
Denuncie

Fazer ��gato�� é crime!

Ajude-nos a acabar com esta prática!

Código Penal - Decreto Lei n° 2.848 de 07 de Dezembro de 1940
Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função
ou em razão dela:
Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 
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. Ligação clandestina: Qualquer conexão de instalação predial à rede de água, ou ramal de esgoto, realizada sem 

autorização ou conhecimento da Cesama. O famoso ‘‘GATO'’.

. Alteração no hidrômetro: Qualquer irregularidade encontrada pelo agente da Cesama no hidrômetro, como 

rompimento do lacre; inutilização dos selos do hidrômetro; mudança de padrão sem autorização da Cesama ou 

qualquer outro ato que altere a correta medição.
. Ligação irregular: Vizinho cedendo água para outro vizinho.

A Cesama está retomando uma campanha para localizar ligações clandestinas, popularmente conhecidas como 
“gatos”. A proposta da companhia é regularizar a situação dos imóveis que praticam esta ação. Quem faz ligação 
clandestina está cometendo um crime, que pode levar o infrator a pagar multa e cumprir  as penalidades previstas 
no Artigo 155 Parágrafo 3  do Código Penal. Você sabia que a água que o infrator obtém por meio de “gatos” é 
custeada por todos os usuários que pagam suas contas em dia? Fique atento e confira as informações abaixo.

Estão roubando a nossa água. E agora?
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Quais os tipos de irregularidades podem ser detectados em minha ligação de água?

Ele poderá ser penalizado com multas que, em caso de reincidência, são cobradas dobradas. Veja 
os valores:
. Derivação clandestina de um prédio para outro (vizinho); violação de lacre; inutilização dos 
selos do hidrômetro; mudança de padrão sem autorização; recusa do usuário as inspeções das 
instalações internas - 04 UFMs

. Não cumprimento das notificações da Cesama - 07 UFMs

. Violação do hidrômetro (furos, etc) e manobra de registro externo sem autorização da Cesama - 

16 UFMs                                           
. Ligação clandestina; retirada abusiva do hidrômetro; lançamento na rede de esgoto de líquidos 
residuais - 40 UFMs                             

O que acontece caso o usuário efetue alguma destas ações?

Se a Cesama encontrar um ‘‘gato’’ em um imóvel, o usuário estará sujeito a uma multa, que 
atualmente é de R$ 3.199,60, pois esta prática é considerada uma infração gravíssima pelo 
Regulamento de Água e Esgoto (RAE) da companhia. Ele poderá, ainda, ter que pagar o 
consumo estimado retroativo a 12 meses. Será aberto, também, um boletim de ocorrência e o 
usuário poderá ser chamado a responder criminalmente.

O que acontece se houver uma ligação clandestina no meu imóvel?

Caso o usuário suspeite de alguma irregularidade e queira regularizar sua ligação, não serão 
cobrados multas ou juros. O objetivo da empresa é de que todos os usuários tenham seus 
imóveis abastecidos de forma regular, possibilitando, assim, a justa cobrança pelo serviço. Os 
interessados devem procurar a Agência de Atendimento da Cesama (Avenida Getúlio Vargas, 
n  1001 - Centro), de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, ou ligar para o 115. 

Suspeito de alguma irregularidade no meu imóvel. O que devo fazer?

Repasse estas informações e o incentive a regularizar a situação na Cesama. Você pode, também, ligar para 
o teleatendimento da companhia -  115, e fazer uma denúncia. Sua identidade será inteiramente preservada. 

Sei de um usuário que realiza ��gato�� em seu imóvel. Como proceder?

UFM: Unidade Federativa Municipal - Valor em 2016: R$ 99,61 (reajustado anualmente).                                            

o 

o 


	Página 1
	Página 2

