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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Fica revogada a Lei ne 378, promulgada em 3L de maio de 2OI7 , 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.

Art. 2s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, OB dE

novembro de 2019
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, trata-se de anárise das arterações trazidas pera Lei

promurgad a 37gde 31 de maio de 2or7 , que dispõe sobre a obrigatoriedade da imprantação de

sistema para a captação e armazenamento de águas pluviais' pti' u'o potável ou não potável'

em empreendimentos multifamiliares e demais edificações, com área de cobertura superior a

500m2(quinhento,'".,o,quadrados),noEstadodoAmazonasedáoutrasprovidências.

Sobreotema,imprescindívelfazeraleituradaLeil-1.1.45de05dejaneirode2007,que
estaberece diretrizes nacionais para o saneamento básico; artera as Leis nos 6'766' de 19 de

dezembro det979,8.036, de 11- de maio de 1990,8'666', deZLde junho de 1993', 8'987', de 13

de fevereiro de L995; revoga a Lei no 6''528,de 11 de maio de 1-978; e dá outras providências'

Dentroosprincípiosfundamentaisinstituídosnanormaemseuarl'2e'podemosressaltar
a universalização do acesso; disponibilidade, em todas as áreas urbanas' de serviços de

drenagememanejodaságuaspluviais,limpezaefiscalizaçãopreventivadasrespectivasredes,
adequados à saúde pública " 

à ,"gu,.íça da vida e do patiimônio público e privado; adoção de

métodos, técnicas e processos que .onrio"r"'",.' as pecuriaridades rocais e regionais; eficiência e

sustentabilidade econômica; utilização de tecnologias apropriadas' considerando a capacidade

de pagamento dos usuários e a adoção de soruçõergraduais'e progressivas. Todavia, o art' 4e do

mesmo diproma regar nos informa que os ....uiro, hídricos não integram os serviços públicos de

saneamento básico' 
! - -rit..:.. ^ .A.ti, eu Título V, dispôs

Ademais, o Decreto 24.643134, que instituiu o código das Aguas' em s

especificamente sobre a questão das águas pluviais:

Art. 102. consideram-se águas pluviais, as que procedem imediatamente

das chuvas'

Art.1O3.Aságuaspluviaispertencemaodonodoprédioondecaírem
diretamente,podendoomesmodispordelasavontade,salvoexistindo
direito em sentido contrário'

Parágrafo único' Ao dono do prédio' porém' não é permitido:

lg,desperdiçaressaságuasemprejuízodosoutrosprédiosquedelasse
possam aproveitar, sob pena de indenização aos proprietários dos

mesmos;
2e, desviar essas águas de seu curso natural para lhes dar outro' sem

consentimento expãsso dos donos dos prédios que irão recebê-las'

Art. 104. Transpondo o limite do prédio em que caírem' abandonadas

peloproprietáriodomesmo'aságuaspluviais'noquelhesforaplicável'
fi.rt ,ri.iàs as regras ditadas p"' tt águas comuns e para as águas

Públicas.

Art'105'oproprietárioedificarádemaneiraqueobeiraldeseutelhado
nãoOespelesobreoprédiovizinho'deixandoentreesteeobeiral'
quando por outro modo não o possa evitar' um intervalo de 10

centímetros, quando menos' de modo que as águas se escoem'
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Art. 106. É imprescritível o direito de uso das águas pluviais'

Art. 107. São de domínio público de uso comum as águas pluviais que

caírem em lugares ou terrenos públicos de uso comum'

Art. 1-08. A todos é lícito apanhar estas águas'

Parágrafo único. ftfao se' poderão' porém' construir nestes lugares ou

terrenos, reservatórios para o aproveitamento das mesmas águas sem

licença da administração'

Em se tratando das competências constitucionais, podemos ressaltar:

Art. 21. ComPete à União:

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e

definir critérios de outorga de direitos de seu uso;

XX-instituirdiretrize-sparaodesenvolvimentourbano'inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

Atl.22.Compete privativamente à União legislar sobre: 
-

lV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

Parágrafoúnico.teicomplementarpoderáautorizarosEstadosalegislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo'

Art.23.ÉcompetênciacomumdaUnião,dosEstados,doDistritoFederal
e dos MunicíPios:

