
A POLITICA DA AGUA NAS CAPITAIS BRASILEIRAS 
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Até hoje não se inventou nada para substituir a água. 
Em virtude desta verdade incontestada, tôda a vida humana 
depende de um elemento pära o qual não se encontrou subs-
tituto. 

A necessidade de controlar o uso, a distribuição e o 
custo dêste elemento insubstituivel originou tôda uma série 
de leis, decretos, regulamentos e códigos, os quais, no seu 
conjunto, refletem o estágio da comunidade a êles subme-
tida. O conjunto dos documentos mencionados, todos ver 
sando sôbre a administração dos serviços, constitui a ver-
dadeira política da água adotada pela liderança local. 

Até a presente data não existe nenhuma publicação 
capaz de dar uma idéia panorâmica da situaç�o existente 
nas capitais dos Estados brasileiros no que diz respeito à 
política da água. Isto decorre simplesmente do fato de não 
existir um órgão federal controlando ou mesmo ativamente 
interessado pela administração dos sistemas de abasteci-
mento de água, notando-se nesse campo apenas a presença 
da Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP). 
Os demais órgãos existentes dedicam especial interèsse ao 
projeto e à construção dos sistemas. 

A operação permanece històricamente relegada a plano 
secundário. 

Verifica-se, portanto, a inexistência de uma publicação 
que nos dê uma idéia do que ocorre nas capitais dos Estados 
brasileiros, no tocante à administração dos serviços de abas-
tecimento de água. Assim, a pesquisa, agora realizada, além 
de preencher tal lacuna, serve para definir as linhas gerais 
da politica da água nas capitais brasileiras. Tal política 
atinge a 11.641.992 cidadãos, segundo o Censo de 1960, re-
presentando 16,4% da população recenseada no território 
brasileiro. E, portanto, inegável que o apuro de tal política 
é de vital interêsse para os milhões de pessoas envolvidas e 
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servirá de referencia para a consequente melhoria das 

ganizações prevalentes nas demais cidades brasileirasa 

quais olham para as capitais em busca de exemplo, 

or-

AUTARQUIAS 

A FSESP, como resultado de sua experiëncia no camno. 
da administração dos serviçOs de abastecimento de água, 

vem desde há alguns anos pugnando pela craçao de autar 
quias que passem a administrar os Serviços existentes e os 

que se venham a criar, tendo enfeixado recentemente, tôda. 
essa experiência num opusculo intitulado "Autarquias Mu-
nicipais para Administração de Serviços de Abastecimento 

de Agua" 

A idéia defendida pela FSESP ia de encontro ao antigo 
hábito de considerar os serviços de abastecimento de água 
como parte integrante, ou mero aditivo, do aparelho admi-
nistrador do Estado ou Municipio. Agora, passados alguns 
anos, já se pode considerar a idéia como vitoriosa, face à 
criação de autarquias em quase todos os Estados. Assim, 
nas capitais dos vinte e dois (22) Estados brasileiros exis 
tem quatorze (14) autarquias, de um modo geral chamadas 
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO OU DEPARTAMENTO 
DE AGUA E ESGOTOS. A situação existente nas capitais 
brasileiras, quanto a0 tipo de estrutura prevalente para admi-
nistração de serviço de abastecimento de água, é a revelada 
pelo Quadro n.° 1. 

QUADRO N. 1 

Tipos de Estruturas Prevalenles nas Capitais Brasileiras 

CAPITAL 
TIPOD 

Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Aracaju, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Goiánia (13) João Pessoa e Niterói (2 Pôrto Alegre (1) 
Rio Branco, Belo Horizonte (2) Cuiabá (1) 

Autarquia Estadual 
Depart. Estadual 
Autarquia Municipal 

Depart. da Prefeitura 
Outros Tipos 



A POLITICA DA AGUA NAS CAPITAIS BRASILEIRAS 125 

Verifica-se, dêste modo, que existem 13 autarquias 
estaduais, 2 departamentos estaduais sem forma autárquica 

definida, uma autarquia municipal, 2 departamentos muni 

cipais, e em Cuiabá o tipo de estrutura prevalente foge ao 

padrão das demais, estando o serviço de abastecimento de 

água daquela capital subordinado às Centrais Elétricas 

Mato-GroSsenses S.A. Faltam informações quanto ao tipo 

de estrutura prevalente em trés (3) capitais. 

É oportuno verificar a existência de uma única autar-

quia municipal (Pôrto Alegre), embora a arrecadação seja 
feita diretamente pela Prefeitura. A Constituição vigente, 

em seu Artigo 28, estabelece como uma condição assegura-

dora da autonomia dos municipios, entre outras coisas, "à 
organização dos serviços públicos locais'". Conclue-se que a 
política da água adotada nas capitais brasileiras fere a 
Constituição. O que existe, de fato, são Autarquias ou De-
partamentos estaduais, podendo-se considerar como adota-
da nas capitais brasileiras a autarquização dos serviços de 

abastecimento. 

Ebem verdade que em algumas dessas Autarquias 
existe um acentuado ranço de saudosismo e percebe-se o 

desejo que tem o Estado de não abandonar o contrôle sõbre 

o orgão, como em São Paulo e em Pernambuco, onde o Di-

retor Geral está autorizado a movimentar os fundos do 

serviço apenas até um determinado valor. Em Pernambuco, 

por exenmplo, é fixado o valor irrizório de Cr$ 150.000, além 

do qual o Diretor Geral tem que solicitar autorização supe-

rior. Em São Paulo èste valor vai a Cr$ 200.000. Em con-

sequência da inflação que varre o país como um vendaval, 

o Diretor do Departamento de Saneamento do Estado de 

Pernambuco, como o de São Paulo, está autorizado a adqui-

rir apenas 30 metros de tubos de ferro fundido de 150mm, 

sem necessitar autorização governamental. Fica, aSsim, de 

mãos atadas. 

E, igualmente, lamentável que numa capital como Belo 

Horizonte o serviço de abastecimento de água seja um mero 

apêndice da Prefeitura Municipal. 
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A SUBORDINAÇÃO DA AUTARQUIA 

Um aspecto peculiar da vida das autarquias que admi-
nistram os sistemas de abastecimento de ågua nas capitais 
brasileiras é o tipo de subordinação do orgao. 
umas são subordinadas diretamente ao Governado do Estaa-
do, e outras ao Secretário da Viação e Obras Publicas, a de 
Pôrto Alegre é subordinada ao Prefeito e a de São Paulo 
é tutelada por duas Secretarias, a de Viação e Obras Públi-
cas e a da Fazenda. 

