
 
  
 
 

 
 
 
                                                                                
 
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas Públicas de incentivo ao uso de 
sistemas de aquecimento solar no Brasil: 
acompanhamento das leis aprovadas e dos 
projetos de lei em tramitação  

 
Renato Martelli Soares e Délcio Rodrigues 
Janeiro 2010 



 
  
 
 

 
 
 
                                                                                
 
 2 

APRESENTAÇÃO 

 

Neste texto apresentamos o acompanhamento da tramitação em Câmaras Municipais, 

Assembléias Estaduais e Congresso Nacional de projetos de lei que dispõe sobre o uso de 

sistemas de aquecimento solar feito pela Iniciativa Cidades Solares ao longo de 2009.  

 

Desde 2006, a Iniciativa Cidades Solares tem proposto, acompanhado e trabalhado na 

regulamentação deste tipo de projeto por entender que a sociedade brasileira tem muito a 

ganhar com as vantagens socioambientais trazidas pelo uso destes sistemas: na economia na 

conta de energia, no número de postos de trabalho criados pelo setor ou na redução no 

impacto ambiental da geração de outras fontes de energia substituídas pela energia solar. 

 

A certeza de estarmos seguindo um bom caminho vem tanto dos números do mercado solar 

quanto da comparação entre nossas metas e a realidade. Desde que conseguimos colocar em 

tramitação um projeto de lei pró‐solar no município de São Paulo, as taxas de crescimento do 

mercado de aquecimento solar mudaram de escala: da (boa) média de 11% ao ano passaram a 

30% ao ano. E quanto às nossas metas: iniciamos a Cidades Solares almejando alcançar até 

2010 a tramitação de legislações pró‐solar em dez municípios. Fechamos 2009 com 28 leis 

aprovadas entre municipais e estaduais, sinal de que a sociedade entendeu nossa mensagem e 

resolveu aderir a este jogo onde todos ganham. 

 

Além de fazer um balanço da legislação atual e em tramitação, esperamos que este trabalho 

sirva para que outros assumam o trabalho de cobrança dos nossos legislativos e dos executivos 

para que este tipo de iniciativa seja um sucesso, contribuindo com o bem estar da nossa 

população e com o clima do planeta Terra. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Iniciativa Cidades Solares tem proposto e acompanhado a tramitação e a entrada em vigor 

de muitas das leis que incentivam ou obrigam o uso de sistemas solares de aquecimento de 

água (SAS) nos âmbitos municipal, estadual e federal. Este acompanhamento, além de ter sido 

utilizado ao longo de seu desenvolvimento como ferramenta de atuação da sociedade civil 

frente ao poder público, propiciou a observação e o estudo do processo legislativo e, também, 

do padrão das relações entre executivo e legislativo. Por estudo do processo legislativo 

entendemos o levantamento e a análise dos processos que compõem a apresentação, 

tramitação, aprovação e sanção – ou veto – de projetos de lei.  

 

Ao analisarmos como os plenários e comissões do poder legislativo e órgãos do poder 

executivo reagem aos projetos de lei solares esperamos encontrar os motivos de sucesso ou 

fracasso destes projetos, podendo no futuro melhorá‐los e expandi‐los para os mais de 5.500 

municípios brasileiros, os 26 estados, o DF, e à esfera federal. Já a relação entre o executivo e 

o legislativo é algo que pode ser esclarecido frente a exemplos empíricos e por observações 

das ações decorrentes de leis aprovadas. 

 

Seria uma lei solar somente mais um documento da burocracia estatal ou uma forma concreta 

de implantar medidas e ações? A pressão da sociedade para a aprovação e o cumprimento 

destas leis traz conseqüências? A relação de poder entre executivo e legislativo é igualitária ou 

desigual? Através deste acompanhamento buscamos responder a perguntas como estas. Para 

citar um exemplo dos estudos que já foram feitos sobre as relações executivo‐legislativo, 

Limongi1 argumenta que a taxa de sucesso das iniciativas do Executivo (que nada mais é que a 

razão entre o aprovado e o total enviado por este poder) e a taxa de dominância sobre a 

produção legal (a razão entre o número de leis propostas pelo Executivo e o total de leis 

aprovadas no período) giram em torno de 90% em países como a Inglaterra, Dinamarca e 

                                                 
1 A democracia no Brasil. Presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório. Novos estudos, CEBRAP, 
número 76, São Paulo, 2006 
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Brasil, demonstrando que o executivo quase nunca tem suas proposituras negadas. Nesta 

proporção, de cada 10 projetos apresentados pelo executivo somente 1 é negado, o restante 

tornar‐se‐á lei. Este autor foi por nós argüido sobre a existência de uma possível análise dos 

processos legislativos referentes a leis que obrigam ou incentivam o uso de energia solar e da 

relação destes com o executivo, tendo respondido desconhecer qualquer literatura a respeito, 

o que caracterizaria nosso trabalho como original na ciência política. Como esta legislação é 

um tanto quanto recente, a primeira lei que temos registro é de 2001, é compreensível que a 

ciência política ainda não tenha formulado estudos que utilizem estas leis como base. No 

entanto, com a temática ambiental fazendo cada vez mais parte do dia‐a‐dia da sociedade, 

trabalhos como este aqui apresentado ganham cada vez mais pertinência. 

 

Para a realização deste trabalho criamos um banco de dados com os diversos casos municipais, 

estaduais e federais que foram analisados qualitativa e comparativamente. Este processo nos 

permitiu criar uma visão mais esclarecida sobre o que pode, no plano legal, alavancar a energia 

solar no Brasil e quais são as diferentes vertentes deste processo. Este trabalho teve como 

base e diretriz o processo legal, mas não excluiu a pesquisa de outros fatores envolvidos e 

relacionados ao uso de energia solar, como a perspectiva cultural e a pressão por parte de 

agentes econômicos. Vamos então aos dados sobre os processos legais referentes à energia 

solar. 