Vl - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas

formas;
lX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das

condições habitacionais e de saneamento básico;

Art.24.CompeteàUnião,aosEstadoseaoDistritoFederallegislar
concorrentemente sobre:

Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza' defesa do solo

e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da

poluição;

5leNoâmbitodalegislaçãoconcorrente'acompetênciadaUniãolimitar-
se-á a estabelecer normas gerais' .s 

não exclui
5 2e A competência da União para legislar sobre normas geral

a competência suplementar dos Estados'

$ 3e lnexistindo lei federal sobre normas gerais' os Estados exercerão a

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades'

S 4e A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a

ãfi.á.i, da lei estadual, no que lhe for contrário'

Art.25. (...) !- ,,

5 1e São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas Por esta Constituição'
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Art. 30. ComPete aos MunicíPios:

ll - supleme^ttt ti"gitltção federal e a estadual no que couber;

Vlll-promover,noquecouber'adequadoordenamentoterritorial'
mediante planejamento e controle do uso' do parcelamento e da

ocuPação do solo urbano;

lmpende destacar, ainda, que no âmbito do município de Manaus' criou-se o Programa de

Tratamento e uso Racional das Aguas nas edificações - PRO-ÁGUAS (Lei ns L'L92 de 3L de

dezembro de 2007), com intuito de instituir medidas que induzam à preservação' tratamento e

uso racional dos recursos hídricos nas edificações, inclusive com a utilização de fontes

alternativas para captação de águas'

NaSeçãol,quetratadoincentivoàcaptaçãoeaproveitamentodeáguaspluviais,
determina-se que:

Art. 16. A água das chuvas poderá ser captada nas edificações e

encaminhaãa a um reservatório para ser utilizada, após tratamento

adequado,ematividadesquenãorequeiramousodeáguapotável,tais
como:
| - rega de vegetação, inclusive hortas;

ll- lavagem de rouPa;

lll - lavagem de veículos;

lV - lavagem de vidros, calçadas e pisos;

V - descarga em vasos sanitários;

Vl - combate a incêndios;

Vll - recarga de lençolfreático'

Art. 17. Nos novos empreendimentos ou ampliações, que tenham área

impermeabilizada superior a quinhentos metros quadrados' é

obrigatóriaaimplantaçãodereservatóriosqueretardemoescoamento
das águas pluviais para rede de drenagem'

Sl"Ficamdispensadosdeconstruiroreservatórioparacaptaçãode
águaspluviaisosempreendimentosjáinstalados,desdequeatendamà
taxa de permeabilidade conforme a legislação urbanística'

52" Os empreendimentos iá instalados que implantarem'

espontaneamente,oreservatóriodeáguaspluviais,poderãorequereros
incentivosprevistosnoart.Sl.daLein"605,de24dejulhode200l,esua
regulamentação.

Art. 18. Os reservatórios deverão atender às normas sanitárias vigentes e

à regulamentação técnica especifica do órgão municipal responsável pelo

sistemadedrenagem,podendoserabertosoufechados,comousem
revestimentosdependendodaalturadolençolfreáticodolocal.
51.4águacontidapeloreservatóriodeverá,salvonoscasosindicados
pelo órgão municipal responsável pelo sistema de drenagem infiltrar-se

no soto, podendo ser despejada' por gravidade ou por meio de bombas'

naredededrenagemoudiretamentenacalhahidrográfica,ouser
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conduzida para outro reservatório para ser utilizada para finalidades não

potáveis, conforme o art. L4 desta Lei.

5 2" A localização do reservatório, apresentando o cálculo do seu volume,

deverá ser indicada nos projetos das novas construções, a partir da

vigência desta Lei e sua regulamentação, e sua implantação será condição

para emissão da licença ambiental de operação.

5 3' No caso de opção por conduzir as águas pluviais para outro
reservatório, objetivando o aproveitamento da água para finalidades não-

potáveis, deverá ser indicada a localização desse reservatório e

apresentado o cálculo de seu volume.