Enquanto 

QUADRO N. 2 

Tipo de Subordinação das Aularquias 

AUTORIDADE 
SUBORDINANTE CIDADES 

Belém, Fortaleza Natal, Aracaju, Maceió, 
Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianóp0-
lis, Goiánia, São Luis, Recife, São Paulo 

Governador do Estado 
Secretaria de Viação e 

Obras Públicas 
Prefeito Municipal 
Secret. da Fazenda 

Pôrto Alegre 
São Paulo 

O ÓRGAO CONSULTIVO OU DELIBERATIVO 

Um detalhe da estrutura das autarquias analisadas é 
a existéncia ou não de um órgão deliberativo ou consultivo 
integrante das mesmas. 

QUADRO N.° 3 

Eristéncia de órgão Deliberativo ou Consultivo 

Belém, Aracaju, Vitória, Curitiba, Florianó-
polis (5) 
Recife, São Paulo, Pórto Alegre (3) 
S. Luís, Fortaleza, Maceió, R. de Janeiro (5) 

Conselho Deliberativo 
Conselho Consultivo 
Sem Conselho 
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Verifica-se pelo QuadrO n.° 3 que a 

Autarquias 
existentes (5) não possui Cone1 parte das 

alouma. As 8 restantes estao ayiaidas entre Conselho li-

berativo (5) e Conselho Consultivo (3) 

FIXAÇAO DAS TAXAS: LEI OU DECRETO 

Nas capitais dos 22 Estados brasileiros ruge a hata lho 
ara definir se as taxas cobradas aos usuários podem ser 
iadas por Lei ou Decreto. Tal iuta se verifica mais acen-
tadamente no Estado de Pernambuco onde existem até 
demandas judiciais inie1adas por pretensos prejudicados. 

A origem do debate encontra-se nas Leis que permitiram 
a criacão das' Autarqu1as ou mesmo dos Departamentos Es-
taduais. Algumas estabelecem com Clareza meridiana aue 

as taxas ser�o fixadas pelo Executivo. Outras atribuem 

tal Doder ao Conselho de Água e Esgôto, quando existe, e 
ainda outras, mais liberais, dao este poder ao Diretor da 
Autarquia. Há, infelizmente, leis inteiramente omissas e é 

precisamente nestes Estados onde ferve o caldeirão do de-

sentendimento. 

E oportuno observar n0 Quadro n.° 4 a Autoridade e 

modo de fixar as taxas, nos Estados, independente do tipo 

de estrutura existente. Apenas em 4 cidades é o assunto 

objeto de deliberação da Assembl�ia Legislativa, sendo na 

verdade apenas em 3, pois na Guanabara, estando as taxas 

de água e esgôto vinculadas ao salário minimo local, faz-se 

desnecessario qualquer debate. 

Deve ser registrado que em Vitória, apesar da faculdade 

de arbitrar as taxas ser atribuída ao Conselho Estadual de 

Agua e Esgöto, êste submete o teor da Resolução à Câmara 

Municipal de Vitória e cidades vizinhas servidas pelo mesmo 

sistema. Caso a mesma n�o seja aprovada, temos o Poder 

Legislativo Municipal contrariando a deliberação de um 

orgão BExecutivo Estadual. 

Ve-se que a maioria optou por um Decreto do Executivo, 

alguns por uma simples Resolução do Conselho Deliberativo 

e outros, mais liberais, deixaram o assunto nas m�os do 

Diretor do orgão. E curioso que algumas Autarquias, 
emDO 

ra tenham Conselho Deliberativo, não vejam incluidas nas 

atribuições daquele órgâão o poder de fixar as taxas. E ainda 

mais curioso que em João Pessoa sejam as taxas iIxadas 

pelo Conselho, não sendo o órgão autárquico. 
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QUADRO N.° 4 

Modo de Firação das Taras 

Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro e Ma-

ceió (4) Lei Estadual 

Niterói, Aracaju, Recife, São Paulo e Goiâ-

nia (5) 
Decreto do Executivo 
Resolução do Conselho 

de Agua e Esgotos 
João Pessoa, Vitória e Belém (3) 

Belo Horizonte, Pôrto Alegre, Rio Branco (3) Lei Municipal 
São Luís, Florianópolis (2) 
Cuiabá (1) 

Portaria do Diretor 
Outros 

A VINCULAÇÃO DAS TAXAS 

Ao Salário Minimo 

Desde 1959 a FSESP passou a preconizar que as taxa 
de água e esgôto deverianm ser vinculadas a um parâmetro 
representativo da situacão econömica nacional. Era uma 
maneira de evitar as intermináveis discussões que corriamn 
toda vez que a inflação obrigava a um reajuste nas taxas 
de água e esgôto. Como é óbvio, não foi fácil "vender" a 
idéia. Havia a tradicional vinculação a outros valores, como 
veremos mais tarde. Atualmente, a FSESP opera dezenas 
de sistemas de abastecimento de água, espalhados pelo ter 
ritório brasileiro, nos quais as taxas de água e esgôto estão 
vinculadas ao salário minimo regional, sob forma de percen-
tual sôbre o mesmo. 

Com satisfação verificamos que o Estado da Guanabara 
comprou" a idéia, passando a adotá-la, a partir de janeiro 
de 1963, pela Lei n.° 72. Cumpre salientar que pela citada 
lei os salários de todos os funcionários foram também vin-
culados ao salário minimo regional. 

Em outros Estados têm ocorrido tentativas de vincular 
os salários dos funcionários ao salário mínimo regional, o 
que fatalmente levaria também tal vinculação ààs taxas de 
água e esgôto. É surpreendente que ainda não tenha ocorrido 
esta vinculação, a despeito não só do bem sucedido exem-
plo da Guanabara, como das dezenas de casos semelhantes 
já orientados pela FSESP. 

A idéia está em marcha vitoriosa e a vinculação ao 
salário mínimo regional já é adotada em Belém, São Luís, 
Natal, Fortaleza e Goiânia. Niterói oferece o exemplo mais 
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recente, tendo a vinculaçao sido adotada a partir de feve-
reiro de 1964. É certo que ainda e feita referência a outros 

tipos de vinculaç�o, sendo apenas o preço da água medida 
referido ao salário minimo regional. 