 

 

PROJETOS E LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

 

Até o final de 2009 foram apresentados 84 projetos de leis (PLs) sobre regulando o uso de SAS 

em diferentes municípios e estados brasileiros. Alguns destes foram vetados ou arquivados, 

outros foram aprovados e vários continuam tramitando. Vejamos alguns exemplos. No ano de 

2009, foram apresentados os seguintes projetos:  
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‐ Manaus (AM): o PL 72/2009 proposto pelo vereador Ademar Barreira institui o programa de 

incentivos ao uso de energia solar em edificações urbanas; 

 

‐ Vitória (ES): o PL 161/2009, de autoria do Vereador Esmael Almeida, autoriza o Poder 

Executivo a instituir e desenvolver o Programa de Fontes Alternativas de Energia. Vitória já 

possui um projeto de incentivo ao uso de SAS aprovado (lei 7532), mas este é relativo a 

descontos fiscais para a população, enquanto o atual projeto diz respeito ao poder da iniciativa 

pública de usar energias alternativas em seus programas; 

 

‐ Belo Horizonte (MG): o PL 64/2009, de autoria do vereador Fred Costa, estabelece a 

obrigatoriedade da instalação de SAS nas novas edificações do município de Belo Horizonte; 

 

‐ Ceará: o PL 07/2009, aprovado na lei 81/2009, de autoria do poder executivo, institui no 

estado o Fundo de Incentivo à Energia Solar (FIES). Há também o PL 103/2009 do deputado 

Vasques Landim que foi arquivado e seria muito similar à lei 81/2009 pois criaria a política 

estadual de incentivo à energia solar; 

 

‐ Lavras (MG): O PL 058/2009, do vereador Hélio Haddad, é um projeto que determina a 

instalação de SAS em novas construções que utilizem água quente no município; 

 

‐Santa Catarina: PL 0086.1/2009, do deputado Jaílson Lima, é um projeto de âmbito estadual e 

que dispõe sobre a instalação de SAS em hospitais, habitações, quartéis e escolas. 

 

As cidades que hoje possuem leis obrigando o uso de SAS são: Juiz de Fora (MG), Varginha 

(MG), Birigui (SP), Diadema (SP), Franca (SP), Jundiaí (SP), Marília (SP), Peruíbe (SP), Ribeirão 

Preto (SP), São José do Rio Preto (SP) e São Paulo (SP). O único estado que tem uma lei de 

obrigatoriedade em vigor é o Rio de Janeiro. Estas leis dispõem sobre construções particulares 

residenciais com unidades domiciliares a partir de 120 ou 150 m² ou, ainda, construções 

comerciais que fazem uso de água quente como hotéis e academias ou, ainda, edifícios 
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públicos que serão construídos ou reformados. Em suma, estas leis visam tornar obrigatório o 

uso de energia solar em determinadas construções. O Anexo 1 apresenta um exemplo de lei de 

obrigatoriedade de uso de SAS. 

 

Normalmente, as secretarias do executivo que são responsáveis por estas leis são as de 

planejamento, infra‐estrutura urbana, obras e habitação. Uma das ações que a Iniciativa 

Cidades Solares tem realizado é o questionamento das ações destas secretarias frente às leis 

aprovadas. Um exemplo de sucesso foi encontrado ao contatarmos a secretaria de obras de 

Birigui, onde descobrimos um conjunto residencial que tinha sido construído desde a 

aprovação da lei o que, em uma cidade de pequeno porte, é um grande resultado. Em 

contraponto, temos o caso da cidade de São Paulo que aprovou a lei 14.459/2007 e o decreto 

49.148/2008 que a regulamenta. Apesar de a legislação ser uma das mais completas e 

organizadas sobre energia solar, ao contatarmos as secretarias de infra‐estrutura urbana e de 

habitação não encontramos estatísticas relativas a números de construções que 

contemplaram e seguiram a lei aprovada há dois anos.  A iniciativa Cidades Solares está em 

permanente contato com a prefeitura de São Paulo para construir indicadores de 

acompanhamento da lei de São Paulo.   

 

Já as leis de incentivo são mais numerosas, mas recebem menor ou nenhuma fiscalização ou 

regulamentação. As cidades que aprovaram leis de incentivo são: Vitória (ES), Belo Horizonte 

(MG), Campina Grande (PB), Gramado (RS), Porto Alegre (RS), Americana (SP), Assis (SP), Avaré 

(SP), Piracicaba (SP), Ribeirão Pires (SP) e São Caetano do Sul (SP). Na esfera estadual temos 

leis em Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco e Ceará. Estas leis tentam criar incentivos 

como descontos no IPTU ou permitem que recursos estaduais sejam utilizados na construção 

de obras sustentáveis, como no caso de Campina Grande que dá um desconto de 15% no IPTU 

de quem possui sistemas de energia solar.  

 

No momento existem 28 leis solares já aprovadas, sendo que apenas dois casos estão 

esperando a sanção oficial para que estes PLs entrem em vigor. Nas cidades em que as leis já 
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estão em vigor, a Iniciativa Cidades Solares tem contatado o poder executivo e parceiros locais, 

em sua maioria ONGs e fabricantes. Cartas aos prefeitos foram enviadas perguntando como a 

regulamentação está sendo elaborada e quais medidas foram tomadas após a lei ter sido 

decretada (ver Anexo 2).  

 

Enviamos cartas às cidades de Assis (SP), Avaré (SP), São Paulo (SP), Varginha (MG) e Vitória 

(ES). A carta enviada a Assis foi respondida pela Secretaria Municipal de Governo e 

Administração que explicou que a regulamentação depende do incentivo fiscal estar previsto 

no PPA (plano plurianual) e LDO (lei de diretrizes orçamentárias) e que as providências para 

que isto seja feito estão sendo tomadas pela Administração. Do gabinete de Avaré não 

obtivemos resposta e ao ligarmos nos disseram que o prefeito ainda não tinha lido a carta, 

mesmo fazendo mais de sete meses do envio da carta. Em São Paulo a carta perguntava não 

somente sobre a regulamentação, mas como também da regulamentação do artigo sobre a 

extensão para Habitações de Interesse Social (HIS). Na resposta nada foi dito sobre esta 

regulamentação, mas que a COHAB (Companhia Metropolitana de Habitação) está em fase de 

desenvolvimento de estudos sobre a sustentabilidade das edificações. Em Varginha, a situação 

é similar à de Avaré uma vez que não obtivemos nenhuma resposta. Finalmente, em Vitória, 

não obtivemos resposta e ao ligar para o gabinete do prefeito, mas agentes do gabinete 

ficaram de encontrar a secretaria responsável pela regulamentação da lei, embora não 

tenhamos recebido informação sobe o resultado desta ação.   

