
PROJETO DE LEI Nº 023/2019. 

Gabinete do Vereador Hesio Moreira Filho 

 

Obriga a instalação de sistema de captação de 

águas pluviais em imóveis residenciais, 

comerciais e industriais construídos no 

Município de Paragominas e dá outras 

providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS DECRETA A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º.   Ficam as empresas projetistas e de construção civil, bem como os órgãos públicos 

que elaboram projetos arquitetônicos no Município de Paragominas obrigados a prever em 

seus projetos a instalação de dispositivos para captação, armazenamento e utilização das 

águas pluviais para fins não potáveis nas edificações urbanas residenciais e nos 

empreendimentos comerciais e industriais verticais e/ou horizontais condomínios, clubes, 

entidades, conjuntos habitacionais, edificações de interesse social, como forma de: 

 

a) Reduzir o consumo de água da rede pública e o alto custo de fornecimento da mesma; 

b) Evitar a utilização de água potável onde esta não é necessária; 

c) Despertar o sentido ecológico e financeiro com a finalidade de não desperdiçar o mais 

importante recurso natural do planeta; 

d) Ajudar a conter as enchentes, represando parte da água que teria de ser drenada para 

galerias e rios; 

e) Encorajar a conservação de água, a autossuficiência e uma postura ativa perante os 

problemas ambientais do Município. 

 

I- Entende-se por uso não potável, a utilização específica para: 



a) descarga em vasos sanitários; 

b) irrigação de jardins; 

c) lavagens de veículos; 

d) limpeza de paredes e pisos em geral; 

e) limpeza e abastecimento de piscinas; 

f) lavagem de passeios públicos - calçadas; 

g) lavagem de peças; 

h) outras utilizações para as quais não seja necessária água potável. 

 

§1º. O referido no caput deste artigo consistirá na instalação de um sistema que conduza, 

por canalização própria, a água captada por telhados e demais coberturas a reservatórios 

que atendam às normas sanitárias vigentes, para posterior utilização, podendo o excedente 

ser despejado na rede pública de drenagem, se houver. 

 

§ 2º. Fica obrigatório à apresentação de projetos prévios do sistema de captação da água 

da chuva para liberação da obra, onde o não cumprimento implica na negativa de 

concessão do alvará de construção.  

 

§ 3º. A construção do sistema de captação deverá atender às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da fiscalização Sanitária do Município de 

Paragominas. 

 

Art. 2º.   O não cumprimento destas disposições implica na negativa de licença de 

construção e concessão de “Habite-se” para as novas edificações residenciais. 

 

Parágrafo Único- Não serão abrangidos por esta Lei os imóveis citados no caput deste 

artigo construídos em data anterior a vigência da mesma; 

 



Art. 4º. Conforme a conveniência e a necessidade do proprietário, para o sistema a ser 

implantado podem ser utilizados: 

I - Filtros de descida e caixas d`água acima do nível do solo, para soluções mais simples; 

II - Cisternas e filtros subterrâneos, para soluções mais completas de reciclagem. 

 

§1º. Nas unidades residenciais unifamiliares, será exigido às instalações somente para 

áreas iguais ou superiores a 90 m². 

 

Art. 5º. O Poder Público Municipal poderá incentivar o sistema de cisternas, 

disponibilizando os serviços técnicos e operacionais da Secretaria Municipal de 

Saneamento Básico, inclusive quanto à orientação para a instalação, operação, manutenção 

e utilização segura do sistema. 

 

§1º. Poderá ainda ser firmado convênio com entidades sem fins lucrativos para desenvolver 

o programa de reuso, oferecendo assessoria técnica, cursos e treinamentos. 

 

§2º. Fica facultado ao Executivo Municipal conceder incentivo fiscal aos proprietários de 

imóveis já edificados que optarem pelo programa de que trata a presente lei e aos 

proprietários de novos imóveis em cujos projetos de construção, constar previsão de 

projeto de reuso de águas pluviais. 

