
 

DECRETO Nº. 1.368 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. 
  
  

“Dispõe sobre a atualização da taxa de água 
do Município de Gaúcha do Norte, e dá 
outras providências.”  

  
  

Voney Rodrigues Goulart, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;  
  

CONSIDERANDO o artigo 3º da Lei Municipal n. 836/2018; 
CONSIDERANDO que a simples atualização do valor monetário na 

base de cálculo não traduz sua majoração; 
CONSIDERANDO o processo de inflação, bem como que a 

atualização não poderá ultrapassar os índices inflacionários e que a Fazenda Pública 
poderá atualizar seus tributos através de ato do Poder Executivo; 

CONSIDERANDO o índice INPC dos últimos 12 (doze) meses de 
novembro/2022, ora, 5,97%; 

CONSIDERANDO o entendimento do Supremo Tribunal Federal em 
que a atualização não caracteriza majoração e pode ser realizado através de Decreto 
do Poder Executivo; 

  
DECRETA 

Art. 1º. Ficam atualizados em 5.97% os valores das taxas mínimas de 
fornecimento de água previstas no Art. 1º da Lei Municipal n. 836/2018, e as taxas de 
fornecimento de água previstas no Art. 2º da Lei Municipal n. 836/2018. 

I – Das taxas mínimas: 

Serviço Valor Quantidade 

Taxa Mínima Residencial  R$           17,70  10.000 litros 

Taxa Mínima Comercial  R$           28,40  10.000 litros 

Taxa Mínima Industrial e Pública  R$           47,37  10.000 litros 

Taxa Ligação com Hidrômetro  R$         211,94  unidade 

Reparo de Cavalete Total  R$           31,79  unidade 

Reparo Cavalete Parcial  R$           15,90  unidade 

Religação de Desligamento Temporário  R$           31,79  unidade 

Religação de Corte de Cavalete  R$           31,79  unidade 



 

II - Ultrapassado a quantidade da taxa mínima, será cobrado o valor de: 
1. Residencial o valor de R$ 1,77 (um real e setenta e sete 
centavos) a cada 1.000 litros utilizados; 
2. Comercial o valor de R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro 
centavos) a cada 1.000 (um mil litros) utilizados; e 
3. Comercial ou industrial e pública, será cobrado o valor de R$ 
4,74 (quatro reais e setenta e quatro centavos) a cada 1.000 (um 
mil litros) utilizados. 

 
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
  

Gaúcha do Norte – MT, 29 de dezembro de 2022.  
  
  

Voney Rodrigues Goulart 
Prefeito Municipal 

 


