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LEI 3.641, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a instituir Programa de 
Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações 
Públicas do Município de Morrinhos -GO.  

 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS, do Estado de Goiás, aprova e eu, 
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte lei:  

 Art. 1° Fica autorizado ao Poder Executivo instituir Programa de Conservação e 
Uso Racional da Água nas Edificações Públicas do Município de Morrinhos.    

 Parágrafo único. O Programa de que trata esta lei consiste na conservação de água 
potável nas edificações públicas do Município de Morrinhos, proporcionando a diminuição do 
desperdício e conscientizando as pessoas quanto ao uso abusivo de água potável.  

 Art. 2º No desenvolvimento do programa de que trata o art. 1º, poderão ser 
aplicadas medidas que induzam à conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas 
para captação e reaproveitamento de água nas novas edificações públicas do Município, além de 
promover a conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água.  

   Art. 3° Para efeitos desta lei e sua adequada aplicação, são adotadas as seguintes 
definições: 

 I – Conservação e uso racional da água: conjunto de ações que propiciam a 
economia de água e combate ao desperdício quantitativo nas edificações;  

 II – Desperdício quantitativo de água: volume de água potável desperdiçado pelo 
uso abusivo;  

 III – Utilização de fontes alternativas: conjunto de ações que possibilitam o uso de 
outras fontes para captação de água que não o sistema público de abastecimento. 

 Art. 4° Na execução do Programa de que trata esta lei, poderão ser instaladas pela 
Administração Pública Municipal coletores, caixas de armazenamentos e distribuidores para 
água da chuva, em todos os projetos e construções de prédios públicos. 

 Art. 5° As caixas coletoras de água da chuva, assim como a canalização desta, 
conforme definição pela Administração Pública, poderão destinar a água para uso secundário em 
lavação de prédios, jardins, limpeza, banheiros, não podendo ser utilizada nas canalizações de 
água potável. 

 Art. 6° A Administração Pública poderá, no desenvolvimento do Programa, adotar 
nas edificações públicas dispositivos hidráulicos visando o controle e a redução do consumo de 
água. 
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 § 1° Os dispositivos hidráulicos podem consistir em: 

 I – Torneiras para pias, registros para chuveiros e válvulas para mictórios, 
acionadas manualmente e com ciclo de fechamento automáticos ou acionadas por sensor de 
proximidade; 

 II – Torneiras com acionamento restrito para áreas externas e de serviços; 

 II – Bacias sanitárias com Volume de Descarga Reduzido (VDR); 

 III – Sistema hidráulico que permita o reaproveitamento da água proveniente de 
chuveiros, tanques e máquinas de lavar para descarga nos sanitários ou para uso não potável, 
como lavação de calçadas e áreas externas. 

 § 2° No desenvolvimento do Programa poderá ser adotada outra tecnologia, 
diversa da especificada neste artigo, de forma a possibilitar o controle e a redução de consumo 
de água. 

 Art 7° O combate ao desperdício quantitativo de água também poderá 
compreender ações voltadas à conscientização da população por meio de campanhas educativas, 
aulas e palestras, dentre outras atividades versando sobre o uso abusivo de água, métodos de 
conservação e uso racional da mesma. 

 Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.   

  Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Morrinhos, 19 de agosto de 2021; 176º de Fundação e 138º de Emancipação. 

 

JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 
=Prefeito= 

 
ERNANI CAETANO DA SILVA 

=Secretário de Administração= 