 

Através da análise dos casos nos quais temos leis aprovadas, a relação do executivo e o 

legislativo pode ser problematizada, uma vez que várias destas leis não acarretaram 

conseqüência. À sociedade civil resta pressionar pelo cumprimento destas leis, já que muitas 

vezes deputados e vereadores apresentam e aprovam as leis somente buscando ganhar 

crédito junto à população e imprensa para logo depois esquecê‐las. 
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Algo que pode vir a ajudar a regulamentação das leis é a explicitação por parte do legislativo 

de artigos responsabilizando um particular órgão regulamentação dos projetos, mudando o 

tipo de texto atual que simplesmente delega ao executivo como um todo. Um exemplo de uma 

lei genérica de incentivo que não trouxe resultados está no Anexo 3 (sobre a regulamentação 

ver o artigo 3 da lei). 

 

Quanto aos projetos vetados, a maioria o é devido a pareceres de inconstitucionalidade de 

relatores de comissões. Vejamos o exemplo de Londrina (PR), onde o projeto de lei 264/2006 

foi vetado por votação do parecer que a Comissão de Defesa ao Consumidor formulou. Esta 

entendeu que, embora a proposta apresente inúmeros benefícios, cabe ao consumidor 

escolher qual fonte de energia usará em seu imóvel ou atividade, conforme seria assegurado 

pelo Código de Defesa do Consumidor. É citada a lei federal nº 8.078/90 com a alegação de 

que esta garantiria a liberdade de escolha do consumidor. Apesar de não vetar o projeto, tal 

parecer teve influência uma vez que o mesmo foi para votação em plenário e lá rejeitado. 

Neste caso cabe ao parlamentar interessado na aprovação da lei encontrar justificativas que o 

plenário considere mais pertinentes, como a garantia de preservação do meio ambiente, ou a 

maior geração de emprego que a energia solar traz quando comparada a outras fontes de 

energia. Em outro caso, o PL 629/2003, que obrigaria a construção de habitações de interesse 

social a possuírem SAS no estado de Minas Gerais, foi vetado por uma Comissão Especial. Esta 

entendeu que a instalação de SAS iria onerar a construção o que implicaria em aumento da 

prestação para o mutuário, além de afirmar que em regiões de clima quente, o aquecimento 

de água é desnecessário.  

 

Os projetos que foram arquivados poderão ser reinseridos nas pautas legislativas assim que 

surjam novos parceiros e colaboradores dentro das Assembléias e Câmara. Os projetos 

arquivados geralmente não são acompanhados de uma explicação da razão de arquivamento. 

Normalmente os projetos são arquivados pela ausência de pressão do parlamentar que 

apresentou o projeto. Por ausência de pressão entenda‐se maior interesse em aprovar outros 

projetos, mudança de bancada, saturação das comissões legislativas e não acompanhamento 
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do projeto. Abaixo segue uma seqüência de tramitação que terminou em arquivamento do 

projeto que garantia incentivos ao uso de SAS no estado de Santa Catarina. 

 

27/11/2007  
Coordenadoria de

Expediente 

Comunicado ao Plenário Parecer CONTRÁRIO da CCJ 

(Comissão de Constituição e Justiça) 

06/12/2007  
Coordenadoria de 

Expediente 
Arquive‐se conforme determina o Regimento Interno 

07/12/2007  
Coordenadoria de 

Expediente 
Encaminhado à Coordenadoria de Documentação 

07/12/2007  
Coordenadoria de 

Documentação 
Recebido 

07/12/2007  
Coordenadoria de 

Documentação 
Arquivado 

 

Os projetos atualmente em tramitação estão sendo acompanhados pela Iniciativa Cidades 

Solares para que se entenda o parecer de cada Comissão, para que possamos atuar quando 

possível e necessário, e para termos informações para a criação de modelos de projeto que 

eventualmente sejam aprovados sem maiores dificuldades. O maior entrave a este trabalho é 

a obtenção de informações detalhadas sobre a tramitação. No melhor cenário, algumas 

Assembléias e Câmaras registram a tramitação na internet e os gabinetes dos parlamentares 

acompanham o projeto compartilhando informações detalhadas. Já no pior cenário não há 

registro na internet, as comissões demoram a responder e quando respondem afirmam que o 

projeto ‘tramita normalmente’. Como exemplo ficam um fluxograma do caminho que um 

projeto de lei percorre até ser aprovado ou rejeitado (Anexo 4) e a tramitação do PL 1764 na 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais (Anexo 5). 
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O trabalho da Iniciativa Cidades Solares já percorreu um longo caminho auxiliando a 

formulação de diversas leis e encaminhando e pressionando pela aprovação de outras tantas. 

Contudo, nosso intuito é fazer com que nossa estrutura legal apóie projetos inovadores e 

positivos para a sociedade brasileira e o meio ambiente. Para isto buscamos convencer o 

poder público das vantagens da energia solar para a construção de um futuro sustentável, 

onde a geração de energia seja renovável, descentralizada e contribua também com a geração 

de emprego. 