Art. 19. Sempre que houver aproveitamento das águas pluviais para

finalidades não-potáveis, conforme o art. 16, deverão ser atendidas as

normas sanitárias vigentes e as condições técnicas específicas

estabelecidas pelo órgão municipal responsável pela vigilância sanitária

visando:
| - evitar o consumo indevido, definindo sinalização de alerta padronizada

a ser colocada em local visível junto ao ponto de água não-potável e

determinando os tipos de utilização admitidos para água não potável;

ll - garantir padrões de qualidade da água apropriados ao tipo de

utilização previsto, definindo os dispositivos, processos e tratamentos

necessários para a manutenção desta qualidade;

lll - impedir a contaminação no sistema predial destinado à água potável,

sendo terminantemente vedada qualquer comunicação entre este

sistema de aproveitamento, o sistema predial destinado à água potável e

o sistema de abastecimento da concessionária.

Nesse toar, cabe expor o Princípio da lntegralidade que diz que a lei não deve ser

"locunoso ou deficiente, dando margem ò eloboroção de outros normos tendentes o superó-lo,

causondo confusdo no ordenamento iurídico. "r

Com este entendimento, nos é permitido analisar algumas das disposições contidas no

instrumento normativo sobre o qual nos debruçamos, vejamos:

Art. l"g 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.
Parágrafo único. O disposto no caput é condicão poro d obtencão dos

aprovocões e licencos, de competência do Estado e da Reoião

Metropolitona da Monaus, poro os proietos de habitocão, instalações.

obras e outros empreendimentos conelotos.

1 Manual de Técnica Legislativa - Newton Tavares Filho disponível no sítio http://www2.camara.les.brla-camara/documentos-e-
pesquisa/estudos-e-notas:tecnicas/copv of pertas-abertas-1/Palestra%208.pdf
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Já neste primeiro artigo, vê-se que não existe uma antevisão expressa quanto ao órgão que

seria responsável por exigir o cumprimento da obrigação imposta, permitindo clara confusão

quanto ao encargo - se do órgão licenciador ambiental ou do órgão licenciador de planejamento

urbano - e causando dúvidas tanto ao jurisdicionado quando ao próprio Poder Público'

portanto, a lei deve traduzir uma unidade de pensamento, evitando contradições lógicas e

desarmonias conceituais que poderão acarretar insegurança e arbitrariedade na sua aplicação

(Princípio da Coerência), bem como deve considerar as demais normas que compõem o

ordenamento jurídico, de forma a integrar-se harmonicamente no ordenamento jurídico

(Princípio da CorresPondência).

Sobre o artigo 2e, apesar de não expresso na norma, entendemos referir-se à Norma

Brasileira ABNT NBR L5527:2OO7,se aplica a usos não potáveis em que as águas de chuva podem

ser utilizadas após tratamento adequado como, por exemplo, descargas em bacias sanitárias'

irrigação de gramados e plantas ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de calçadas e ruas,

limpeza de pátios, espelhos d'água e usos industriais'

Ademais, a Norma Brasileira ABNT NBR NBR 10844:1989 fixa exigências e critérios

necessários aos projetos das instalações de drenagem de águas pluviais, visando a garantir níveis

aceitáveis de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia e se aplica à

drenagem de águas pluviais em coberturas e demais áreas associadas ao edifício, tais como

terraços, pátios, quintais e similares. Esta Norma não se aplica a casos onde as vazões de projeto

e as características da área exijam a utilização de bocas-de-lobo e galerias'

Forçoso observar, ainda, que a Lei em questão não informa prazo para adequação, não

sendo razoável exigir imediata vigência da norma, mormente quando demanda gastos elevados

para o seu cumprimento, sobretudo em período de grave crise econômica que atinge

sobremaneira a indústria amazonense, bem como contradiz a Lei do Pro-águas, apesar da

competência constitucional para legislar sobre a matéria ser municipal e não estadual.

pelas razões ora expostas, e atendendo ao pleito das indústrias amazonenses, tomo a

iniciativa de propor a revogação da Lei Promulgada ns 378 de 31de maio de2ot7'

Diante do exposto, clamo aos meus pares desta casa, que aprovem a presente propositura'

pLENÁRlo DA ASSEMBLEIA LEGtsLATtvA Do ESTADO Do AMAZONAS, em Manaus, 08 de

novembro de 2019.

DAR
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