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LEI MUNICIPAL DE N01.531 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014
"Dispôe sobre normas de controle de excesso de
consumo de água distribulda para uso humano, e dá
outras providências".

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de São Jose' da

Bela Vista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçoes que ihe são conferidas, faz
saber que a Câmara Municipal, APRO YOU e ELA PROMULGA e SANCIONA a
seguinte LEI:
Art. 10 - Fica a Secretaria de Obras e Servicos, autorizada a determinar a fiscalizacao de
toda a cidade corn o objetivo de constatar a ocorréncia de desperdIcios de água, tais corno:
I - lavar calcadas corn uso continuo de água;
II - molhar ruas continuamente;
III - lavar veIculos em dornicilios residenciais.
Art. 2°. - Ao verificar o uso, as perdas C OS desperdIcios de água acima citados, Os
funcionários e servidores püblicos rnunicipais responsáveis pela fiscalizacão, orientarão
verbalmente o usuário no sentido de a prática nAo se repetir, anotando o dia e o horário da
ocorrência.
Art. 30 - Caso o usuário do sistema de abastecimento de água, não atenda a orientaçâo
prestada, persistindo o desperdIcio de água, a fiscalizacão do notificará por escrito o
usuário, que dará recibo na 2' via da notificacAo.
Art. 40 - Constatada pela fiscalizacâo a persistência do desperdIcio, apesar de notificado o
usuário, será aplicada multa de 5 (cinco) UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São
Paulo).
§ Unico - Em caso de reincidência a multa será quintuplicada.
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Art. 50 - As providências acima serão sempre tomadas por ocasião da reducâo da oferta de
água nos mananciais de abastecimento, de tal forma gue cologue em risco o suprimento de
água a populacão do Municipio.
§ Unico - Esta situacAo deverá ser caracterizada pela decretaçäo do Estado de Alerta ou
SituacAo de Emergéncia por parte da defesa civil do Municipio ou do Estado de Säo Paulo.
-

Art. 6° - Compete ao Chefe do Poder Executivo, antes de tomar as medidas previstas
nesta Lei, decretar o Estado de Alerta ou Situacão de Emergéncia, seguido de ampla
divulgaçâo a populaçâo do Municipio sobre os respectivos motivos.
Art. 7° - Compete ao Municipio manter, de forma sistemática, programas de controle de
perdas de água nos sistemas de produçäo e distribuicâo, além de mecanismos de
informacâo e conscientizaçäo da população sobre a situaçào dos mananciais de
abastecimento e a situação de perdas e desperdIcios de água.
Art. 8°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposicöes em
contrario.

CELIA MA
CIOLI DOS SANTOS
PREFEIYK MUNICIPAL
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Oficlo n°31/2013
So José da Bela Vista 03/12/2014

CkAARA MMCIPAL DE
SAO JOSE DA BELA VISTA
PROTOCOLO
EWrAD
P'OcujAR
ENC. PROTj
Senhor presidente:

Segue em anexo cópia da Lei Municipal de n01.531 de 03/12/2014 devidamente
sancionada e para as providências pertinentes.

Atenciosamente,

ANDRE LUIZ DARINI'BATISTA
SECRETARIO DE SEGLTANA PUBLICA MUNICIPAL

Ao Exmo.Sr.
VICENTE DE PAULA MASSINO
MD.Presidente da Câmara Municipal de
São José da Bela Vista-SP