A verdade histórica é que a idéia, uma vez posta em 
iberdade, não pode ser mais controlada pela fonte que a 

originou. 
QUADRO N.5 

Valor das Taxas em Função do Salário Minimo 

CIDADE CONSUMO MEDIDO TAXA FIXA 

15 m3 20 0 Residencias- 5o Belém 

São Luís 
Fortaleza 

10 m3 1o 
Até 99 m2 área - 3o 
De 100 a 149 m2 - 4% 
Acima de 150 m2 - 5% 
15 x 7 SM 10.000 7 SM/10.000 p/m3 Niterói 

Goiânia 
Rio de Janeiro 

Taxa minima -2% 
7 SM/10.000 p/m3 

Ao Valor Locativo 

Não é possível precisar quando foi iniciada no Brasil 

a vinculação das taxas de água e esgoto ao valor locativo 
do imóvel abastecido. Este tipo de vinculação surgiu da idéia 
de que aquëles que residissem em prédios de menor valor 
locativo gastariam menos água que aquêles morando em 

prédios mais luxuosos. Neste tipo de vinculação não se atenta 
para o fato de que o consumo depende de número de pessoas 

e, principalmente, da educação sanitária das mesmas. Tor-
na-se evidente que o simples fato de residir em uma casa 

luxuosa, ou de mais elevado valor locativo, não confere 

educação sanitária a ninguém. 
Por outro lado, verifica-se que o valor locativo é fixado 

pela Prefeitura Municipal, ficando, assim, um órgão esta-

dual a depender de valores arbitrados por um orgao de um 

Governo diferente. Quanto a Prefeitura Municipal arbitra 

m novo locativo para um certo imóvel, a atitude classica 

de um Departamento de Saneamento consiste apenas em 

aguardar a publicação do nôvo valor no Diário Oficial, para 

entao reajustar a situação do usuário na nova Classe. Como 

tal publicação exige meses, quando ocorre, verifica-se que 
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na verdade os usuários dos serviços de agua e esgôto estãn 

quase sempre, situados em classes nao representativas do 

valor locativo atual. 

Alguns Departamentos firmaram Convênios com a 

Prefeituras para obtenção de informações sõbre os novos 
valores locativos. É fácil perceber o valor de tal Convênio 

quando o Prefeito e o Governador estao em quadros políticos 

antagonicos. 
Todos sabem que os valores locativos arbitrados pelas 

Prefeituras raramente consideram o verdadeiro aluguel pago 
pelo inquilino. Freqüentemente se invoca a "defesa do povo" 

para não reajustar os valores locativos. 
Se no passado existia alguma sombra de justiça neste 

tipo de vinculaçâo. hoje tal não sucede. A inflação existente 

no Brasil torna obsoletos os aluguéis dentro de alguns meses. 
A Lei do Inquilinato., emendada e prorrogada várias vêzes, 
provocou os mais disparatados resultados. 

E corriqueiro o pagamento do aluguel e mais um valor 
adicional pago "por fora." Todos sabem que é fácil encon-
trar duas famílias com mesmo número de pessoas, auferindo 
os mesmos rendimentos, pertencendo ao mesmo grup0 edu-
cacional e ao mesmo nível social, com idênticos hábitos sani-
tários, residindo em prédios contíguos de acabamento seme-
lhante, onde uma paga um aluguel dez vêzes menor que a 
outra, pelo simples motivo de residir no mesmo há longo 
tempo. Conseqüentemente, uma família paga uma conta 
mensal de água e esgoto várias vêzes inferior à da outra, 
vivendo sob idênticas condições. 

A vinculação ao valor locativo, na verdade, consiste em 
arbitrar um volume a ser consumido por uma família resi-
dindo num prédio com um dado valor locativo. A taxa de 
consumo arbitrada cresce com o valor locativo. Uma aná-
lise das taxas de consum0 arbitradas e dos valores locativos 
aceitos pelos vários DepartamentOs revela uma prodigiosaa fertilidade de imaginação. Em Aracaju, por exemplo, é esta-
belecido que uma família residindo numa casa de valor lo-
cativo anual entre Cr$ 12.000 e Cr$ 36.000 deve consumir 
mensalmente 5m". Isto equivale a consumir 166 litros por dia ou 33 litros "per capita", numa família de 5 pessoas. OD 
sistema ali adotado se torna odiosamente espoliativ0 ao con-
siderarmos que éste usuário deve pagar Cr$ 160 por mës e 
o outro na 6.3 categoria, com direito a 30m* mensais, paga Cr$ 900 por mês. Para o 1.°, o metro cúbico (1.000 litros) custa Cr$ 32 e para o rico da 6.a categoria custa Cr$ 30. 
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Portanto, mais barato. O SIstema consegue ser odiosoe 
humorístico, pois ao estapelecer uma cota de consumo iá 

declarou que a taxa de pagamenO e Iixa, isto é, n�o medida, 
sem explicar como é posSivel veriiicar o consumo arbitrado. 

Apesar destas vantagens evidentes, ainda está arraigada 
entre nós a vinculação das taxas de água e esgôto ao valor 
locativo do imóvel abastecido. ASSim, dos 18 serviços anali-
Sados, 5 adotam êste tipo de vinculação. São os de Recife, 

Aracaju, Florianópolis, Niterói e Curitiba. 

Ao Valor Venal 

Algumas Prefeituras, reagindo a onda inflacionária e 
a alguns dos fatos já anteriormente mencionados, estão 
abandonando a cobrança do impósto predial tendo por base 

o valor locativo. Existe, embora recente, uma tendencia para 
efetuar a cobrança daquele impósto tendo por base o valor 
venal do imóvel. A Prefeitura Municipal de Recife, por exem-
plo, já anunciou que êste ano adotará o valor venal como 
base para fixaç�o do impósto predial. 

A ilação que se tira é imediata. Se a Prefeitura Muni-

cipal de Recife, como outras, abandonar o valor locativo do 

imóvel, que rumo tomará o Departamento de Saneamento 

daquele Estado onde as taxas de água e esgôto são fixadas 
em função daquele tributo? Já é tempo de cada um ir esco-

lhendo um nôvo caminho. 

