
Política Municipal de 
Recursos Hídricos

Lei Municipal nº 4265/2011



Lei Municipal nº 4265 
de 26 de setembro de 2011.

Institui a Política Municipal de Recursos
Hídricos, estabelece normas e diretrizes
para a recuperação a preservação e a
conservação dos recursos hídricos e cria o
sistema de gerenciamento dos recursos
hídricos.



Processo de Construção

Passos:

 1) Discussão da Problemática das Enchentes de 2010 e 2011 

 2) Elaboração do Projeto de Lei –Autoria da Câmara Municipal

 3) Audiências de Apresentação e Discussão do Projeto 

 4) Aprovação 



Principal problemática envolvida

Enchentes



Principais ações da SMMA

Aprovação de empreendimentos diversos vinculada à 
análise de projetos de drenagem de águas pluviais 

que contemplem estruturas destinadas a infiltração 
ou retenção de águas pluviais, visando a mitigação 

de enchentes.

 Aprovação de loteamentos;

 Aprovação de Plantas; e

 Processos de EIV/RIV. 



Controle do escoamento superficial 
das águas pluviais.

 Art. 18 - Fica proibida a implantação de qualquer tipo de
empreendimento que venha a provocar aumento do fluxo
natural das águas pluviais, sem estruturas destinadas a
infiltração ou retenção das águas pluviais nele
precipitadas.

 Art. 19 - O empreendedor de loteamentos e
desmembramentos fica obrigado a projetar, aprovar e
executar sistemas estruturais de infiltração, retenção ou
retardamento do fluxo das águas pluviais, atendendo as
especificações da Prefeitura Municipal.



Exemplo de projeto de drenagem para aprovação de loteamento



Crise Hídrica X Ações Municipais

Sensibilização e Educação Ambiental

(Programas e Campanhas)

Controle do Desperdício de Água 

(Lei Municipal)

Controle da Captação de Água 

(Lei Municipal)

Incentivo ao Reuso de Águas de Chuva e

outras iniciativas sustentáveis (Lei 

Municipal) 



Campanha Cuidando da Água



Lei da Captação Irregular de Água – Lei 4455/2014

Proíbe a Captação Irregular de 

Água em Corpos Hídricos do 

Município

Descumprimento:

1) Multa de R$ 500,00

2) R$ 1.000,00 

(Reincidência)

3) Apreensão do 

veículo



Lei do Desperdício D’Água - Lei Municipal 4459/2015

Proibição do uso da água tratada para:

1) Irrigação de Jardins;
2) Limpeza e lavagem de calçamentos e passeios públicos e

3) Outras situações em regulamentação própria.

Importante instrumento de 

Sensibilização Acerca da Crise 

Hídrica

Descumprimento:

1) Advertência
2) Multa de R$ 500,00



Finalidade:

 Incentivar medidas que estimulem a sustentabilidade por 

meio de benefícios tributários (REDUÇÃO do IPTU e ISS).

PROGRAMA IMPOSTO ECOLÓGICO

LEI COMPLEMENTAR Nº 755/2013

DECRETO Nº 2157/2015

a) sistema de captação e reuso da água da chuva (4%);

b) sistema de reuso de águas residuais (4%); 

c) sistema de aquecimento hidráulico solar (2%);

d) sistema de aquecimento elétrico solar (2%); e

e) permeabilidade acima de 50% do terreno (4%).



Oficinas de Cisternas

Formação de Agentes Multiplicadores



METAS

Ampliação dos Benefícios Fiscais para:

Telhado Verde, Poço de Infiltração, Calçada 

Ecológica e Outras Iniciativas



Contato:

Secretaria de Meio Ambiente
meioambiente@braganca.sp.gov.br

(11) 4034-6780

mailto:meioambiente@braganca.sp.gov.br

