
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

LEI Nº 4.928, DE 29 DE MAIO DE 2018 

Dispõe sobre a instalação de hidrômetros 

individualizados nas unidades consumidoras 

autônomas em condomínios verticais e 

horizontais, no âmbito do município de 

Jaboticabal. 

Autoria: Pretto Miranda Cabeleireiro 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 21 

de maio de 2018, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 º Os projetos de condomínios edificados que forem aprovados a 

partir da data de vigência da presente Lei, deverão possuir, além do hidrômetro 

instalado na entrada principal, padronizado pelo SAAEJ- Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Jaboticabal, hidrômetros individuais instalados em cada uma das suas 

unidades autônomas, para medição isolada do consumo mensal de água. 

Parágrafo Único - Para efeitos desta lei, entende-se por unidade 

consumidora autônoma toda e qualquer construção ou divisão independente de uma ou 

mais edificações, caracterizada, identificável e definida pelo SAAEJ- Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal para efeito de cadastramento e cobrança, 

que contenha instalações adequadas e independentes para a habitação, moradia, 

comércio e indústria. 
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Art. 2° Os projetos de edificações que já se encontram em tramitação na 

Prefeitura, ainda não aprovados, poderão ser restituídos aos interessados para se que se 

adequem às exigências do corpo deste artigo. 

Art. 3° Os projetos das instalações hidráulicas serão elaborados nos 

termos e exigências das normas técnicas vigentes, expedidas pelo SAAEJ- Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal. 

Parágrafo Único - A capacidade, eficiência operacional e bom 

funcionamento das instalações, redes, reservatórios e demais componentes do sistema 

hidráulico interno é de total e exclusiva responsabilidade do autor do projeto técnico, 

bem como do empreendedor/ construtor e respectivo proprietário do imóvel. 

Art. 4° A implantação individual dos hidrômetros com a correspondente 

emissão das contas individualizadas para cada unidade consumidora autônoma, não 

dispensa a exigência do hidrômetro principal instalado na entrada do condomínio nos 

termos e condições exigidos pelo SAAEJ- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Jaboticabal. 

Parágrafo Único - A medição do consumo das áreas e dependências 

comuns se fará através da diferença apurada entre a medição do hidrômetro principal e 

do total resultante da somatória das medições abatidas nos hidrômetros individualizados 

no mesmo período. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação 

oficial. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 29 de maio de 2018. 

Secretária de Administração 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 29 de 

maio de 2018. 

Agente Administrativo 
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