  

 

PROJETOS DE LEI FEDERAIS SOBRE ENERGIA SOLAR 

 

No âmbito federal, há nove PLs que são diretamente relacionados ao uso de energia solar. A 

maioria destes projetos está apensada, isto é, tramitando em conjunto com outros. O PL que 

mais tem projetos apensados é o 630/2003 que cria um fundo para financiar pesquisas e 

incentivar a produção de eletricidade a partir da energia solar e eólica. Como o projeto 

recebeu como ‘emendas’ vários outros projetos, este tem agora em sua pauta incentivos para 

a produção de sistemas solares de aquecimento de água. Este PL será votado em breve, as 

comissões e os deputados têm um prazo para emendas de cinco sessões ordinárias a partir de 

17 de julho de 2009. 

 

Se este projeto passar, os seguintes projetos também terão seu conteúdo aprovado: PL 

3259/2004; PL 5248/2005; PL 7692/2006; PL 523/2007; PL 2023/2007; PL 2505/2007; PL 

3004/2008; PL 4550/2008; PL 4798/2009. Destes projetos apensados ao PL 630/2003, os dois 

seguintes não são relacionados à energia solar: 

‐ PL 5248: do ex‐deputado Ivo José, que institui o Programa de Geração de Energia do Lixo 

‐ PL 3004/2008 do deputado Carlos Bezerra que cria o Programa Nacional de Biogás 

 



 
  
 
 

 
 
 
                                                                                
 
 12 

O gabinete do deputado que está responsável pelo acompanhamento do PL 630/2003, 

Fernando Ferro (o deputado que formulou o PL não foi eleito nesta legislatura), foi contatado e 

questionado sobre o andamento do projeto. Foi‐nos informado que assim que as emendas 

forem apresentadas, o deputado e seu gabinete mandarão o PL final à votação na Câmara dos 

Deputados, depois ao Senado e, finalmente, para a sanção do Presidencial  

 

Um diagrama resumido das ações envolvidas nesse processo seria assim: 

 

 

 

Fora o projeto 630/03, há dois outros projetos que tramitam independentemente 

contemplando a energia solar. Um destes é o PL 23/2004 que tramita no Senado e institui que 

os edifícios de uso coletivo construídos com recursos do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) 

devem adotar prioritariamente sistema de aquecimento de água com a utilização de energia 

solar, ou de outras formas de energia limpa. A tramitação do PL 23/2004 deve ser finalizada 

em breve, tendo sido aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Agora vai para a Câmara 

dos Deputados e, se ali receber emendas, volta para o Senado para avaliação e depois segue 

para a sanção presidencial. Outro é o PL 311/2009 que institui o regime especial de tributação 

para o incentivo ao desenvolvimento e à produção de fontes alternativas de energia elétrica e 

estabelece medidas de estímulo à produção e ao consumo de energia limpa.  

 

Ainda não há uma lei federal aprovada que contemple a energia solar para o aquecimento de 

água. No entanto, há uma lista consideravelmente longa de projetos tramitando na Câmara 

dos Deputados e no Senado. Vale lembrar que a maioria destes tramita em conjunto uma vez 
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que foram apensados ao PL 630/2003. Abaixo segue uma lista dos projetos relativos à energia 

solar para o aquecimento de água com seus proponentes e os contatos dos parlamentares que 

seguiram como responsáveis em caso de apensamento ou mudança de legislatura: 

 

‐ PL 630/2003: Cria fundo para financiar pesquisas e incentivar a produção de eletricidade a 

partir da energia solar e eólica. 

Proponente: ex‐ Deputado Roberto Gouveia, este não está na legislatura atual o responsável é 

o deputado Fernando Ferro. 

Contato: telefone: (61) 3215‐5427 ‐ Fax: (61) 3215‐2427. 

 

‐ PL 3259/2004: Cria o Programa de Incentivo às Energias Renováveis, e dá outras providências. 

Proponente: ex‐ Deputado Carlos Nader, como o projeto está apensado ao PL 630, o 

responsável é o deputado Fernando Ferro. 

Contato: telefone: (61) 3215‐5427 ‐ Fax: (61) 3215‐2427. 

 

‐ PL 7692/2006: Institui o Programa Brasileiro de Geração Descentralizada de Energia Elétrica, 

com prioridade à geração de eletricidade a partir de fontes de biomassa, eólica, solar e outras 

fontes alternativas. 

Proponente: ex‐ Deputado Mauro Passos, como o projeto está apensado ao PL 630, o 

responsável é o deputado Fernando Ferro. 

Contato: telefone: (61) 3215‐5427 ‐ Fax: (61) 3215‐2427. 

 

‐ PL 523/2007: Cria uma política nacional de energias alternativas e prevê que, até 2020, 25% 

da produção de eletricidade no País seja gerada por combustíveis não fósseis. 

Proponente: Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, como o projeto está apensado ao PL 

630, o responsável é o deputado Fernando Ferro. 

Contato: Telefone: (61) 3215‐5427 ‐ Fax: (61) 3215‐2427. 

Contato do proponente: telefone: (61) 3215‐5624 ‐ Fax: (61) 3215‐2624. 
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‐ PL 2023/2007: Permite deduzir do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) gastos com a compra de bens e serviços para geração de energias alternativas. 

Proponente: Deputado Guilherme Campos, como o projeto está apensado ao PL 630, o 

responsável é o deputado Fernando Ferro. 

Contato: telefone: (61) 3215‐5427 ‐ fax: (61) 3215‐2427. 

Contato do proponente: telefone: (61) 3215‐5367 ‐ fax: (61) 3215‐2367. 

 

‐ PL 2505/2007: Cria o Certificado de Empreendedor de Energia Renovável (CEER), a ser 

concedido pelo poder público federal a produtores de energia elétrica alternativa e renovável. 

Proponente: ex‐ Deputado Silvinho Peccioli, como o projeto está apensado ao PL 630, o 

responsável é o deputado Fernando Ferro. 

Contato: telefone: (61) 3215‐5427 ‐ Fax: (61) 3215‐2427. 

 

‐PL 4550/2008: Dispõe sobre a produção e comercialização de energia de fontes incentivadas e 

renováveis e altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 que é Lei sobre Comercialização 

de Energia Elétrica. 

Proponente: Deputado Edson Duarte, como o projeto está apensado ao PL 630, o responsável 

é o deputado Fernando Ferro. 