ODepartamento de Agua e Esgotos, de João Pessoa, 

vinculou as taxas de água e esgotos ao valor venal do imóvel 

abastecido. Para atingir tal objetivo dividiu os prédios em 

quatro tipos, o menor deles incluindo as construções cujo 

valor venal é inferior ou igual a CrS 500.000. O Departa-

mento de Agua e Esgotos do Espirito Santo, embora nao 
tenha vinculado as taxas diretamente ao valor venal, esta-

beleceu que à taxa de água e esgotos deve ser acrescentada 

uma parte variável, denominada Taxa de Beneficio, equiva-

ente a 0,0002 (dois décimos de milésimos) do valor vena 
da propriedade. Em Pôrto Alegre, esta parte é denominada 

parte fixa e corresponde a 0,25 do impôsto predial e territo-

rial, os quais são cobrados sôbre o valor venal. 

Tudo indica, portanto, que em breve teremos igualmente 

em outras capitais o valor das taxas de água e esgoto 

Vinculadas ao valor venal do imóvel. A objeção a êste tipo de 

Vinculação é evidente. O valor venal declarado por um imóvel 

raramente será o seu valor real e mesmo que isto aconteça 
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haverá necessidade de reajustá-lo freqüentemente. As taxas 
de água e esgôto. òbviamente. se a éle estiverem vinculadas. 
sofrerão conseqüentemente reajuste periodico. Se a Prefej 
tura Municipal não proceder à atualizaçao do valor venal 

declarado, o Departamento de Agua e Bsgotos entrará em 

deficit" e continuará de pé a dificuldade que terá o Estado 
em obter informações da Prefeitura, se os dirigemtes ocupa-

rem posições em campos politicos antagónicos. 

A Area do Imóvel 

No Estado da Guanabara o impósto predial está sendo 
cobrado em função da área do imóvel. E altamente possível 

que êste procedimento seja observado pelas Prefeituras de 
outros Estados. abandonando-se Os valores locativos e venais. 
Torna-se, assim, possivel que enm futuro as taxas de água e 
esgotos sejam diretamente vinculadas à área ocupada, fa-
zendo-se um tipo de vinculação indireta ao impôsto predial. 

O Estado do Ceará. pelo seu Serviço Autönomo de Água 
e Esgoto. já adotou a vinculacão das taxas de água e esgôto 
a área do imóvel. Os prédios abastecidos em Fortaleza foram 
divididos em 3 classes, estando na primeira aquëles cuja 
area seja inferior a 100m. 

Embora seja Fortaleza a 
vincular a taxa de água à área do imóvel abastecido, outras 

capitais esta beleceram êste tipo de vinculação para as cons-
truções. Em São Paulo, por exemplo, desde 1959, pelo Decreto 
n. 35.332, foi a água consumida nas construções vinculadas 
à área a construir, dividindo-se as obras em 5 níveis dife-
rentes, sendo o primeiro correspondente a construções com 
até 100m. Igual procedimento foi adotado em Belém, ini-
ciando-se com construcões com até 150m2, existindo apenas 
4 níveis de taxação. A diferença é que em São Paulo são 
arbitradas taxas fixas revistas anualmente, enguanto em 
Belém foi feita a vinculação ao salário mínimo regional, 
sendo de 10 o valor da taxa para construções com até 

150m2 
Éste tipo de vinculação exigirá infalivelmente um ca-

dastro predial discriminando a área de cada prédio. Ou pelo 
menos um Convénio entre o Departamento e a Prefeitura 
local para obtenção da necessária informação. Nesta 
hipótese, recai-se na objeção surgida quanto às relações entre 
Estado e Prefeitura, jä estudadas na parte referente à vin 
culação ao valor locativo. 

única capital brasileira a 

ltima 
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Ao Número de Peças 

outro tipo de vinculaçao das taxas de água e esgöto é 

olacionado ao número de peças existentes (torneiras, pias. 
Laratórios, bidês etc.). Sto decorre da presunção de que 

1anto maior o numero de peças, maior o consumo de água 

e maior o volume de despejos. 

A desvantagem deste tipo de vinculação é que uma vez 
classificado o usuário numa aeterminada classe e não exis-

tindo fiscalização domiciliaria permanente, ninguém imne-
dirá um acréscimo do numero de peças instaladas. O quue 

se verifica, nas cidades onde este tipo de vinculacão é ado-

tado, é a existência de um usuario oficialmente classificado, 

por exemplo, omo poSsuidor de tres pontos de água, pOs-

suindo na verdade dez ou mais torneiras. 

Este tipo de vinculaçao das taxas de águae esgôto ao 

número de peças é ainda utilizado em muitas cidades brasi-

leiras, especialmente no Estado do Para, embora esta pes-

quisa tenha revelado mao ser adotada em nenhuma capital 

do Estado. Tal vinculaçao, no entanto, é largamente usada 

guantoà taxa de esgot0. 

À Pena D'água 

A chamada pena d'água já foi muito popular no Brasil 
Atualmente encontra-se em desuso, estando restrita a poucas 

e pequenas cidades. Trata-se apenas de uma maneira de 

limitar o consumo e aos maiores consumidores såo atribui-

das tantas penas quantas julgadas necessarias. 

A pesquisa demonstrou que no grupo de capitais brasi-

leiras abrangidas neste estudo não hà casos de adoção de 

penas d'agua. Apenas em Curitiba a Lei n.° 11 de 24-11-47, 

que ate recentemente regulava as taxas de agua e esgoto 

naquela cidade, estabelecia que nos prédios sem hidrömetros 

fössem instaladas penas d'água para limitar 0 Consumo. 

O Decreto que fixou as novas taxas d'água a cidade de 

Recife fala, em seu Artigo 6.0, em "penas d'agua especiais 

Nao existe, na terminologia técnica, tal denominaçao, 
nem 

nosso parque industrial fabrica tal dispositivo 
mecanico. 

Tudo indica que os pernambucanos 
inventaram mais uma 

expressão literária para contentar o eleitorado. 
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Ao Consumo 

A vinculação da taxa d'água ao consumo implica neces 

såriamente num serviço de mediçao. E 1iotoria a deficiêncis 

de hidrometros nas cidades brasileirase em trabalho ió 

realizado sob o título "A Realidade Brasileira em Têrmos 

de Abastecimento de Água", demonstramos que o "deficit" de 

hidrómetros em nossas cidades é da ordem de 74,1 %. Por 

tanto. o número de usuários pagando a agua realmente 

consumida não é muito elevado. 

Como em tôdas as capitais brasileiras existe sempre um 

certo número de hidrômetros, todos os instrumentos legais 

fixando as taxas de água e esgóto fazem referéncia ao preco 

por metro cúbico. Verifica-se, inicialmente, que a idéia geral 

é restringir o uso da água e, em todos os casos, é estabele-

cida uma taxa progressiva que cresce com o consumo, de 

modo a desencorajá-lo. Geralmete, admite-se um míninmo 

de consumo, e partindo dai, se estabelecem quatro níveis. 

