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Projeto de lei
Dispõe no âmbito do município de São Paulo
sobre a obrigatoriedade da cobrança de taxa de
água por número de moradores em condomínio e
dá outras providências.
Artigo Io - Fica instituída no município de São Paulo a obrigatoriedade da
cobrança da taxa de água estipulada por número de moradores em cada
apartamento em condomínio edilício.

Artigo 2o - A taxa por pessoa será convencionada através de análise pontual
dos documentos do Condomínio para que seja feito a devida cobrança e
correção.
Artigo 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões. Às comissões competentes.

RICARQ0 TEIXEIRA

VEREADOR
Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.qov.br

OREIRA
tr^tivo

J

| Segue(m) juntado(s), nesta data.!
| documento(s) rubricado(s) sob n® j
|
g
Q foiha de informação [
| sob n°
j Ass:
1‘

9Ò
■©taW

iioEewa,
:ivo

OTÁVIO DE3ÍSR
Técni

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
JUSTIFICATIVA
Este projeto de lei visa coibir as possíveis ilegalidades na forma de cobrança
dos condôminos referente a taxa de água interposto conforme cada convenção
condominial.
E facilmente constatável que um apartamento que moram 4 (quatro) pessoas, o
consumo de água é muito maior do que naquele que mora 1 (uma) pessoa.
Por isso, a lei de cobrança pela fração ideal há tempos vem sendo questionada,
pois não atende certas situações como a descrita acima, como é o caso
característico de consumo individual, no qual, onde houver mais pessoas
sempre haverá mais consumo.
Neste sentido é necessário que haja leis que auxiliem àqueles condôminos que
tem consumo baixo e que muitas vezes, pagam pelo consumo alto de
apartamentos vizinhos que possuem mais pessoas em condomínios que há
somente hidrômetro único.

Ante ao exposto rogo aos Nobres Pares a aprovação desta matéria.
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