Contato: telefone: (61) 3215‐5427 ‐ Fax: (61) 3215‐2427. 

Contato do proponente: telefone: (61) 3215‐5535. 

 

‐PL 4798/2009: Institui o Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética. 

Proponente: Deputado Antonio Carlos Mendes Thame como o projeto está apensado ao PL 

630, o responsável é o deputado Fernando Ferro. 

Contato: telefone: (61) 3215‐5427 ‐ Fax: (61) 3215‐2427. 

Contato do proponente: telefone: (61) 3215‐5624. 

 

‐ PL 23/2004: Pelo PLS 23/04, os edifícios de uso coletivo construídos com recursos do Sistema 

Financeiro Habitacional (SFH) devem adotar prioritariamente sistema de aquecimento de água 
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com a utilização de energia solar, ou de outras formas de energia limpa, permitindo o 

aproveitamento econômico de insumos disponíveis. 

Proponente: Senador Marcelo Crivella. 

Contato: telefone: (61) 3303‐5225/5730 Fax: (61) 3303‐2211. 

 

‐PL 311/2009: Institui o Regime Especial de Tributação para o Incentivo ao Desenvolvimento e 

à Produção de Fontes Alternativas de Energia Elétrica – REINFA e estabelece medidas de 

estímulo à produção e ao consumo de energia limpa. 

Proponente: Senador Fernando Collor.  

Contato: Telefone: (61)‐ 3303‐5783/5786. 

 

 

CIDADES COM LEGISLAÇÃO SOLAR 

 

Segue abaixo uma lista de municípios que contêm legislação solar, uma breve descrição desta, 

seu proponente e o respectivo contato.  

 

‐ São Paulo (SP): A lei de obrigatoriedade apresentada no anexo 1 é a lei de São Paulo. 

Procuramos casos de novas edificações que contemplassem as exigências da lei e não 

encontramos. Na teoria é dever da Secretaria Municipal de Habitação regulamentar a lei visto 

que a mesma controla o uso e ocupação do solo e promove a preservação da paisagem e do 

meio ambiente. No entanto, quando perguntei da regulamentação me responderam “A lei 

14.459/07 entrou em vigor, para os pedidos de aprovação de edificações protocolados a partir 

do dia 21/07/2008, conforme dispôs o Decreto regulamentador nº 49.148/08. Não há 

estatísticas a respeito do número de projetos já aprovados para os quais é obrigatória tal 

previsão”. Há um programa que se chama de olho na obra pela secretaria de 

desburocratização que mostra todos os documentos das obras em São Paulo. Apesar de haver 

um item que diz Energia Solar, em aproximadamente 100 casos analisados, não foi encontrado 
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esse item assinalado uma só vez. Uma carta ao gabinete do prefeito foi enviada e, na resposta, 

nada disseram sobre a regulamentação. 

 

‐ Rio de Janeiro (RJ): São 4 projetos de lei solar que foram apresentados no Rio. Todos estes 

são de caráter de obrigatoriedade e têm uma formulação bem similar. Resumidamente, os PLs 

decorrem sobre novas edificações que utilizem água quente e não tenham impossibilidades 

técnicas para a instalação de SAS.  

PL 15‐A/2001: Dispõe que para obter licenciamento, obras de edifícios multifamiliares e 

shopping centers devem ter uma prévia apresentação do projeto do SAS. Este projeto saiu de 

pauta. 

Proponente: Vereadora Liliam Sá, Contato: telefone (21)‐ 3814 2381 a 2384. 

 

 PLC (projeto de lei complementar) 31/2006: Este projeto é idêntico ao PL 15‐A/2001 a não ser 

o fato de ser um projeto de lei complementar e não de lei ordinária. Está tramitando e 

encontra‐se na Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Proponente: 

Vereadora Liliam Sá. Contato: telefone: (21)‐ 3814 2381 a 2384. 

PL 760/2002: Este projeto dispõe sobre a utilização de SAS na construção civil e foi arquivado 

uma vez que o vereador saiu da legislatura.  

Proponente: Vereador Jorge Babu. Contato: Câmara do município de Rio de Janeiro telefone: 

(21) 3814‐2121. 

 

PL 1221/2007: Este projeto é similar ao PL que resultou na lei de São Paulo e contempla mais 

tipos de edificações que os PLs 15‐A/2001 e PLC31/2006 como hotéis e clubes esportivos. 

Proponente: Aspásia Camargo. Contato: telefone: (21)‐3814 2901/2904 e (21)‐ 2544 1485. 

 

‐ Belo Horizonte (MG): Esta cidade tem em seu histórico legislativo 4 projetos de leis 

referentes à energia solar. Um destes PL 518/2005 tornou‐se lei de incentivo fiscal, lei 

9415/07, mas não foi regulamentado. Um projeto de obrigatoriedade, PLs  1.390/2007, e um 

de incentivo, PL 1.281/2007 foram arquivados e em tramitação temos um projeto de 
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obrigatoriedade, 64/2009,. Por ser considerada a capital solar do Brasil, esta cidade tem um 

número considerável de iniciativas, mas precisa dar um passo mais efetivo. 

PL 1.390/2007: Projeto de obrigatoriedade para construções multifamiliares acima de 150 

metros quadrados e hotéis. Este projeto está arquivado.  

Proponente: Vereadora Silvia Helena. Contato: a vereadora não faz parte da legislatura, o 

telefone da câmara de BH é (31) 3555‐1122.  

PL 1.281/2007: Projeto que prevê incentivo fiscal para quem possui SAS em seu domicílio ou 

comércio. O projeto está arquivado. 

Proponente: Vereador Elias Murad. Contato: telefone: (31) 3555‐1301 ‐ (31) 3555‐1302 ‐ (31) 

3555‐1349. 

PL 64/2009: Projeto de obrigatoriedade de instalação de SAS em novas edificações. O PL está 

tramitando.  

Proponente: Vereador Fred Costa. Contato: telefone: (31) 3555‐1305 ‐ (31) 3555‐1306 ‐ (31) 

3555‐1335.  

