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PARECER Nº 1339/2012 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 485/2010  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, visa 
incentivar a racionalização e economia no uso da água potável e instalação de 
reservatório no sistema de captação de água pelos estabelecimentos do tipo “Lava-
Rápido” e similares situados no Município de São Paulo. A propositura determina 
que só serão concedidos alvará e licença de funcionamento aos Lava-Rápidos que 
comprovarem a instalação de sistemas e equipamentos para recuperação, captação 
em reservatório, tratamento e despoluição da água utilizada na limpeza dos 
veículos. Adicionalmente, dentre outros dispostos, fica estabelecida a 
obrigatoriedade de se instalar sistemas ou equipamentos que proporcionem o uso 
racional e econômico da água potável, e também a proibição do descarte da água 
utilizada pelos estabelecimentos em vias públicas, sistema de captação de águas 
pluviais, sistema de captação de esgoto ou no subsolo sem o devido tratamento. O 
projeto prevê multa no valor de R$ 1.000, dobrada em caso de reincidência, e 
cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que cometerem 
infrações pela terceira vez.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, com apresentação de substitutivo a fim de “(...) adequar o projeto à 
técnica de elaboração legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98, 
bem como a fim de prever a observância da legislação específica sobre a matéria e 
a substituição do termo “alvará de funcionamento” utilizado na proposição para 
“licença de funcionamento”.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou duas 
audiências públicas (em 28 de setembro de 2011 e 19 de outubro de 2011), porém 
não houve manifestações. Concluindo o trâmite da propositura na comissão, foi 
emitido parecer favorável com apresentação de substitutivo visando à 
complementação do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa “(...) com dispositivos referentes à destinação dos resíduos resultantes 
do tratamento da água utilizada na lavagem e à restrição do uso da água tratada 
somente para usos não potáveis, além de especificar que os sistemas para 
recuperação e captação da água utilizada na lavagem e limpeza devem ser 
exclusivos para esta finalidade.”  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
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