O primeiro, ou minimo, é de 10m3 em São Luis, e de 15m3 

em Niterói, Goiânia e Belém, chega a 20m3 em Belo Horizon-

te e Recife, atinge 25m® em Vitória e vai ao máximo em 

João Pessoa e Curitiba, com 30m3. 

QUADRO N.° 6 

Preço do Melro Cubico de Água, em Cruzeiros 

Aracaju-32,00 
Belém 

J. Pessoa-6,60 R. Jeneiro- 14,70 
(7/10.000 s.m.) 

Niterói - 14,70 

(7/10.000 s.m.) 
São Luis- 12,00 

22,00 
Recife 20,00 
Vitória 

Goiânia - 6,60 

B. Horioznte - 4,50 

Curitiba 
16,00 

0,23 

QUADRO N.° 7 

Preço do Metro Cübico Ercedenle 

Niterói - 31,00 

(15/10.000 s.m.) 
Recife - 30,00 

Aracaju-25,00 
Belém 24,75 

São Luis- 16,00 
Vitória - 16,00 

J. Pessoa- 15,00 
R. Janeiro - 14,70 

(7/10.000 s.m.) 

Curitiba- 9,00 
Goiania- 9,00 
B. Horizonte - 5,00 
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Uma análise do Quadro n." 6 revela que o preço do 

metro cubico de agua consumida, nas capitais brasileiras 
que têm serviço medido e referem suas taxas àquele serviço, 
Oscila desde um mínimo de CrS 0,23 em Curitiba e atinge 
a um máximo de CiS 32 em Aracaju. Convém salientar que 
o preço do metro cúbico foi estabelecido em Curitiba desde 
1947 e está em curso na Assembl�ia Legislativa uma Lei 
alterando o preço do metro cubico apenas a partir de 
1965. Quanto a Belo Horizonte, onde o preço do metro 
cúbico é baixissimo, foi o mesmo estabelecido em novembro 
de 1959. O preço do metro cúbico de água consumida na 
Guanabara, apesar de tôda a celeuma, além de ser igual ao 
de Niterói, é dos mais módicos, com a ressalva de que o 
mesmo foi computado baseado no salario minimo vigente 
a 31-12-63. 

Como ilustração, esclarecemos que a Fundação SESP 
adota o preço médio de Cr$ 35 por metro cúbico, em 60 dos 
sistemas que opera. 

DIVISÃO EM CATEGORIAS 

Quem observa a fixação das taxas de água e esgôto nas 
capitais brasileiras nota, na maioria delas, uma curiosa di-
visão dos usuários em categorias. 

QUADRO N.° 8 

Divisão dos Usuários em Categorias 

CATE GORIAS CIDA DE S 

Domiciliario, Comercial, Industrial e Publico Cuiabá, São Luis e 
Goiania 

J. Pessoa, Niterói, Be-
lém e Vitória 
Recife 
Florianópolis 

Domiciliário, Comercial e Industrial 

Domiciliário e Industrial 
Domiciliário e Comercial 
Domiciliário, Comercial, Industrial e Ofi-

cinas Belo Horizonte 
Domiciliário, Comercial, Industrial e outros |Cuiabá 

Houve sempre neste País a idéia de que a Indústria era 
sinônimo de riqueza e que, portanto, devia ser objeto de 
taxação especial. Em conseqüência, em todos os Departa-
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mentos de Saneamento que adotam a Divisão dos usuários 
em categorias, existe uma denominada industrial. Em um 
dêles não se adota a categoria Comercial (Florianópolis) e, 
curiosamente, em Belo Horizonte, além das tr�s categorias 
mais comuns, há referência a Oficinas, sem maiores expli. 

cações. 

Observe-se que no Recife existem apenas duas catego-
rias: Domiciliária e Industrial. Déste modo, um hotel ou 
pensão apresentando um consumo superior ao de uma pe-
quena indústria continua a ser considerado consumidor do-
miciliário. 

Em 3 Departamentos adota-se uma categoria de consu-
mo público para as repartições públicas federais, estaduais. 
municipais e autárquicas, sociedades de economia mista, 
associações civis, tenmplos religiosos e estabelecimentos edu-
cacionais. Os limites desta categoria são elásticos e os usuá-
rios nele compreendidos variam de um Estado para outro. 
Outros Departamentos, como o de João Pessoa, embora não 
declarem existir a categoria pública, estabelecem que as 
repartições públicas e outras, como hospitais, pagarão 50% 
das taxas, o que vem dar no mesmo. Muit0s Departamentos 
incluem na categoria publica apeas os prédios ocupados pelas repartições federais, estaduais e municipais. Outros 
incluem jardins, cadeias, escolas púublicas, hospitais gover-namentais etc. Alguns mais cautelosos incluem na catego ria pública apenas os prédios de "propriedade" da União, do Estado e do Municípi0, quando servirem de sede a repar-tição pública. Faremos nova referência a êste tipo de usuá-rio no capitulo sõbre divisão em classes. 

A idéia de conceder uma tarifa especial ao Govêrno talvez tenha sido introduzida no Brasil pelos portuguêses ou copiada de códigos vigorantes em Portugal. É um ana cronismo e, mais que isso, um absurdo que se deve a todo custo abolir. De fato, é uma iniquidade que o operário pague por metro cúbico de água consumida um preço mais elevado que aquêle pago pelo Govérno Federal que lhe fixa o salárioo e Ihe cobra impostos. Além disto, tal procedimento contraria OS principios municipalistas, pois teríamos a União sendo ajudada pelos Estados ou Municípios, proprietários que sao dos serviços de abastecimento de água. Neste ponto, a taxa-gão vigorante na cidade de Recife é mais avançada polss 
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manda que os predios de propriedade da União, do Estado 
e do Município, servindo como sede de repartiç�o pública, 

sejam "incritos nas classes correspondentes ao valor locativo 
estimado pelo D.S.E.". 

Os demais Departamentos não incluídos no Quadro n. 
8 não adotam a divisão dos usuários em categorias. 

DIVISAO EM CLASSES 

Dada a crônica falta de hidrômetros constatada no 
Brasil, os vários Departamentos resolveram que para o ser-
viço n�o medido os usuarios fóssem divididos em classes. 