PL 518/2005 ‐ Lei 9415/07: Lei de incentivo que não contempla somente a energia solar mas 

também o uso de GLP( gás liquefeito de petróleo). Pela lei quem utiliza estas formas de 

energia teria desconto no IPTU.  

Proponente: Vereador Silvinho Resende. Contato : telefone (31) 3555‐1147 ‐ (31) 3555‐1148 ‐ 

(31) 3555‐1353. 

 

‐ Salvador (BA): Há um projeto de 2008, PL 152/08, que formula programa de incentivo ao uso 

de energia solar em edificações urbanas. Este é um caso onde o gabinete do Vereador 

Palhinha tem dificultado o acompanhamento do projeto. Desde junho são feitas ligações ao 

gabinete que afirma que mandará um relato da tramitação, o que nunca foi feito. 

 Proponente: Vereador Orlando Palhinha. Contato: telefone: (71)‐3320‐0197.  
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‐ Porto Alegre (RS): Há uma lei de incentivo fiscal, 560/2007, sendo a secretaria da fazenda 

responsável pelos incentivos fiscais. No entanto, a mesma não conhece estas leis e após 

pesquisa descobrimos que a lei, por não ser usada, foi arquivada.   

Proponente: Vereadora Mônica Leal. Esta não está mais na atual legislatura. Contato da 

câmara de Porto Alegre: telefone (51) 3220.4100. 

 

‐ Curitiba (PR): Um projeto de incentivo, PL 236/2006, foi arquivado em razão da previsão de 

cobrança diferida do IPTU e de um artigo do projeto que prevê autorização para que o 

município celebre termos de ajuste de conduta e utilização de recursos do fundo municipal do 

meio ambiente. Em outras palavras, a secretaria de finanças não autorizou este projeto. Há no 

momento um novo projeto de incentivo, PL 035/2008 tramitando. Além destes, um projeto de 

obrigatoriedade, PL 245/2007, foi arquivado. 

PL 236/2006: Projeto de incentivo fiscal que está com a tramitação parada, ou no arquivo. 

Proponente: Vereador Aladim Luciano. Contato: telefone: (41)‐ 3350 4627/ (41)‐ 3350 4628 

PL 035/2008: Projeto de incentivo que autoriza novas construções, públicas e privadas, a 

instalarem SAS. Está tramitando apesar de seu proponente não estar na legislatura. 

Proponente: Vereador Luis Ernesto. Contato: como o vereador não está na atual bancada 

utilizamos o contato da câmara de Curitiba, telefone: (41) 3350‐4500. 

PL 245/2007: Projeto que prevê obrigatoriedade de SAS em novas edificações como parte de 

um programa municipal de combate ao aquecimento global. Foi arquivado devido a decisões 

da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal e da Comissão de Legislação Justiça e Redação. 

Proponentes: Vereadores Aladim Luciano. Contato: telefone: (41)‐ 3350 4627/ (41)‐ 3350 4628 

e João Claudio Derosso. Contato: telefone: (41)‐ 3350 4500. 

  

‐ Goiânia (GO): Há um projeto de incentivo fiscal de 2007 que continua a tramitar, apesar de 

estar parado na procuradoria de justiça desde 2007.  

PL 0352/2007 ‐ Proponente: Vereador Rusembergue Barbosa de Almeida. Contato: telefone: 

(62) 3524‐4359.  
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‐ Vitória (ES): Há uma lei de incentivo, 7532/2008, que institui um programa de incentivo fiscal 

para construções com sistemas solares certificados pelo INMETRO. Apesar de a lei ter sido 

aprovada em julho de 2008, o programa ainda não foi formulado. Este é um caso onde já 

mandamos carta e ligamos para a prefeitura para pressionarmos a elaboração do programa. 

Proponente: Vereador Reinaldo Matiazzi. Contato: telefone: (27)‐3334‐4558/4559.  

Tramitando, esta cidade tem outro projeto de incentivo, PL 161/09, que está na comissão de 

justiça.  

Proponente: Vereador Esmael Almeida. Contato: telefone: (27) 3334‐4566.  

Em 2008, um projeto, PL 287/2008, que autorizava a prefeitura a instalar sistemas de 

aquecedores solares em escolas e creches foi vetado uma vez que o artigo que obrigava o 

executivo a criar o programa foi julgado inconstitucional.  

Proponente: Vereador Aloísio Varejão. Contato: telefone: (27)‐ 3334 4534/4536. 

 

‐ Campo Grande (MT): Foi apresentado em 2007 um projeto de lei que inicialmente criava um 

programa de incentivo mas que teve um artigo adicionado pelo vereador responsável e o 

tornou  um obrigatoriedade. O PL 181/07 foi vetado por ter sido considerado inconstitucional. 

Proponente: Vereador Marcelo Bluma. Contato: telefone: (67) 3316 1564, 3316 1565, 3316 

1566. 

 

‐ Manaus (AM): Projeto de lei, 072/2009, começou a tramitar em 2009 e está na Comissão de 

Constituição e Justiça. Se aprovado, estabelecerá o programa de incentivo ao uso de energia 

solar nas edificações urbanas. O segundo artigo especifica que o incentivo oferecido será fiscal. 

No entanto não explicita qual o valor ou que tipo de incentivo fiscal a lei contemplará.  

Proponente: Vereador Ademar Bandeira. Contato: telefone: (92) 3303‐2873.   

 

‐ João Pessoa (PB): Há um projeto de lei com caráter de obrigatoriedade na câmara. O PL 

1.401/2008 está na comissão de assuntos econômicos. 
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Proponente: Vereador Aristávora de Souza Santos. Contato: telefone: (83) 3218‐6300 

 

‐ Campinas (SP): Três projetos já foram apresentados na Câmara. O primeiro, PLC 2/2005, de 

obrigatoriedade foi arquivado e em 2007. Um projeto de incentivo, PL 315/2007, chegou a ser 

aprovado pela câmara mas foi vetado pelo executivo e foi arquivado. Um projeto de 

obrigatoriedade, PL 7/2007, continua tramitando e ao entrar em contato com o vereador, este 

respondeu afirmando que a primeira votação foi favorável e que está aguardando 

agendamento de audiência pública.  

