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② Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

PROTETO DE LEIA:

Altera e acresce parágrafos ao artigo 2' da Leí
Municipal n' 2.153, de 17 de junho de 2013, que
dispõe sobre a instalação de medidores de água,
nas formas que especifica e dá outras
providências, modiHlcada pela Lei n' 2.644, de 06
de novembro de 2019.

A Câmara Municipalaprova seguinte Lei

Àrt. I' O artigo 2' da LeihÍunictpaln' 2.153, de 17 de junho de 2013,
alterado pela Lei n' 2.644, dc 06 de novembro dc 2019, passa a vigorar c')m as segúntes
redaçõcs:

"Alt. 2' Para a instalação de medidores de água, independente da
categoria, residencial, comercial ou industrial, deverá o requerente protocolar
pedido e recolher os preços púbicos e/ou taxas correspondentes.

SI' Caso não seja feito o pagamento correspondente disposto no
"caput" em 30 (trinta) dias, o pedido será cancelado.

S2' O Poder Executivo regulamentará as disposições constantes
neste artigo.

q.rt. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

Câmarít blunicipaldeJaguatiúna, 05 de outubro de 2020
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Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem o intuito dc modi6lcar a Lei n' 2.153/2013, )á

alterada pela Lei n' 2.644/2019 a fim de estabelecer que para a instalação de medidores de água,

independente da categoria do imóve](residencia], comercial ou industlia]), o requercnte deverá

solicitar atrai és de pcdido e também efetuar o pagamento dos valores correspondentes de taxas

ou preços públicos.

f\.nte o exposto, solicitamos a colaboração dos nobres colegas desta Casa de Leis

para a aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público.

Câmara Municipaldc Jaguaíiúna, 05 dc outubro de 2020
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② Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

à Câmara Nfunicipal de Jaguatiúna

Com fulcro na alínea "b", incisa 1, do art. 185 do Regimento Interno, os

Vereadores que ao 6lnal subscrevem, vcm tequeter que .Prometo de Lei n'

035/2020, que "altera e acresce parágrafos ao artigo 2' dti Lei Municipal n' 2.153,

de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre a instalação dc medidores dc água, nas

formas que espcci6íca e dá outras providências, modiâcada pela Lei n' 2.644, de

06 de novembro de 2019, seja incluído na ordem do dia da sessão de hoje, 06 de

outubro dc 2020, sob o REGIME DE IJRGÊ]VCIA ESPECIAL cm única

discussão e votação

JUSTIFICATIVA

Com efeito, o rcferido Prometo de Lei deverá ser discutido e votado de

forma única e urgente

Diante dt ) exposto, tequctemos o regime de urgência especial

.dúna, 06 dc outubro de 2020.
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Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Prdeto de Lei n' 035/2020

PARECER DO RELATOR ESPECIAL DESIGNADO AO PROJKTO DE
LEI N' 035/2020.

AUTORIA: ILUSTRÍSSIMOS VEREADORES JOSÉ MUNIZ, ÂN'GELO
ROBERTO TORRES, CÁSSIA MURER MONTAGNER, WALTER LUAS

TOZZI DE CAMARGO, AFON'SO LOPES DA SILVA, ROMILSON'
NASCIMENTO SILVA e INAI,DA LIJCIO DE BARROS SANTANA.

RELATOR ESPECIAL DESIGNADO: ILUSTRÍSSIMO VEREADOR JOSÉ
MUNIZ.

PARECER: FAVORÁVEL

De iniciativa dos vereadores acima descritos, o Prometo de Lei n'

i)35/21)20 altera e acresce parágrafos ao artigo 2' da Lei Municipal n' 2.153, dc 17 de

junho de 2013, que dispõe sobre a instalação de medidores de água, nas formas que

especifica e díi outras providências, modificada pela Lei n' 2.644, de 06 de novembro
de 2019."

No mérito, o Projeto estabelece que "para instalação dc medidores de
água, independente da categoria, residencial, comercial ou industrial, devcrá o



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo⑤

Prometo de Lei n' 035/2020

requerente protocolar pedido e recolher os preços públicos c/ou taxas

correspondentes.

Desta forma, com este relatório, compete a este relator designado, na

forma que faculta o Regimento Interno, lax rar parecer a respeito de sua legalidade,

oportunidade e conveniência.

Quanto ao mérito, não há aparente inconstitucionalidade ou
ilegalidade ao prometo apresentado, sendo o Prometo de Lei n' 035/2020 legal,

conveniente e oportuno.

Dianrc do exposto, o Prometo de Lei em epígrafe está apto a ser

apreciado pelo egtégío Plenário, sendo favorável o I'arecer do Relator Especial

designado.

Câmara Municipal deJaguariúna, 06 de outubro de 2020

VKREAD&iÍiÓiÉ MUNIZ

Relator l#specia] Designado
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Prefeitura do Muúçínio.deJaguariúm
Run Alírctlo Bticno. t2JS - (:cutfi Caixa I'tlsta120 - Cl;1' 13i9 10.1)27 - Tc1. (19) 3867-9700 - 1;nx (19) 386?-2856

Jaguariülla- SP

LEI N' 2.644. dc 06 de novetnbio (}e 20} 9
De at.teoria dos VeiwadQ!

Altera a Lei Municioal n'..2:153..de
17 de junho de 2013. aue dispõe.sabre.B
instalação dc medidores de . ágLU...Dâ$
coimas cJuc especifica e dá ..outra!$
Oloviclências .