Art. 6º.   Esta Lei entrará em vigor 365 dias (um ano) após a data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.    

Em 07 de maio de 2019. 

   

HESIO MOREIRA FILHO 

Vereador 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

Recentemente, incluiu-se como objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos 

o aproveitamento de águas pluviais, com o intuito de incentivar e promover a sua captação, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

O presente Projeto de Lei visa garantir à atual e futuras gerações acesso a um meio 

ambiente equilibrado, contribuindo para minimizar os impactos da impermeabilização do 

solo urbano, que se reflete nos problemas constantes de fluxo das águas pluviais atualmente 

enfrentados por nossa população. 

Além de inovações nascidas da criação de sistemas de captação de águas pluviais 

por estudantes, engenheiros e arquitetos da construção sustentável, o mercado nacional não 

para de se modernizar. Alias, legislações específicas levaram o setor a se adaptar. Tendo 

como por exemplo, na cidade de São Paulo, a Lei 13.276 de 2002 que tornou obrigatória a 

execução de reservatório para águas coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes 

edificados ou não, que tenham impermeabilizada superior a 500m³. 

Aproveitar a água da chuva de telhados ou até mesmo reutilizar água do enxague de 

máquinas de lavar roupa para molhar jardins e lavar pisos, é uma prática comum que vem 

sendo realizada a anos em muitas residências brasileiras de maneira rústica, como 

alternativa para reduzir os gastos com a conta de água. 

As grandes cidades do Brasil se desenvolveram de forma desordenada e sem 

qualquer planejamento por parte de seus governantes. A situação é preocupante a cada ano 

e com o processo de urbanização acelerado é possível perceber graves problemas sociais e a 

dificuldade de implantar uma gestão que atenda integralmente as necessidades de toda a 

população. 

A drenagem urbana pode estar interligada a vários desastres naturais, e os prejuízos 

causados são considerados imensuráveis, pois podem apresentar danos materiais e 

humanos. Enchentes, deslizamentos de terra, desmoronamentos de construções, enxurradas, 

são alguns fenômenos e exemplos de desastres naturais que estão diretamente em ligação 



com a gestão da drenagem pública, e na maioria das vezes causam perdas humanas, além 

de vários problemas ligados à saúde pública. 

O aproveitamento das águas pluviais representa um alerta para a importância do 

incentivo ao uso racional da água potável. Além disto, o uso da água da chuva minimiza o 

seu escoamento nas redes de drenagem urbana. 

A captação das águas pluviais para aproveitamento em usos não potáveis hoje é 

adotada em vários empreendimentos, de forma que tornou- se um uso sustentável e que 

pode ser realizada por empreendimentos: residenciais, comerciais, industriais e rurais. 

Para fins Residenciais, as águas pluviais podem ser utilizadas: 

. Limpeza de piso; 

. Irrigações de jardins; 

. Uso para descarga de mictórios e bacias sanitárias. 

Para fins industriais e comerciais 

. Limpeza de pisos; 

. Irrigações de jardins e áreas verdes; 

. Uso para desde mictórios e bacias sanitárias; 

. Reservatórios com reserva técnica para prevenção e combate a incêndios;  

. Lavagem roupas - hotel e lavanderias; 

. Lavagem veículos; 

. Uso para recirculação e resfriamento de máquinas e equipamentos entre outros. 

Nas áreas rurais, é utilizada água de chuva para a irrigação de lavouras. 

As vantagens de adotar sistemas de gerenciamento de águas pluviais são a redução 

do consumo de água potável, e com isto a redução do custo de captação, tratamento e 

fornecimento, e controle e distribuição da água de chuva no sistema de drenagem urbana, 

fazendo um maior controle de cheias. 

 Diante do grande alcance social da presente medida, solicito o apoio dos nobres 

Pares para aprovação da presente proposição. 

Pelas razões mencionadas, rogo aos nobres pares a aprovação desta lei. 



Sala das Sessões, aos 07 de maio de 2019. 

 

 

Hesio Moreira Filho 

Vereador 