PLC2/2005: Proponente: Vereador José Carlos Silva. Contato: o vereador não está na atual 

legislatura, telefone da câmara de Campinas: (19) 3231‐9134. 

PL 315/2007: Proponente: Vereador Paulo Bufalo. Contato: telefone: (19) 3736‐1380 

PL 7/2007: Proponente: Vereador Carlos Francisco Signorelli. O vereador não está na atual 

legislatura e o projeto foi repassado para o vereador Luis M. Yakibu cujo telefone é: (19)3736‐

1340. 

 

‐ Americana (SP): Dois projetos já tramitaram nesta câmara. O de obrigatoriedade, PL 

168/2005, foi arquivado, mas o de incentivo, PL 124/2004, foi aprovado e tornou‐se lei em 

2005, lei 4.145/2005. No entanto, não encontramos exemplos de implantação dos incentivos 

previstos na lei. 

Ambos os projetos têm como proponente o vereador Osvaldo Nogueira. Contato: telefone:  

(19) 3472‐9715. 

 

‐ Araçatuba (SP): Um projeto, PL090/2007, que previa obrigação para toda nova construção 

com área igual ou superior a 150M² deve ter um SAS foi retirado de pauta. 

Proponente: Vereador Cabo Claudino. Contato: o vereador não está na atual bancada, os 

telefones do departamento legislativo de Araçatuba são: (18) 3636‐5047/ (18) 3636‐5048 / 

(18) 3636‐5071. 
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‐ Araraquara (SP): Projeto de obrigatoriedade, 0072/2007, que foi apresentado em 2007 e 

arquivado no mesmo ano.  

Proponente: Vereador Dr Lapena. Contato: telefone: (16) 3301 0609. 

 

‐ Assis (SP): Lei de incentivos fiscais, 2007. Pela lei, a secretaria da fazenda é responsável pela 

regulamentação No entanto o departamento de tributação desconhecia a lei. Esta é uma das 

cidades para as quais mandamos cartas indagando sobre a regulamentação 

Proponente: José Aparecido Fernandes. Contato: telefone: (18) 3302‐4144. 

 

‐ Avaré (SP): Lei de incentivos fiscais, 0963/2007, mas que não gerou conseqüências reais. 

Enviamos uma carta questionando sobre a regulamentação e o prefeito está a seis meses 

afirmando que irá responder os motivos pelos quais a mesma não foi encontrada. 

Proponente: Vereador Luiz Otávio Clivatti. Contato: telefone: (14) 9786‐2263. 

 

‐ Birigüi (SP): Lei 4686/2006 que obriga conjuntos habitacionais a terem energia solar. De 

acordo com a secretaria de Obras o conjunto residencial Santa Luzia 2 foi construído levando 

em conta a instalação de aquecedores solares.  

Proponente: Vereador Édson Santa Rosa. Contato: o vereador não está na legislatura, telefone 

da câmara de Birigüi‐ (18) 3649‐3000. 

 

‐ Diadema (SP): Há uma lei, 2689/2007, que obriga todo novo prédio público a ter 40% da 

demanda de água quente supridos por energia solar. A secretaria de finanças tem que aprovar 

o orçamento da construção, o que ainda não está acontecendo. O vereador responsável disse 

que iria investigar o porquê disto. 

Proponente: Vereador José Dourado. Contato: telefone: (11)‐ 4053 6781/4053 6782/ 9949 

5664.  

 

‐ Franca (SP): Em 2007 aprovou‐se na câmara uma lei complementar de obrigatoriedade, 

121/2007, que exige que 40% da água aquecida seja proveniente da energia solar. Quem 
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aprova os projetos de novas edificações é a secretaria de urbanismo e habitação. Entramos em 

contato com o gabinete do prefeito e este diz que desconhece quem deve regulamentar a lei. 

Proponente: Vereador Dr. Joaquim Pereira Ribeiro. Contato: Telefone: (16) 3713 1529. 

 

‐ Hortolândia (SP): Uma indicação, 1.577/2007, similar a um projeto de incentivo foi vetado 

por inconstitucionalidade em 2007. 

Proponente: Vereador Clodo. Contato: telefone: (19) 3897.9909. 

 

‐ Ilhabela (SP): Um projeto de obrigatoriedade, PL131/2007, foi vetado por 

inconstitucionalidade em 2007. 

Proponente: Vereador Marinho. Contato: telefone: (12)‐3896.9600. 

 

‐ Jundiaí (SP): Lei de obrigatoriedade, 462/08, que resultou do PL 821/07 afirma que o 

Executivo definirá as normas de implantação, os procedimentos pertinentes e os prazos para 

início da aplicação desta lei. Este projeto foi inicialmente vetado pelo executivo, mas ao 

retornar à câmara este veto foi retirado e o PL tornou‐se lei.  Procuramos saber as definições 

do executivo, mas este respondeu alegando “até o momento ainda não consta o respectivo 

Decreto, imprescindível para a efetividade desta norma legal”. Temos que aguardar o decreto 

ser formulado.  

Proponente: Vereador Luiz Fernando Machado. Contato: O vereador não faz parte da bancada 

o telefone da câmara é (11)‐ 4523 4500.  

 

‐ Marília (SP): A lei 6.773/2008 obriga moradias de conjuntos populares terem energia solar. A 

secretaria municipal de planejamento urbano fica responsável por embargar obras que não 

apresentem aquecedores solares e a prefeitura não emitirá habite‐se para obras concluídas 

sem sistema de aquecimento de água através da energia solar. No entanto, não encontramos 

nenhum conjunto popular construído com estas especificações. Uma boa alternativa é 

trabalhar com a fábrica de equipamentos de SAS Soletrol que fica na região. 

Proponente: Vereador Mário Coraini Junior. Contato: telefone: (14) 2105‐2039. 



