima, conduta passível de fiscalização e lavratura de termo de ocorrência de 

irregularidade pela Guarda Civil Municipal ou servidor designado pelo Serviço de Água e Esgoto (SAE)  com aplicação de penalidade correspondente a 50 vezes o valor da tarifa mínima 

de fornecimento de água, conforme art. 54, inciso XIII, § 1º e § 2º, inciso I e V, alínea “c”, todos da resolução normativa ARES-PCJ de nº. 320 de 08 de dezembro de 2019. 

Artigo 5º - Qualquer pessoa que constatar o descumprimento do presente decreto poderá denunciar o fato ao Poder Público, pessoalmente nos postos de atendimento da Prefeitura ou ainda 

através do telefone nº 3456-9240, pelo correio eletrônico saneamento@iracemapolis.sp.gov.br ou no site www.iracemapolis.sp.gov.br através do atendimento do SIC - Serviço de Informação 

ao Cidadão ou, ainda, através do telefone 3456-3965 da Guarda Municipal. 

Parágrafo Único: A identidade do denunciante será mantida sob sigilo.  

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 7º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 3940/2021 de 22 de dezembro de 2021.  

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e dois do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.  

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 

 


