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Disp6e sobre a obrigatoriedade da previsao de
solugao pare carrngamento de veiculos el6tricos
em condoml'nios residenciais e comerciais, no
ambito do Municipio de Jacaroi.
PROCESS0 08412021

0     PREFEITO     DO     MUNIcipIO     DE     JACAREl,

USANDO    DAS    ATRIBUICC)ES    QUE    LHE    SAO

CONFERIDAS    POR    LEI,    FAZ    SABER    QUE    A

CAMARA       MUNICIPAL       APROVOU        E        ELE

SANcloNA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1.  Esta  Lei  disp6e  sobre  a  obrigatoriedade  da

previsao de  solueao  para  recarga  de veiculos  eletricos em  edificios  (condomfnios),

residenciais e comerciais,  no Municipio de Jacarei.

Pafagrafo Unico. A solugao adotada deve prever:

I  -  modo  de  recarga  do  veiculo  el6trico  conforme

normas tecnicas brasileiras;

11  -  medigao  individualizada  e  cobranga  da  energia

consumida, conforme procedimentos vigentes das concessionarias.

Ill    -    mecanismo    de   tarifagao   devefa    prever   a

possibilidade de tarifagao pie-paga.

Art,  2.    Observado  o  disposto  nos  incisos  I  e  11  do

art. 60, os condominios deverao ser adaptados nos termos do art.1°, exceto quando

for  comprovada  a  inviabilidade  tecnica  econ6mica,  em  fungao  das  instalae6es  do

condominio ou de limitagao de fomecimento da carga de eletrica pela prestadora de

servigo.

Pafagrafo    dnico    -    A    inviabilidade    deve    ser

registrada  por  meio  de  laudo  elaborado  por  profissional  legalmente  habilitado  nos
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el6trico.

Art.  3° Se  comprovada a  impossibilidade tecnica  ou

econ6mica,  nao  se  aplica  esta  Lei  a  empreendimentos  resultantes  de  programas

habitacionais pablicos ou subsidiados com recursos ptiblicos.

Art. 4° As despesas decorrentes da execueao desta

Lei  correrao  por  conta  das  dotag6es  orpementarias  pr6prias,   suplementadas  se

necessario.

Art.  5°  Esta  Lei  entra  em  vigor  12   (doze)  meses

ap6s   a   data   de   sua   publica9ao,   e   sera   implementada   conforme   o   seguinte

cronograma:

I  - para  projetos  de edificag6es  novas,  protocolados

a partir da data de vigencia desta Lei;

11 - para edificag6es existentes, ap6s 5 (cinco) anos a

partir da data de vigencia desta Lei.

Art. 6°  Revogam-se as disposie6es em contfario.

CamaraMunicipaldeJ,afrei,04deoutubrode2021.

:DGARD SASAKI
Vereador - DEM

1 a Secretai.io

Autor: Vereador Edgard Sasaki - DEM
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JuSTIFICATIVA DO SuBSTITUTIVO

0 substitutivo em questao serve para atender as recomendag6es do parecer juridico

da  Casa,  atendendo as  alterag6es  sugeridas ao artigo  1°em  seu  caput e  inciso  lv,

ao artigo 3° e a exclusao do artigo 4° do projeto original,  renumerando os demais e

assim evitarmos a sua inconstitucionalidade.

jusTiFicAlrvA

0  presente  prQjeto de  Leti  disp6e sobre a  obrisatoriedade da  previsao de pontos de

tomada  de  energia  el6trica  nas  vagas  de  veioulos  em  garagens  de  condominios

residenciais  e  comerciais,  destinadas  ao  abastecimento  de  veioulos  el6tricos,  coim

medigao individual de consumo, no Municipio de Jacarei 0 lengamento de uma serfe

de  veioulos el6tricos no   Brasil  trouxe  a   reboque   urn  elemento  primordial   para   a
"sobrevivencia" dos  modelos:  os pantos de recarga de bateria.  Sao  uma especie de

"cilindro  de  oxigenio"  dos  motores  eletrificados.  Sem  eles,  os carros com  esse  tipo

de propulsao nao existiriam.

Com  efeito,  a  atual tendencia de  utilizagao de eletricidade como energia  motora de

veiculos em geral encontra 6bice na falta de infraestrutura basica de abastecimento.

Enquanto que a grande vantagem desses veiculos 6 a recarga durante a noite, esta

e  dependente  absoluta  de  utiliza9ao  de tomadas  de tonga  adjacentes  as  vagas  de

estacionamento,  localizadas muitas vezes em garagens dos condomlnios sem esse

tipo   de   facilidade.   De   outro   lado,   com   o   gradual   incl.emento   da   utilizagao   de

eletricidade  nos  veiculos,  passafa  a  ser  essencial  a  instalagao  de  medidores  de

consumo de energia tamb6m  nessas tomadas,  que  passarao a ter uso  intensivo,  a

fim   de   se   possibilitar   o   valor   consumido,   ao   inv6s   de   ser   rateado   entre   os

cond6minos independentemente da utilizagao de veiculos el6tricos. A previsao para

o  ponto  de  instalagao  de  tomada  de  energia  eletrica  consiste  em  urn  eletroduto

interligando  urn  dispositivo  para  fixaeao  da  tomada  ate  o  medidor  de  consumo  da

unidade  habitacional  ou comercial,  individualizando desta forma o gasto de energia.

Vale salientar que tanto o eletroduto quanto o dispositivo deverao ser dimensionados
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de incentivar a utiliza9ao de energia  limpa, tao acometida pelo problema de poluigao

do ar. Trata-se,  no fundo, de se evitar problemas futuros, com providencia simples, e

de  baixo  impacto  econ6mico,  que,  alem  disso,  atuafa  como  forma  de  incentivo  a

utilizagao de veiculos limpos.

Desta  forma,   tendo  em  vista  as  evidentes  vantagens  da  ado9ao  das   medidas

pretendidas,   apresentamos  a   presente  propositura,   para  a  qual  almejamos  dos
nobres colegas a sua aprova9ao.

Camara Municipal de J6Sarei,

ARD SASAKl
Vereador - DEN

|o Secrotario

outubro de 2021.

Fonts : LEI  N° 17.336, DE 30 DE MARCO DE 2020 (Prefeitura de Sao Paulo)

( Baseado no Projeto de Lei n° 387/2018 de Autoria do Vereador Camilo Crist6faro -

PSB)

PRACAoostR£SPoDEPES,74     -CEP:   12.327-OO1      -CAIXAPoSTAL228      -TEL.:(012)3955.2205    .
a-rna"-9i:aeb`*:;3c¥mg::|£:a8c9aar:I,ejDa#of'b:P'egbr