E neste capitulo onde se verifica a maior balbúrdia nos 
serviços de abastecimento de agua das capitais brasileiras. 
Há muitos anos convencionou-se que apesar de a água dis-
tribuída ser um produt0 unico, devia ser vendida a preços 
diferentes segundo o nivel económico do usuário. A maneira 

de determinar o nivel economico do mesmo foi avaliar o 

valor locativo da casa que ele ocupava. Esta maneira colo-

nial de classificar os usuários dos serviços de abastecinmento 

de água ainda impera em 5 Departamentos. Paralelamente 

a éste procedimento, verificou-se que n0 Brasil jamais se deu 

aos serviços de abastecimento de água a caracteristica in-

dustrial que os mesmos devem receber. Tais serviços sempre 

foram, e infelizmente ainda continuam a ser, objeto de luta 

politica e campo para tôda sorte de manobra demagogica. 

Sömente o ranço colonial e a demagogia justificam a exis-

tência de classes de consumidores. 

Examinando-se os diversos Departamentos verifica-se 

que quanto mais pobre é o Estado e mais desenfreada é a 

politica, para não dizermos demagogia, maior e o numero 

de classes de consumidores. No Recife são 19 aquelas clas-

Ses e em Goiânia são 38. A recordista, porém, é Belém com 

T0 classes. Quando se caminha para as maiores cidades do 

Sul, o numero diminui e se restringe a uma, na Guanabara, 

Belo Horizonte, Vitória. No Nordeste, a exceção é São Luis 

com uma apemas. 

A justificativa para a existência das classes é diversa. 

Alguns Departamentos apelam para o valor locativo e ins-

ttuem uma série de classes segundo nííveis daquele valor. 

a tonica das classes adotadas em Recife, Aracaju, Niteró1, 

Curitiba e Florianópolis. 
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QUADRO N. 9 
Classes dos Usuários 

N. CIDADES N CIDADES N. 
CIDADEs 

Aracaju 
Vitória 
R. de Janeiro 

Niterói 

Belo Horizonte 
Goiania 
Cuiabá 
Florianópolis 
Curitiba 

70 Belém 
São Luiís 
Fortaleza 
J. Pessoa 
Re ecife 

38 
12 
18 

11 
4 

19 

Outros, como o de Belém, apelam diretamente para o 

próprio estado do imóvel. É aí que se exacerba a imaginação 
dos políticos. Assim, em Belém, existe uma taxa para a casa 

tipo barraca, outra para a casa popular, e uma outra para 
residéncias. Para as residências existem ainda duas taxas, 

segundo tenham jardins ou tenham repuxo. Daí por diante, 
foram criadas classes diferentes para consultórios médicos, 

consultórios dentários, gabinetes de Raios X, lojas com 10 

empregados, lojas com 20 empregados, lojas com mais de 
20 empregados, quitandas, cinemas de 1., cinemas de 2.a, 

cinemas com ar refrigerado, chegando ao cúmulo de dividir 

as barbearias entre as que têm 3 cadeiras, mais de 3 cadei 

ras etc. A lista é por demais longa para ser reproduzida na 

íntegra. A situacão em Goiânia é ligeiramente melhor. Entre 

as 38 classes existe um desdobramento dos colégios pelo 
número de alguns internos, externos e semi-internos, assim 

como os hospitais, casas de saúde e maternidades, além de 

divididos em duas classes, são taxados por leito. Nesta en-

xurrada de classes não é feita qualquer referência ao con 

sumo, nem aos hábitos sanitários dos consumidores. 

No assunto Classificação dos usuários existem as coisas 

mais incompreensíveis e até humorísticas. No DSE de Per 

nambuco, por exemplo, a classe l inclui todos os prédios 

de valor locativo anual de até Cr$ 3.000, ou Cr$ 250 men 

sais. Nao existe na cidade de Recife, como nas outras capi-

tais brasileiras, qualquer tipo de construção capaz de ser 

alugada por CrS 250 mensais. Déste modo, a tabela decre-

tada pelo Govêrno de Pernambuco em 30-12-63 nasceu mor-

ta, está tabelando o inexistente e a existência daquela classe 

1 é apenas uma prova de senso de humor dos pernambu-
canos, constituindo uma pilhéria nordestina. Outra hipótese 

é que a Prefeitura de Recife mantenha valores locativos in-
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feriores a CrS 3.000 anuais, porem, a manobra demagógica. 
é por demais evidente. Em ultima analise, isto acentua o de 
feito de taxar a água consumida tomando por base o valor 
locativo. 

Outro detalhe que se aproxima do humorístico éa exis-
tência de uma "Classe Especial para as "pessoas reconhe-
cidamente pobres". Nao se estabelece nenhum meio de deter 
minar como uma pessoa e "reconhecidamente pobre". Estu-

dos publicados pela Fundaçao SESP já tornaram conhecido 
que apenas 60% da populaçao de uma cidade aufererm as 
vantagens de uma ligaçao domiciliaria. É exatamente nos 
bairros mais pobres onde nao chega a rêde de distribuição. 
Torna-se por demais evidente que se fösse possível enqua drar as pessoas pobres numa Classe Especial, esta seria for-
cosamente a daquelas que não possuissenm ligação domicili-
ária, não havendo necessáriamente taxa para a falta de uso 
da água encanada... 

Alguns Departamentos chegam ao absurdo de relacio-
nar na Classe Especial as "pessoas reconhecidamente pobres' 
com a observação de que "possuem um único imóvel e nele 
residem", o que constitui evidente contradição. 

A existência de uma Classe Especial para as "pessoas reconhecidamente pobres" é a marca de um saudosis1mo ou 
simples demagogia que mesmo alguns dos governos mais 
"progressistas" não extirparam ainda dos regulamentos. 

Ainda a Classe Especial estão inscritos os tempios re-
ligiosos, Os quais pagam taxas que os equiparam às pessoas 
reconhecidamente pobres. Nenhum Departamento atentou 
para o fato de que os templos religiosos não abrem fal�ncia 
e estão enquadrados nas ricas ordens internacionais, qual-
quer que seja o credo religioso. É difícil admitir que um 
templo de riquíssima igreja católica seja equiparado à pess0a 
reconhecidamente pobre. Para os que se escandalizarem com 
estas palavras convém esclarecer que os templos sao en-

quadrados como simples consumidores domiciliarios em 
Belém, Niterói e Vitória, e não existe referência aos mes-
mos em Fortaleza, Aracaju e Curitiba. Em João Pessoa as 

templos pagam 50% das taxas correspondentes ao tipo de 
construção onde estiverem classificados. 

