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Altera a redação do inciso VIII do artigo 
20 e acrescenta o artigo 20-C à Lei 
Complementar nº. 54, de 18 de fevereiro 
de 1994, para incluir a obrigatoriedade da 
implantação de sistemas de coleta e 
utilização de águas pluviais nas 
edificações que especifica no município 
de Taubaté.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei Complementar: 

Art. 1º O inciso VIII do artigo 20 da Lei Complementar nº. 54, de 18 de 
fevereiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“VIII – projeto hidráulico constando esquema de captação, armazenamento e 
utilização de água da chuva em atividades que não requeiram o uso de água 
potável, em conformidade com o disposto no artigo 20-C”. 

Art. 2º A Lei complementar nº. 54, de 18 de fevereiro de 1994, passa a 
vigorar acrescida do seguinte artigo e seus respectivos parágrafos: 

“Art. 20-C É obrigatória a implantação de sistemas de coleta e utilização de 
águas pluviais em todos os novos condomínios ou imóveis isolados com mais de 
500m² de área impermeabilizada, a serem construídos no município de Taubaté. 

§ 1º Entende-se por águas pluviais aquelas provenientes da chuva e 
coletada por sistema de calhas, para uso em situações que dispensam a água 
tratada fornecida pelos órgãos oficiais de saneamento. 

§ 2º As águas pluviais, após coletadas, devem passar por sistemas de 
tratamento próprio, conforme preconiza a ABNT e os órgãos de saneamento do 
Estado de São Paulo e do município de Taubaté.  

§ 3º As águas pluviais captadas e tratadas serão armazenadas em caixa 
próprias, sendo sua utilização voltada para uso secundário, como lavagem de 
prédios e veículos, irrigação de jardins, descarga em vasos sanitários e demais 
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atividades onde a potabilidade não seja necessária, vedada, portanto, seu uso para 
consumo e higiene pessoal.  

Parágrafo único – somente serão concedidas licenças para construção de 
novas edificações e respeito registro, mediante a apresentação do projeto de 
implantação do sistema de coleta, tratamento e utilização de águas pluviais, em 
consonância com as normas da ABNT e diretrizes vigentes dos órgãos de 
saneamento do Estado de São Paulo e do município de Taubaté”.   

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

             Plenário Jaurés Guisard, 11 de setembro de 2017. 
 

 
Vereadora Loreny – PPS 

Vereador Jessé Silva – SD 

Vereadora Vivi da Rádio - PSC 

 

 

J U S T I F I C A T I V A 

  Autuado como Processo Administrativo nº. 3.810/2017 tramitou na 
Comissão de Legislação Participativa, a proposta de lei encaminhada pelos 
cidadãos Carlos Eduardo Rodrigues e Pedro Teófilo Morais de Oliveira, 
respectivamente Professor da Rede SESI-SP (orientador da proposta) e aluno do 
Centro Educacional SESI TAUBATÉ.  

 
  A referida proposta de projeto de lei estabelece que todos os novos 
condomínios ou imóveis isolados com mais de 500² de área impermeabilizada a 
serem construídos no município de Taubaté sejam obrigados a implantar, para 
obtenção de aprovação e licença nos órgãos competentes, sistemas de captação e 
retenção de águas pluviais para uso próprio em situações que não envolvam 
consumo ou higiene pessoal.  
 
  Na justificativa da proposta consta que o cidadão taubateano, 
consome, em média, 205 litros de água por dia. Desse total, cerca de 32% são 
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usados na descarga sanitária ou em mictórios; 14% na lavagem de roupas e 8% 
destinados a lavagem de automóveis, áreas externas ou irrigação de jardins. Isso 
significa que mais da metade da água tratada da qual dispomos não tem seu uso 
relacionado diretamente ao consumo humano, o que proporciona imenso 
desperdício dos recursos hídricos oferecidos à sociedade, aumentando os seus 
custos para o consumidor final. Com a utilização de sistemas de captação pluvial 
para uso nessas situações onde a potabilidade não é necessária, tais gastos podem 
ser reduzidos em até 60%.  
 
  O aproveitamento da água da chuva é uma solução de abastecimento 
gratuito que pode ser utilizado tanto nas regiões com histórico de estresse hídrico 
como em locais de maior disponibilidade desse recurso. O sistema de captação de 
captação para reuso é simples, consistindo basicamente na coleta dos recursos 
pluviais pelas calhas tradicionais e seu direcionamento, após filtragem dos resíduos 
sólidos, a um reservatório ou cisterna onde ocorre um tratamento com cloro 
orgânico, para posterior uso em sistema paralelo ao já existente. O custo para 
implantação desse modelo é irrisório quando comparado aos benefícios gerados, e 
sua adoção garante, em poucos meses, o retorno do investimento realizado por 
conta da economia contínua com os gastos com saneamento.  
 