).4ARCIO GUS'l'AVO BERNARDES REIS. Prefeito do h4unicípio de Jaguariúna,

Estado dc São Paulo etc

PAÇO SABE:R quc a Câmara Municipalaprovou e eu sanciono e pt'otnulgo a

seguinte lci

Alt. 1" 0 ttrtigo 2" da Lei N'íi.inicipaln' 2.153, dc }7 (ie junho de 2013, passa a

vigoram com a seguinte rcdação:

'Ai't. 2' Para a ins(ilação de mais de dois }ncdidores ilo lllesmo terreno,

independentemente da categoria, t'esidcncial, comercial ou industrial, as construções deverão

possuir os cortesã)ondciites piojetos deva(lamente al)lavados pela I'iclbitt.!ia N'lutticipal.':

Ait. 2' Esta lei enfia cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

cm contlátio. . ''}

Ptefcitura do Municíl2b..çlS Jaguariúna, aos 06 SÉ +ove#bJo d/ 201g
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SP

.UXRCto/bUST/yVO BERNAR.[)ES !leis
Fiel'e ito

Publicada no Dcpariãüênto de Expediente e ]i.egistro da Secretaria de Governo.

nadatzisulnb . .,CÍ 'c. ..;...
VA].,,Díí{ AN'rONcO PAltlSI

Sccictário dc Governo
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Jaguariúna- SP

P

!:.Eln' 2.!S3, de 17 de jtmho de 2013
De autoria do Vereador Luiz Cardos deCali)oos

Dispõe sobre a..instalação dQ mçdldpr②

Drowdencias

TARCISIO CiLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de

São Paulo etc

seguinte lei

Art. I' A instalação de medidor de água isoladamente em terreno, sem edificação,

quando servido pela rede de distribuição de água, será feita mediante requerimento protocolizado na

Prefeitura, visando os necessâios estudos de viabilidade técnica à sua efetivação.

Parágrafo único. O proprietário do imóvel, ou seu representmte por meio de

})rocuração, deverá apresentar no ato do pedido de ligação

1- documentos pessoais;

11 - camê de IfyFU - Imposto Predial Territorial Urbano, referente ao exercício

financeiro corrente; ou

111-- escritura de propriedade em seu nome ou contrato particular de compra e venda

do imóvel, com todas as firmas reconhecida

Art. 2' Para a instalação de mais de um medidor no mesmo terreno,

independentemente da categoria, residencial, comercialou industrial, as construções deverão possuir

os correspondentes proüetos devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal.

Art. 3' Esta lei será regulamentada, no prazo de 60(sessenta dias), por l)ecreto do

Poder Executivo, no que couber, e especialmente, nos casos de inadimplência da tarifa de água e

esgoto, em que demande a realização de corte do fornecimento de água.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário, ÇJ)t'é;j;ê+ial a Lei n' 1.172, de 02 de



Câmara Municioalde Jaeuariúna
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEINO 035 /2020

Altera e acresce oaráçlrafos ao artigo 2' da Lei
MunicipaLnl2J53. de 17 de iunha de 201& que
dispõe sobre a instalação de medidores de água

nas formas aue especifica e dá outras orovidências

modificada Dela Lei n' 2.644. de 06 de novembro de

2019

A Mesa da Câmara Municipalde Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc.
Faz Saber a Câmara Municipalaprovou a seguinte lei
Art. I' - O artigo 2' da Lei Municipaln' 2.153, de 17 de junho de 2013,

alterado pela Lei n' 2.644, de 06 de novembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes

redações:
Art. 2' - Para a instalação de medidores de água, independente da

categoria, residencial, comercialou industrial, deverá o requerente protocolar pedido
e recolher os preços públicos e/ou taxas correspondentes.

$ 1' - Caso não seja feito o pagamento correspondente disposto no
caput" em 30 (trinta) dias, o pedido será cancelado.

$ 2' - O Poder Executivo regulamentará as disposições constantes neste
artigo

Art. 2' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Mesa da Câmara Municipald7CJagqariúna. 06 de outubro de 2020

VEREADOR WALTEFltiljgátt#ZIDE CAMARGO
te$ideti;tte

VEREADORA CÁSbiA MURÜR MONTAGNER
yüde Presidgtífe )
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AFOilÉlrÍ;giÉéDA SirVA
PrimeirhSecretário



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

VEREADOR CRISTIANO JOSÉ CECON
Segundo Secretário

Registrado na 9

portaria da Câmara Municipal

íãria e ãR quadro de avisos da



⑤ Câmara Municipal dç Jaeuariúna
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 7 de outubro de 2020

Ofício n.o 523/2020 - PRE

Senhor Prefeito

Passamos às mãos de Vossa Excelência para sanção e promulgação, o

autógrafo do Projeto de Lei n' 035/2020, de iniciativa dos Srs. José Muniz, Angelo Roberto
Torres, Cássia Murer Montagner, Walter Luis Tozzi de Camargo, Afonso Lopes da Sirva,
Romilson Nascimento Silva e Inalda Lúcio de Barros Santana que altera e acresce parágrafos

ao artigo 2' da Lei Municipaln' 2.153, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre a instalação de
medidores de água, nas formas que especifica e dá outras providências, modificada pela Lei n'
2.644, de 06 de novembro de 2019, o qualfoi aprovado por unanimidade de votos, em Unica
Discussão, em Sessão Ordinária, realizada aos 6 de outubro do corrente, por esta Edilidade
Estava ausente na Sessão o Vereador Cristiano José Cecon.

Encaminhámos cópia da justificativa apresentada pelos autores, bem como

o Parecer do Relator Especialdesignado.
Atenciosamente

VEREADOR WALIER
Bi'ésicbdte ⓔLIDE CAMARGO

/

À Sua Excelência o Senhor

Márcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
Jaauariúna -- S.P.

Rua Alüredo Bueno, 1189 -- Centro -- 'l'eles'ones (19) 3847-4336
www.


