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LEI COMPLEMENTAR N 06 DE 20 DE SETEMBRO DE 2002

Dispöe sobre a obrigatoriedade de execuçåo de

reservatório para Æguas coletadas por coberturas c

pavimentos nos lotes edificados ou nªo que tenham

Ærea impermeabilizada superior a 500 metros

quadrados e dÆ outras providŒncias

O PRESIDENTE DA C´MARA MUNICIPAL DE MOG DAS

CRUZES
FA˙O SABER QUE A C´MARA APROVOU E EU NOS TERMOS

DO PAR`GRAFO UNICO DO ARTIGO 82 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR

Art lO Nas glebas lotes quadras ou imóveis em geral edificados ou

nªo que tenham Ærea impermeabilizada superior a 500 metros quadrados deverªo ser previstos
reservatórios para acumulaçÆo de Æguas pluvials como condiçªo necessÆria para aprovaçªo de

projeto excluindoseos imóveis de características rurais e de uso comprovadamente agrícola

ParÆgrafo Único A execuçªo dos reservatórios de que trata o caput
deste artigo Øcondiçäo necessÆria para a obtençäo do HABITESEouOCUPESE

Art 2 A capacidade do reservatório deverÆ ser calculada com base na

seguinte equaçäo

V 015 xAixlP xt

V volume do reservatório m3
Ai Ærea imperineabifizada m2
IP índice pluviomØtrico igual a006 mh

t tempo de duraçäo da chuva igual auma hora

lO DeverÆ ser instalado um sistema que conduza toda a Ægua captada
por telhados coberturas terraços e pavimentos descobertos ao reservatório

2 A Ægua comida pelo reservatório deverÆ preferencialmente infiltrar

se no selo podendo ser despejada na rede pœblica de drenagem após urna hora de chuva ou ser

conduzida para outro reservatório para ser utilizada para finalidades nªo potÆveis

Art 3 Os estacionamentos de veículos com atividade econômica
existentes e futuros e nªo edificados ou cobertos deverªo ter 30 trinta por cento de sua Ærea

com piso drenante ou com Ærea naturalmente permeÆvel

lO A adequaçào dos estacionamentos de que trata o caput deste artigo
deverÆ ocorrer no prazo mÆximo de 180 cento e oitenta dias a contar da publicaçâo desta Lei

2 Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo serÆ

aplicadaao estabelecímentoassegntessançôes



Câmara

ContLei Complementar n 06 FIs02

a advertºncia
b multa de 50 cinqüenta UFM após tmnscorridos 30 trinla dias da

aplicaçäo da advcrtºncia
e multa de 100 cem UFM no caso de reincidºncia

Art 4 Esta Lei serÆ regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60
dias de sua publicaçào

Art 5 Esta Lei entrarÆ em vigor na data de sua publicaçªo revogadas
as disposiçıes em contrÆrio

GABINETE DA PRESID˚NCIA DA C´MARA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES em 20 de setembr 200ZAfi2Fundaçäo da Cídade de Mogi das
Cruzes

CUO PEREIRA

Pdente da Camara

REGISTRADA NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA
C´MARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES em 20 de setembro de 2002 442 da

Fundaçªo da Cidade de Mogi das Cruzes
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