TAXA DE ESGOTO 

ESte trabalho estaria incompleto se n�o abordasse a 
Taxa de Esgôto", também chamada "Taxa de Servent1a 
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ou "Taxa Sanitária". A maioria dos Departamentos simples-
mente estabelece a "Taxa de Esgôto" como um percentual 

sobre o valor cobrado pelo consumo de água. Variam, no 

entanto, os valores adotados como percentual. 

QUADRO N 10 

Percentual para Tara de Esgoto 

75% 
60% 
50% 

100o Rio de Janeiro 
Recife 
Niteroi. . 

100% 
90% 

80-100 

Curitiba . . .. 

Aracaju 
Vitória 

' ' *' '***** 

João Pessoa **** 

A esta regra geral foge Belo Horizonte que estabelece 
uma taxa de CrS 30 por mês, o que equivale a 25% da taxa 
minima para água. Também em Goiânia há um afastamen-
to da regra geral, cobrando-se a Taxa de Esgôto proporcio 
nalmente ao valor locativo, com um minimo de Cr$ 80 para 
valor locativo de até CrS 3.000. Enm Fortaleza a "Taxa de 
Esgôto" está vinculada ao salário mínimo regional, varian-
do de 1 a 3%, dependendo da área da construção. 

TAXA DE TERRENO 

A Constituição, em seu Artigo 30, atribui aos Estados 
e Municipios a cobrança de uma "Contribuição de Melhoria, 
quando se verificar valorização do imóvel, em consequência 
da obra pública". 

Apesar da facuidade concedida pela Constituição, os De 
partamentos de Saneamento existentes nas capitais hrasi-
leiras nâo mostram interêsse pela renda adicional que seria 
permitida por uma "Taxa de Melhoria". Apenas 4 Departa-
mentos cobram aquela taxa, fugindo cuidadosamente de 
classificá-la de "Contribuição de Melhoria". Convencionou 
se, simplesmente, chamá-la "Taxa de Terreno". Esta deno-
minação foi adotada no Estado da Guanabara e mais tarde 
vendida" a outros Departamentos. Aliás, o Estado da Gua-
nabara "vendeu" näo só a denominaç�o como a própria 
maneira de cobrá-la. Assim, não só para o Rio de Janeiro, 
como para Niterói, a "Taxa de Terreno" é uma função doO 
valor que servir de base ao cálculo do impôsto territorial 
respectivo, na seguinte proporção: 
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a) 0.2% nos logradouros em que só passem canali-
Zações de agua; 
0,2% nos logradouros em que s0 passem canali-

zaçoes de esgotos; 
0.4% nos logradouros em que passem as canali-
zações de agua e esgotos". 

b) 

c) 

Já em Vitória, o Artigo 37 do Regulamento é mais 
incisivo pois faz incidir a parte variavel da taxa d'água não 

sòmente sôbre os terrenos SituadoS em logradouros servidos 
por rêde de distribuição, como também estabelece igual ta-
xacão para os terrenos situados atéé a distância de 70 (se-
tenta) metros de rêde distribuidora mais próxima. A parte 
variável da taxa de água é equivalente a 0,0002 (dois déci-
mos de milésinmos) do valor venal da propriedade. 
igualmente, estabelecido que a taxa de esgôto para os ter-
renos ""correspondera a importancia de 50% (cinquenta por 

cento) da taxa de água". 
Em Belo Horizonte a "Taxa de Terreno" é cobrada 

sobre todos os lotes vagos, localizados em logradouros bene-
ficiados pelas canalizações de água e esgôto, cobrando-se 
50 do valor das taxas respectivas, sendo a arrecadação 
feita juntamente com o impôsto territorial. 

Já em Goiânia, o Regulamento do Departamento de 
Saneamento fala explicitamente em "Taxa de Melhoria" de-

clarando-a devida por todos os imóveis situados em logra-
douros servidos pelas rêdes de água e esgöto, cobrando-se 

uma contribuição por metro de testada dos lotes. Para efeito 
de determinação de taxas a cidade é dividida em 3 zonas 

Cobrando-se CrS 7, Cr$ 5 e CrS 3 por metro de testada, 

respectivamente, para os logradouros providos de réde de 

agua. Para os lotes situados em ruas providas de r�des de 

esgotos, Os proprietários pagarão Cr$ 4, Cr$ 3, e Cr$ 2 por 

metro de testada, segundo a zona. 
Em Florianópolis não há informações quanto a arreca-

dação da "Taxa de Melhoria", embora o § 1 do Artigo 12 

da Lei n.° 3.058, que criou o Departamento Autönomo de 
Engenharia Sanitária, autorize o mesmo a emitir Obrigaçoes 

ae Agua e Esgöto resgatáveis com o produto da arrecadaçao 

daquela Taxa. 

Em Sao Paulo, a Lei que criou o Departamento de Agua 

e Esgoto especifica entre as rendas de órg�o "o produto aas 

Contribuições de melhoria que recairem sôbre as proprieda-

aes beneficiadas pelas obras de saneamento urbano. 

Fica, 
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Nas outras capitais brasileiras o assunto passa em 
brancas nuvens e os Departamentos nao utilizam esta fonte 
de renda 

OUTRAS TAXAS 

As peculiaridades encontradas nos serviços de abasteci-
mento de água das capitais brasileiras também se revelam 
nas outras taxas que incidem sóbre as contas extraidas. Um 

exemplo desta peculiaridade ocorria no Maranhão, onde, 
até recentemente, na conta de água era incluida uma "Taxa 
de Maternidade". 

A primeira taxa a observar é a bem conhecida "Taxa 
de Expediente". Ela é cobrada enm vârios Departamentos e 
varia de CrS 5 a CrS 50. A razão da sua existéncia ninguém 
consegue explicar. Vem do Brasil Colonial. É óbvio que para 
escriturar, extrair a conta etc., o orgão encarregado da 
operação precisa dos servicos burocraticos. As despesas com 
tais serviços devem ser levadas ao computo geral do preço do metro cúbico de água vendida. Não há, portanto, outra 
justificativa para uma 
saudade do Brasil Colonial. Embora a maioria cobre a "Taxa 

"Taxa de Expediente", além de 

de Expediente", somente os Departamentos de Recife, João 
Pessoa e Vitória declaram a existência de semelhante taxa, 
como prova de que ali a saudade é maior. 

