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PARECER Nº 569/2016 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 411/11 

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador José Rolim "dispõe sobre a 
proibição do uso de água potável para lavagem de áreas externas dos imóveis no Município e 
dá outras providências". De acordo com o texto proposto, ficam proibidos a lavagem e 
jateamento de calçadas e outras áreas externas de imóveis no Município de São Paulo, 
inclusive utilizando máquinas de pressurização, com água potável proveniente da rede de 
abastecimento pública e que o descumprimento ensejará a aplicação de multa cujo valor será 
fixado pelo Poder Executivo. 

De acordo com a justificativa apresentada, objetiva-se evitar o agravamento da falta de 
água potável no Município de São Paulo, vez que os custos para tratamento e distribuição de 
água potável crescem em proporções matemáticas e que já ocorre desabastecimento em 
regiões limítrofes do Município, inclusive com o exaurimento das fontes de água potável. 
Pretende-se, portanto, evitar a prática de lavagem de calçadas com jatos de água, com 
mangueiras ligadas a máquinas de pressurização e que, ligadas à rede pública, acabam por 
desperdiçar água potável em uma atividade em que se poderia utilizar água de reuso, ou até 
ser utilizada varrição. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da proposta, nos termos de substitutivo apresentado para adequar o projeto à 
melhor técnica de elaboração legislativa e estipular valor para a multa. Nesse sentido, em seu 
substitutivo, propõe que a iniciativa constitua-se em alteração da Lei nº 13.478/2002, que 
dispõe sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município, nela incluindo o 
artigo 164-A e alterando o seu Anexo VI. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favoravelmente à aprovação da propositura, nos termos do substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto aos aspectos que esta Comissão deve analisar, cabe anotar que o projeto 
reveste-se de interesse público e oportunidade. O uso correto e zeloso da água é de grande 
importância e, no atual cenário de escassez desse recurso essencial à vida, o assunto é ainda 
mais delicado. Assim, primordial se faz o estabelecimento de medidas de combate ao 
desperdício da água potável. Portanto, nosso voto é FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 13 de abril de 2016. 

Quito Formiga  - Presidente 
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Aurélio Miguel - Relator 
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Ushitaro kamia 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/04/2016, p. 126 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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