  Pois bem, Excelentíssimo Senhor Vereador Jessé Silva, Presidente da 
Comissão de Legislação Participativa designou a Vereadora Loreny para relatar a 
presente proposta de projeto de lei.  
 
  Nos termos do Art. 52-C do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Taubaté, compete à Comissão de Legislação Participativa: 
 

I – Receber sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por 
cidadãos, associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades 
organizadas da sociedade civil, exceto partido políticos; 
 
II – Receber pareceres técnicos. exposições e propostas oriundas de 
entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades 
mencionadas no inciso I; 
 
III – Transformar as sugestões viáveis em proposituras de sua autoria.  
 

  A proposta foi encaminhada por esta relatora ao Gabinete da 
Procuradoria Jurídica para emissão de parecer.  
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  No seu Parecer, o Procurador Legislativo vislumbrou, 
preambularmente, que o objeto está inserido no âmbito das competências 
municipais. A obrigação restringe-se aos novos empreendimentos particulares nesta 
urbe, o que demonstra interesse local, conforme disposto na Constituição Federal e 
Lei Orgânica Municipal: 
 

Constituição Federal, Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; (...) 

Lei Orgânica Municipal, Art. 8º Cabe à Câmara Municipal, com 

a sanção do Prefeito, legislar sobre: 

I - assuntos de interesse local, inclusive suplementando a 

legislação federal e estadual; (...) 

 
                      Assim como o exame da competência, também o da iniciativa 
legislativa se mostra favorável, uma vez que não pertence à iniciativa reservada do 
Prefeito Municipal apresentar projetos que digam respeita ao regramento das obras 
na circunscrição local: 
 

Lei Orgânica Municipal, Art. 31. Compete privativamente ao 
Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre: 
 
I - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos 
na administração direta, autárquica e fundações, bem como a 
fixação e aumento da respectiva remuneração; 
II - criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
Municipais e órgãos da administração pública; 
III - regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria dos servidores. 
 

                       Lembra ainda, a Procuradoria Jurídica do Legislativo que “[a] iniciativa 
reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume nem comporta 
interpretação ampliativa, na medida em que – por implicar limitação ao poder de 
instauração do processo legislativo – deve necessariamente derivar de norma 
constitucional explícita e inequívoca”. Dessa forma, o processo legislativo não se 
encontra maculado por vício de iniciativa. 
 
                    Todavia, o estudo da espécie normativa escolhida não apresenta os 
mesmos aspectos favoráveis. Por se tratar de regramento de obras locais, deve ser 
apresentado em projeto de lei complementar. Quando exige lei complementar para o 
regramento de certa matéria, a Constituição o faz de modo explícito. 
Simetricamente, o Simetricamente, o mesmo acontece no âmbito municipal: 
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Lei Orgânica Municipal, Art. 27. (...) 
Parágrafo único. São leis complementares as concernentes 
às seguintes matérias: (...) 
II - Código de Obras; 
(...). 

 
                      Além disso, não é possível impor ao Chefe do Poder Executivo prazo 
para  regulamentar a futura lei, uma vez que invade seu campo administrativo. Esse 
tem sido o reiterado entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

  Posto isso, parece-me que, após a resolução dos problemas 
supracitados, a minuta do anteprojeto tornar-se-á viável dos pontos de vista legal e 
constitucional. 
 

É o parecer. 
 

Taubaté, 11 de julho de 2017. 
Heitor Camargo Barbosa 

Procurador Legislativo 

  Considerando os apontamentos do Parecer da Procuradoria 
Legislativa, exaramos PARECER FAVORÁVEL à tramitação da Minuta do 
anteprojeto de lei apresentado pelo Cidadão Pedro Teófilo Morais de Oliveira à 
Comissão de Legislação Participativa, transformando-a em Projeto de Lei 
Complementar para inserir no Código de Obras do Município – Lei Complementar nº. 
54, de 18 de fevereiro de 1994 - a proposta da implantação de sistemas de coleta e 
utilização e utilização de águas pluviais nas edificações que especifica, no município 
de Taubaté.  

  Concluindo, tanto o Parecer da Relatora quanto a Minuta de Projeto de 
Lei Complementar ao serem apreciados pelos demais componentes da Comissão de 
Legislação Participativa, Vereador Jessé Silva e Vereadora Vivi da Rádio, 
receberam manifestações favoráveis.  

  Assim sendo, estamos apresentando conjuntamente, nos termos do 
inciso III, do Art. 52-C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté a 
presente propositura, para a qual pedimos o voto favorável para sua aprovação em 
Plenário.  

Vereadora Loreny – PPS 

Vereador Jessé Silva –SD 

Vereadora Vivi da Rádio -PSC 