QTADRO N.° 11 

Taxa de Expediente 

Recife 
João Pessoa 
Vitória 

Cr$ 10,00 
Cr$ 20,00 
Cr$ 50,00 

. 

Uma outra taxa, encontrada apenas em Recife, é a 
"Taxa de Cobrança". Esta é ainda mais aberrante. Significa que o Departamento vende a água e cobra para tirar os re 
cibos. E Como se o dono da loja vendesse o tecido e nos 
cobrasse para nós pagarmos no Caixa. Pois esta taxa existe 
no Recife e custa Cr$ 20. 

Uma outra taxa cobrada na maioria dos Departamentos é a correspondente ao "Aluguel de Hidrômetro". Antes de 

prosseguir, convém ressaltar que não existe taxa de "Alu-
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guel de Hidrômetro" em João Pessoa, Fortaleza, Vitória e 

Cuiabá, pela razão simnples de não haver hidrômetros 
A taxa de "Aluguel de Hidrometro" é justa e geralmen-

te divide os hidrômetros em classes, segundo os diâmetros. 
Ocorre uma exceção em Aracaju onde o aluguel é cobrado 

segundo a capacidade do hidrometro, possivelmente nomi-

nal. Ali, foi publicada uma tabela para aluguel, segundo ca-

pacidades variando de 3m a 1.000m", o que dá para des-

confiar. .. 

Se não cabe discussão sôbre a justiça da taxa, razões 

há de sobra para divergir do modo arbitrário de cobrá-la. 

É por demais óbvio que só se pode cobrar aluguel pelo uso 

daquilo que pertence ao Departamento. 
Pois há órg�os que exigem do usuärio uma cauç�o 

correspondente ao valor do hidrômetro e ainda cobram Taxa 

de Aluguel". Outros vão mais longe e exigem que o usua-

rio compre o hidrômetro, faça doação do mesmo ao Depar-

tamento e ainda cobram "Taxa de Aluguel". Alguns, com 

justiça, declaram os hidrömetros de propriedade do Depar 
tamento e cobram apenas "Taxa de Conservaç�o". Teremos, 

portanto, que dividir os Departamentos entre Os que cobram 

Taxa de Aluguel" e os que cobram "Taxa de Conservação". 

QUADR0 N.° 12 

Taxa de Aluguel de Hidrômetros, em Cruzeiros 

até 1" - 100,00 acima de 1" 

do valor do hidròmetro 
50,00 
1/60 
0,34 do salário-minimo p m�s-ate 

0,50 
2,50 
3,00 
5,00 

1/60 

Recife 
Niterói 

São Luis.. ate 

hidrômetro de 
Curitiba 

1" 

Goiânia do valor do hidrômetro 

QUADRO N.° 13 

Tara de Conservagão de Hidrômetro 

Belém Cr$ 30,00 
3 m3 -Cr$ 30,00 p/mes 
5 m3-CrS 35,00 
7 m3 Cr$ 50,00 

1.000 mn3 

Aracaju 

Hidrômetro de 13 a 19 mm 
- Cr$ 10,00 

25 mm 
32 mm 

38 mm 
51 mmm 

Cr$ 550,00 
Cr$ 15,00 

20,00 
Cr$ 25,00 

- Cr$ 40,00 

Belo Horizonte 
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Como já salientamos. alguns Departamentos exigem 

que o usuário compre o hidrómetro. Este Processo é usado em 

Goiania. Belo Horizonte. Recife e Sao Paulo. Em Belém, ape-
sar de se exigir que o usuario cOmPre o hidrometro, o mesmo 

é indenizado em 20 prestacoes mensais iguais e sucessivas. 

Noutras palavras, aquele Departamento compra o hidrôme-
tro ao usuário. Em Belo Horizonte, ao contrario, o usuário 

compra o hidrómetro ao Depaitamento. Em São Paulo se 

adota instalar o hidrômetro "'mediante prévia doação dos 
interessados". mas apesar de doado, isto é, apesar de o hidrô-
metro passar à propriedade do Departamento, o usuário 

ainda é responsável pela conservação do mesmo. 

RECOMENDAÇÕES 

Não haeria sentido na pesquisa realizada se dela não 
decorressem recomendações para melhoria dos atuais De-
partamentos. Assim, apos esta apreciaçao global dos Depar-
tamentOs existentes nas capitais brasileiras, recomenda-se: 

Continuar a campanha pela instalação de Autar-
quias para Administração de Serviços de Abaste-

cimento de Água; 

Concentrar esforços no sentido de que todos os 
Departamentos tenham entre os seus órgaos um 

Conselho Deliberativo; 

2 

Solicitar que os Governos de Pernambuco e São 
Paulo concedam aos Diretores dos respectivos De-
partamentos liberdade de ação para o empr�go 

das rendas daqueles órg�os, 

3 

4- Batalhar para que o preço do metro cúbico e as 
demais taxas cobradas pelos Departamentos se-

jam vinculadas ao salário minimo regional; 

5-Iniciar, em todos os Departamentos que ainda não 
O 1açam, a cobrança de uma Taxa de Terrenos, ou 

Contribuição de Melhoria; 

6 Abolir as taxas complementares que o tempo tor-

nou obsoletas ou irracionais; 

7 Atualizar tódas as taxas cobradas pelos Departa-
mentos de modo a garantir a auto-suficiência dos 

mesmos. 
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SUMÁRIO 

O autor tece consideraçoes söbre os aspectos legais que regem o fornecimento de águia e que constituem a política 
da água. Demonstra que nas capitais dos Estados brasileiros 
prevalece o tipo de departamento autônomo, porém, não mu-
nicipal. Faz um estudo completo sôbre a vinculação das 
tarifas ao valor locativo, valor venal, área do imóvel, nú 
mero de peças, pena d'água, salário mínimo e ao consumo. 
discutida a divisão dos usuários em categorias e em claS-
ses. São esclarecidas outras taxas que incidem sôbre a conta 
mensal. 

SUM M A RY 

Author �iscusses legal aspects governing supply which 
constitute water policy. Presents statistical evidence that 
in the capital of brazilian state the autonomous form of 
departmnent is pravailing but not the municipal type. A 
complete study is made on the vinculation between water 
rates and rental value, assessed value of property, area of 
the building, number of firtures, minimum salary and to the 
water consumed. It is discussed the division of usures into 

cathegories and classes. Other rates added to the water bill 

are erplaned. 


