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PROJETO DE LEI Nº 10 DE 30 DE M AIO DE 2014
“ESTABELECE OBRIG AÇÕES À CO NCESSION ÁRI A DOS SERVIÇOS
DE AB ASTECIMENTO DE ÁG U A E COLETA DE ESGO TOS
S ANI TÁRIOS,
Q U ANDO
DA
APRO V AÇ ÃO
DE
NO VOS
P ARCEL AM ENTO S DE SOLO, E D Á O UTR AS PROVIDÊNCI A”S.
JOSÉ REI S SILV A, Vereador da Câmara Municipal de
Itirapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas atr ibuições legais,
especialmente as do inciso X do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal,
apresenta à deliber ação do Plenár io, o seguinte Pr ojeto de Lei:
Arti go 1º - Fica a empresa concessionár ia dos serviços de
abasteciment o de água e coleta de esgotos do Município de Itirapuã,
obrigada a exigir, quando da aprovação def init iva de loteamentos, que
as redes de distr ibuição de água sej am duplas e implantadas nos
passeios, sem a obrigatoriedade da execução de ligações preventivas.
Parágr afo Único - Excluem-se da obr igatoriedade, as tubulações que
não serão objeto da execução posterior de ligações domiciliares.
Arti go 2º - Fica a empresa concessionária dos ser viços de coleta e
tratamento de esgotos no Município de Itirapuã, obrigada a exigir,
quando da aprovação def init iva dos loteamentos, que as redes coletoras
de esgoto sejam im plantadas nos leitos das ruas, com a instalação de
ligações prevent ivas.
§ 1º - As ligações prevent ivas deverão ser implantadas seguindo
diretr izes a serem f ixadas pela concessionár ia.
§ 2º - As ligações preventivas deverão ser obrigator iamente, utilizadas
pelos propr ietár ios dos lotes quando da construção dos imóveis.
§ 3º - A localização exata da ligação prevent iva dever á constar do
contrato de compra e venda do lote, bem como a obr igatoriedade do
comprador em ut ilizá-la.
Arti go 3º - Esta Lei não se aplica às vias e logradouros públicos que já
possuam projeto de rede de água e esgoto aprovados pela empresa
concessionár ia dos serviços.
Arti go 4º - As despesas com a execução da pr esent e Lei correm à
conta de dotações pr óprias do orçamento vigente.
Arti go 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrár io.
Salas das Sessões da Câmara
Municipal de Itirapuã-SP,
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aos 30 dias do mês de m aio de
2014.
_________________________
Jose Reis Sil va
Vereador

Justificati va
Este

projeto

de

lei

visa

estabelecer

para

os

novos

loteamentos m elhor adequação, par que as f uturas ligações de água e
esgoto

não

danif iquem

a

pavimentação

asf ált ica,

e

nem

cause

necessidade de im pedimento da via por conta da realização deste
trabalho, ou seja, t rata-se de uma regulamentação do planejamento
urbano de maneira prevent iva para o município de Itirapuã- SP, diante
disso peço aos demais pares que aprove a presente proposição por ser
de relevant e int eresse público

Salas das Sessões,

aos 30 dias do mês de maio de 2014.

_________________________
Jose Reis Sil va
Vereador

