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PROJETO DE LEI N9 705/2019

Autoria: Deputada Joana Darc.

Relator: Deputado Delegado péricles

REVOGA a Lei Promulgada n. 378, de 3j. de

maio de 2017, que "dispõe sobre a

obrigatoriedade da implantação de sistema
para a captação e armazenamento de águas

pluviais, para uso potável ou não potável, em

empreendimentos multifamiliares e demais

edificações, com área de cobertura superior a

500m2 (quinhentos metros quadrados), no

Estado do Amazonas e dá outras
providências",

I. RELATóRIO

Submete-se à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei ns 705/20L9, de
autoria da llustre Deputada Joana Darc, que revoga a Lei Promulgada n.378, de 31 de maio
de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de sistema para a captação e
armazenamento de águas pluviais, para uso potável ou não potável, em empreendimentos
multifamiliares e demais edificações, com área de cobertura superior a 500m2 (quinhentos
metros quadrados), no Estado do Amazonas e dá outras providências.

A proposição foi apresentada no dia 13/7Il2Ot9, sendo incluída em pauta nas

reuniões ordinárias dos dias 13, 14 e 26 de novembro do corrente ano, não tendo recebido
emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta Comissão

de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos constitucional, legal e
jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inc.l, alínea "a"r cf c Art. I27, g1e, inc. ll12, do

Regimento lnterno.

t Art. 27. As Comissöes Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e abrangências
temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental
e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhe sejam
encaminhadas.

' ArT. 127. (.,.) Sre A proposição é despachada às comissöes pelo Presidente da Assembleia, obedecendo aos
seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a análise
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É o breve relatório. Passo a opinar.

[ - FUNDAMENTAçÃO

Com base no que dispöem o Art. 33, coput, da Constituição Estadua13 e Art.87,
inc. l, do Regimento lnternoa, a eminente deputada Joana Darc submete para apreciação
desta Casa Legislativa a presente propositura justificando a iniciativa, em breve síntese, que

o projeto tem por revogar lei que, segundo o alegado, possui contradições e desarmonia
conceitual em sua aplicação.

Procedendo, então, a devida análise da constitucionalidade e da juridicidade,

apesar do louvável intuito do legislador estadual, a presente propositura encontra-se

devidamente ancorada na competência legislativa atribuída aos parlamentares nos ditames

da Constituição Federal e da Constituição amazonense.

Primeiramente, é oportuno salientar que compete a esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação o exame do aspecto constituc¡onal, legal, jurídico, regimental
e da técnica legislativa de proposições que lhe sejam encaminhadas, nos termos do art. 27,

inc, l, alínea "a", do Regimento lnterno desta Casa

Nesse sentido, após detida análise dos autos, verifica-se que a proposta

legislativa em epígrafe, pretende revogar lei que exige sistema de captação de

armazenamento de águas pluviais em empreendimentos multifamiliares, prevista na Lei

Promulgadan.378, de 31de maio de2017, que dispõe o seguinte:

"LEI PROMULGADA

Art. 1.e Ficam obrigados os empreendimentos multifamiliares, e

demais edificações com área de cobertura superior a 500m2

(quinhentos metros quadrados), no Estado do Amazonas, a implantar

sistema para a captação e armazenamento de águas pluviais, para

uso potável ou não potável, coletadas por telhados, coberturas ou

terraços, com o objetivo de contribuir para a redução do consumo e

o uso adequado da água potável tratada,

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo

exceções contidas neste Regimento.t Art.33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao

Defensor Público-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta

Constituição,o Ar. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição do Estado,

admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria: I - Dep

de 02 (dois) Deputados por Projeto;
utado e ou Deputados em conjunto, com I
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Parágrafo único. o disposto no caput é condição para a obtenção das

aprovaçöes e licenças, de competência do Estado e da Região

Metropolitana da Manaus, para os projetos de habitação,
instalaçöes, obras e outros empreendimentos correlatos.

Art. 2.e O sistema de reservatório para acumulação será

dimensionado com base nas Normas ABNT, para cálculo de consumo
per capta de usuários de água da edificação.

Art. 3.s As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4.e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação".

Quanto aos motivos que justificariam a revogação da norma supramencionada, a

Autora destaca lacunas legislativas, mormente quanto ao órgão responsável pela eventual
fiscalização da obrigação prevista na referida lei, bem como cita outras normas jurídicas, a

exemplo da Lei manauara n.1".192, de 31 de dezembro de2OO7, que institui o Programa de

Tratamento e Uso Racional das Águas nas edificações - PRO-ÁGUAS, o qual determina, no

seu art. L6, que a captação e armazenamento de águas pluviais será de natureza facultativa,
motivo pelo qual a manutenção de normas em sentido contrário representaria evidente
insegurança jurídica.

Ademais, impende rememorar, ainda, que, inobstante o objeto do Projeto de Lei

n.705/2019 consistir na revogação da Lei Promulgada n.378, de 3L de maio de 2017, não se

vislumbram violações ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, havendo

compatibilidade, portanto, com o disposto no 5e, inciso XXXVI, da Lei Maior,

Por derradeiro, importante salientar que o mérito do projeto será melhor
analisado no âmbito das comissões temáticas, a exemplo da Comissão de Meio Ambiente,
Proteção aos animais e Desenvolvimento Sustentável, a quem competirá um exame mais

profundo acerca dos impactos da revogação da referida norma objeto deste projeto,

estando a manifestação desta Comissão permanente limitada aos aspectos constitucionais
de admissibilidade da proposta.

Assim, no que tange à constitucionalidade e juridicidade, verifica-se que o tema

tratado no Projeto de Lei em análise, situa-se no âmbito da competência legislativa

concorrente, estabelecida à União, aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do arl.24,
inciso Vlll, da Constituição Federal de 1988 e do art. L8, inciso Vlll, da Constituição

Amazonense.

Ademais, salienta-se que, nestes casos, a competência da União limita-se a

estabelecer normas gerais, fato este que não exclui a competência suplementar dos Estados
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para legislar sobre a matéria, conforme parágrafos primeiro e segundo, da norma
constitucional supramencionada, não havendo, portanto, impedimentos de ordem
constitucional para a edição de lei estadual sobre a proposição em tela.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, também não
se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto por membros desta Casa
Legislativa, nos termos do art. 33 da Constituição do Estado e do Art. 87, inciso l, do
Regimento lnterno deste Poder Legislativo.

ilr - coNcLUsÃo

Diante do exposto, considerando que o presente projeto atende os requisitos formais
exigidos pela ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL ao
prosseguimento do Projeto de Lei ne 705/2019, de autoria da Deputada Joana Darc,

conclamando aos nobres pares desta Comissão e ao Plenário desta Casa idêntico voto.

embro de 2019.

DE LEGADO PÉRICLES

Relator
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