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Dispõe sobre o controle do desperdício de água potável 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A 

SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º  Fica o Poder Público, por meio de seu setor competente, autorizado a 

determinar fiscalização em toda a cidade com o objetivo de constatar a ocorrência de desperdícios de 

água distribuída. 

Parágrafo único. Constitui desperdício de água para os fins desta Lei: 

I- Lavar calçadas com uso contínuo de água; 

II- Molhar ruas continuamente; 

III- Manter vazamentos de água; 

IV- Manter torneiras, canos, conexões, valvular, caixa d’ água e reservatórios, tubos 

ou mangueiras eliminando água continuamente; 

V- Lavagem de veículos com uso contínuo de água, excetuando-se as empresas de 

lavagem de carros, que deverão possuir sistema visando a redução do consumo de água ou a 

reutilização desta, a ser verificada quando do seu licenciamento. 

Art. 2º  Ao verificar o uso inadequado ou o desperdício da água distribuída para 

consumo humano, fica o fiscal do Poder Público autorizado a advertir o usuário no sentido de a prática 

não se repetir, anotando o dia, o horário da ocorrência e registrando notificação, a qual será sucedida 

de processo administrativo, permitindo a ampla defesa do acusado. 

Art. 3º  Constatada pela fiscalização a reincidência do desperdício, o Poder 

Executivo regulamentará as penalidades por infringência aos dispositivos da presente lei. 

Art. 4º  Poderão ser mantidos, de forma sistemática, programas de controle de perdas 

de água nos sistemas de produção e distribuição, além de mecanismos de informação, educação 

ambiental e conscientização da população sobre a situação dos recursos hídricos do município e a 

problemática de perdas e desperdício de água. 

Art. 5º  O Poder Público, nos projetos hidráulicos de próprios municipais, adotará 

técnicas e equipamentos visando a redução do consumo de água. 

Parágrafo Único. O desperdício de água em próprios públicos municipais deverá ser 

comunicado a SABESP para que tome as providências com vistas à apuração de responsabilidade e a 

aplicação das penalidades cabíveis. 
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Art. 6º  O poder Público colocará à disposição da população um disk-denúncia 

visando agilizar o combate ao desperdício de água. 

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário "Mário Scholz", 04 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

 

AMÉLIA NAOMI 

Presidenta  
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