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Acrescenta os artigos 20-A e 20-B à Lei 
Complementar nº 54, de 18 de fevereiro de 1994, 
para incluir a obrigatoriedade da implantação de 
sistemas de reutilização de águas cinza 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 A Lei Complementar nº. 54, de 18 de fevereiro de 1994, passa a 
vigorar acrescida dos seguintes artigos e seus respectivos parágrafos: 

“Art. 20-A  É obrigatória a implantação de sistemas de reutilização de águas 
cinza em todos os condomínios verticais e edificações horizontais com consumo de 
volume igual ou superior a 20 m³ diários, a serem construídos no município de 
Taubaté.  

 § 1º Entende-se por águas cinza aquelas derivadas dos chuveiros, 
lavatórios de banheiros, banheiras, tanques e máquinas de lavar roupas, também 
denominadas águas residuárias servidas. 

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

Art. 20-B Os requerentes de alvará para construção das edificações deverão 
apresentar à Prefeitura Municipal projeto do sistema para tratamento e reutilização 
de águas cinza.  

Parágrafo único – Somente serão concedidas licenças para construção de 
novas edificações e respectivos registros, mediante a apresentação do projeto de 
implantação do sistema de reaproveitamento de águas residuais servidas, em 
consonância com a normas da ABNT e com a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007”.  
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Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

                 Plenário Jaurés Guisard, 11de 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. 3.811/2017 tramitou na 
Comissão de Legislação Participativa, a proposta de projeto de lei encaminhada 
pelos cidadãos Carlos Eduardo Rodrigues e Jefferson Ferreira de Souza, 
respectivamente Professor da Rede SESI-SP (orientador da proposta) e aluno do 
Centro Educacional SESI TAUBATÉ.   
 
  A referida proposta dispõe sobre a implantação de sistema de 
reutilização de águas cinzas nas edificações que especifica no município de 
Taubaté, com a justificativa de que é fato comprovado que o volume de água doce e 
limpa no planeta está diminuindo, inclusive no Brasil, cujo aumento contínuo da 
demanda, associado ao crescimento da população, especialmente urbana, levará a 
situações cada vez mais frequentes de estresse hídrico, o que pode atingir o nosso 
município e sua população, já que o consumo exagerado das reservas naturais está 
sendo maior do que a natureza pode ofertar, e a poluição produzida pelo homem 
está contaminando e restringindo cada vez mais essas reservas. 
 
  Contudo, o avanço tecnológico e os conhecimento produzidos podem, 
se aliados a mudanças simples de postura, construir soluções sustentáveis, capazes 
de garantir o atendimento de nossas necessidades sem comprometer os recursos 
naturais e o meio ambiente. Neste contexto, o projeto propõe a reutilização das 
águas residuárias servidas, chamadas de águas cinza, garantindo o uso racional de 
eficiente desse recurso, além de propiciar o controle de perdas e desperdícios.  
 
  Excelentíssimo Senhor Vereador Jessé Silva, Presidente da Comissão 
de Legislação Participativa designou a Vereadora Loreny para relatar a presente 
proposta de projeto de lei.  
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                      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 partidos 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. 
 
  Concluiu o  Nobre Procurador Legislativo em seu Parecer Jurídico que 
o objeto da proposta está inserido no âmbito das competências municipais, sendo 
também que a iniciativa legislativa se mostra favorável, uma vez que não pertence à 
iniciativa reservada do Prefeito Municipal apresentar projetos que digam respeito ao 
regramento das obras na circunscrição local, conforme disposto no artigo 31 da Lei 
Orgânica do Município. 
 
                     Observou o Procurador Legislativo que a espécie normativa deve ser 
apresentada por meio de Lei Complementar, por se tratar de regramento de matéria 
relativa ao Código de Obras Municipal. Também houve alerta no sentido de que não 
se pode impor ao Chefe do Poder Executivo prazo para regulamentar a futura lei, 
com fundamento no princípio da separação entre os poderes, uma vez que invade 
seu campo administrativo. 
 
                    Portanto, conclui a Procuradoria Legislativa que a minuta do 
anteprojeto, após a resolução dos problemas apontados torna-se viável dos pontos 
de vista legal e constitucional. 
 
                  Considerando os apontamentos do Parecer da Procuradoria Legislativa, 
exaramos PARECER FAVORÁVEL à tramitação da Minuta do anteprojeto de lei 
apresentado pelo cidadão Jefferson Ferreira de Souza à Comissão de Legislação 
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Participativa, transformando-a em Projeto de Lei Complementar para inserir a 
proposta de reutilização de águas cinza no Código de Obras do Município – Lei 
Complementar nº. 54, de 18 de fevereiro de 1994.  
 
         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 
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