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Aitera a Lci Complenrentar n." 1.923. dc 15 de outubrr:r cle

1021. que institui o Código de Obras e lidilicações do

Nlunicípio de Victor (iraetT c dá outlas prolidências" para
acrescer inciso Vl. no art. 12. incluir alineia i. no ar1. 5;i-
alteral redação c1o alt. 5ó e adicionar os artigos 68-A e 68-
B-
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ArL- 1" Fica acresciclo o inciso VII. no 
"s1". 

do art. i2 da Lei Complementat tt.o

1 .923, de 15 de outubro de 2021 , que institui o Código de Obras e Edificações do Município de

Victor Graeffl, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*Art. 12 (...)

VI- apresentagão de projeto hidros sanitário, conforme o caso, de acordo com a

legislação vigente."

Art. 2" Fica incluída a alínea i, no inciso II, do §1", do art. 54 da Lei Complementar

n." 1 .923, de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"A11. s4 (...)

i) Instalações hidros sanitarias."

Ar1. 3" Altera o caput do ari. 56 da Lei Complementar n.' 1.923, de 2021, passando

a vigorar com a seguifie reclação:

*Art. 56 Para a análise do pedido de Carta de Habite-se e Baixa de Construção, o

órgão responsáve1 pela política urbana do município de Victor Graeff rea.lizará vistoria do

imóvel e constatado que a obra foi concluída, conforme disposto no § 1'do aú. 54o, assim como

a regularidade das instalações hidro sanitarias (individual ou coletivo), quando for o caso, e

funcionamento de destinação de esgoto sanitário, de acordo com legislação e normas técnicas

vigentes, a Cerlidão de Habite-se e/ou Baixa de Constmção será concedida."

Art.4" Ficam criados os art. 68-A e 68-8, que passam a vigorar com a seguinte

redação:

"Art.68-A Todas as novas edifrcações deverão possuir sistema de instalações hidro

sanitiirias, possuindo soluções individuais de esgotamento sanitário, com infraestruturas e

instalaçÕes operaci onais.
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§ 1" É obrigatória nas edificações residenciais unifamiliares, não atendidas por rede

coletora de esgotos, no mínimo, a implantâÇão de sistema individual de tntamento, composto

por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, com base nas normas técnicas NBR 7229193 e

13969t97.

§2' Em terenos com lençol freático raso, não atendidos por rede coletora de

esgotos, não é permitido a implantação de sumidouros. O sistema de tratamento de esgoto

doméstico deverá prever, no mínimo, a implantação de sistema individual de tratamento, com

base nas normas técnicas NBR 7229193 e 13969197, composto por fossa-séptica, filtro e sistema

de desinfecção, para posterior ligação na rede de drenagem pluvial mais próxima, ficando as

despesas por conta do proprietário do imóve1.

§3' Os usuarios dos sistemas de tratamento individual de esgoto sanitario deverào

promover a hmpeza dos mesmos a:rtralmente (fossa séptica e filtro), sendo apresentado o

comprovante junto ao órgão Ambiental Municipal competente.

§4' As fossas sépticas, filtros e sumidouros deverão ser instaladas em local

descobefio com possibilidade de esgotamento, a partir dos logradouros alàstadas 1 ,5 (um metro

e cinquenta centímetros) de qualquer construçâo e divisa do lote.

4ft. 68-B As habitações coletivas deverão possuir sistema de tratamento de esgoto

sanitário que seja eficiente para a quantidade de pessoas atendidas, e que atendam os padrôes

de lançamento (quando disposto em rede de drenagem pluvial ou solo) estabelecidos na

Resolução do Consema 12812006, ou a que a venha a substituir. Em Relação aos projetos, estes

deverão ser elaborados de acordo com as norrnas NBR 7229, NBR 8160, NBR 13969,

N8R12209, bem como normas complementares. O proj eto do sistema deverá ser elaborado por

responsável técnico habilitado e aprovado pelo Setor de Engenharia, por prohssional habilitado,

cspccialmcntc dcsignado pala trpror,ação de tlalamenlo de e Íluente s.'^

Ar1. 5" Esta Lei Compl em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO DE LEr N"dJ2022.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
REGIME: ORDINÁRIO

Prezado Senhor Presidente,

Prezados Senhores (a) Vereadores (a),

Apraz-nos crulprirnenta- los. oportunicladc pcla qual nos diligintos a esta cgrégia

casa legislativa par'at apresentar o pÍesente Pro]eto de Lei que r,ersa sobre as nonras A serem

acrescentadas ao Código dc Obr-as e Er-lificações r,igente no lvlunicipio de Victor GraeiT. com o

escopo dc legulanrentar as instalaçõcs hiilros sanitárias.

Estc Pi. loi elaborado a partir da intirlLaçào I1o Ptocedimcnto no

01 79(r.000.228t2018 aberto pelo \{inistério Público. em quc csle llscaiiza a et'icácia das

soluçôes individuais e a destinação correta do esgoto sanitáio no Municipio de Victor Graefi.

atrar'ós do quai. o NIP. com base na Lei n' 1 1.,145. de 2007 que plopõe as cliretrizes nacionais

para o saneanlento básico c na Lci L.stadr-ral n." (r.503. de 1972 que dispõe sobrc a pronroçàt,.

proteção e recuperação da Saúde Pública" recomencla a regulat.nentaçào local" a qr-ral" deve

abrangcr a normalizaçào clas ir,sLalações hidro sar.ritárias e ple\er \ancô!-s narü u caso de

desclurprir.nento. portdrlto. acresceuta-se as exigências ao Código de Obras e Ecliiicaçõcs

mr-rnicipal. clue já prer,ê penalidadcs cstabclccidas pala o caso de clesc urlprimento do

eslabelecido pcla lcgislação. padronizanclo e lacilitar.rdo a obsen ância dos regi'amentos.

Destarte, visando atender às exigências do MP e aos aspectos da legislação de

saneamento, com vistas à promoção da saúde e preservagão ambiental do Município é que

encaminhamos o presente projeto de Lei para que seja levado à apreciaqão desta Casa

Legislativa, na cetteza de que após regular tramitação, será a Íinal deliberado e aprovaclo na

devida fon.r.ra regimental.

GABINETE DO PREFEITO

nrês de maio de 2022.

Dl-. \'lC'fOR CiR^El-l-il{S. aos 06 dias do

ANDRE KOECHE
Plefeito N,lunicipal
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