 
  
 
 

 
 
 
                                                                                
 
 23 

 

‐ Osasco (SP): Projeto de lei de obrigatoriedade, 101/07 foi vetado por inconstitucionalidade. 

Proponente: Vereador Mário Luiz Guide. Contato: telefone: (11) 3699‐9177. 

 

‐ Peruíbe (SP): Lei de obrigatoriedade 2883/2007 sendo o Executivo Municipal competente 

para ordenar o embargo das obras de edifícios ou construções que se realizem sem 

cumprimento da lei. A secretaria de habitação é responsável pela regulamentação. Disseram 

que a lei não levou a ações. Conversamos com a ONG MONGUE e afirmaram que estão 

formulando novo PL com uma parte de regulamentação mais específica.  

Proponente: Vereador Alex Pereira de Matos. Contato: telefone: (13)‐ 3451 3020. 

 

‐ Piracicaba (SP): A lei 5931/2007 cria um programa de incentivos foi sancionada, mas não 

encontramos relatos de ações deste programa. Esta é uma das leis mais curtas da legislação 

solar que encontramos. Os artigos 2 e 3 são vetados e os artigos 1 e 4 dizem respectivamente 

sobre a criação do programa e que o executivo é responsável pela regulamentação. 

Proponente : Vereador Capitão Gomes. Contato: telefone: (19) 3403 6509/ 3403 6510. 

 

‐ Ribeirão Pires (SP): Lei de incentivo, 5183/2008, que abate valor do IPTU. As secretarias 

responsáveis são: Secretaria de Finanças e a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. Ao 

contatar estas secretarias não encontramos descontos reais no IPTU para quem utiliza energia 

solar.  

Proponente: Vereador Gerson Constantino. Contato: (11)‐ 4827 1502. 

 

‐ Ribeirão Preto (SP): Há uma lei de obrigatoriedade para prédios particulares 11.748/2008 e 

um projeto de lei 1140/2007 também é de obrigatoriedade, mas para prédios públicos que foi 

aprovado, mas ainda não foi sancionado pelo prefeito para prédios. A regulamentação da lei 

11.748/2008 em tese é da secretaria de obras públicas e particulares, mais especificamente o 

departamento de planejamento. Este departamento não aprovou nenhum projeto com solar. 

Proponente da lei 11.748/2008: Vereador Gilberto Abreu. Contato: telefone: (16)‐3977 9133. 
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Proponente do PL 1140/2007: Vereadora Silvana Resende. Contato: telefone: (16)‐3607 4033. 

 

‐ Santo André (SP): Há dois projetos tramitando, um de incentivo PL 112/2007 e outro de 

obrigatoriedade, PL 058/2007. 

Proponente do PL 112/2007: Vereador Marcos Medeiros que não está na legislatura atual. 

Contato : Câmara de Santo André (11) 3429 5800. 

Proponente do PL 058/2007: Vereador Jurandir Gallo. Contato: telefone: (11)‐ 3429 5819.  

 

‐ Santos (SP): Dois projetos de obrigatoriedade foram apresentados e ambos foram 

arquivados. Um dos projetos PLC 023/07 foi arquivado pela legislatura terminada sem que 

houvesse tempo hábil para que ele fosse encaminho para votação. Já o segundo projeto PL 

011/2008 foi arquivado e não sabemos o motivo para tal. 

Proponente do PLC 023/07 Vereador Fábio Nunes. Contato: telefone: (13) 3211‐4100 Ramal 

4123, 4155 e 4237. 

Proponente do PL 011/2008 Vereador Manoel Constino. Contato: telefone: (13) 3211‐4100 

(Ramal 4157 e 4164).  

 

‐ São Caetano do Sul (SP): Um projeto de lei de incentivo PL 706/2007 foi aprovado e está 

aguardando sanção.  

Proponente: Vereador Édgar Nóbrega. Contato: telefone: (11) 4228‐6014 e 4228‐6015. 

  

‐ São José do Rio Preto (SP): Há uma lei, 10 183/2008 que obriga moradias de conjuntos 

populares a possuírem energia solar. São José do Rio Preto será beneficiado por um convênio 

entre a Prefeitura, Secretaria Estadual da Habitação, CDHU – Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional Urbano e a CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz. Serão instalados 1.440 

aquecedores solares em cinco conjuntos habitacionais da cidade. O convênio foi assinado pela 

Secretaria Estadual da Habitação no início de maio, em São Paulo. Os equipamentos serão 

instalados até julho. 

Proponente: Vereador Jorge Menezes. Contato: telefone: (17) 3214‐7781 ou 3214‐7780. 
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‐ São José dos Campos (SP): Há um projeto de lei, 039/2006 tramitando que Institui o 

Programa de Incentivos ao uso de energia solar nas edificações com o objetivo de promover 

medidas necessárias ao fomento do uso e ao desenvolvimento tecnológico de sistemas de 

aproveitamento de energia solar.  

Proponente: Vereador Cristiano Pinto Ferreira. Contato: telefone: (12) 3925 6511. 

 

‐ Vinhedo (SP): Um projeto de obrigatoriedade, 70/2007 foi vetado em 2007 pelas comissões: 

Justiça, Redação e Constituição; Finanças e Orçamento e pela Comissão de Desenvolvimento 

Urbano.  

Proponentes: Vereadores Jaime Cézar da Cruz, Izael Viel e Paulino Pires de Souza. 

Contato: Somente o vereador Izael está na legislatura atual, telefone: (19)‐3826 7700.  

 

‐ Divinópolis (MG): Projeto de lei de obrigatoriedade, 030/2008 foi arquivado uma vez que não 

foi votado até o final da legislatura de seu proponente e não foi repassado a um novo 

parlamentar da nova legislatura. 

Proponente: Vereador Édson de Souza. Contato: telefone: (37) 2102‐8251/2102‐8252.  

 

‐ Lavras (MG): Esta cidade apresentou seu primeiro projeto solar em 2009. O PL 058/2009 é de 

obrigatoriedade e prevê instalações de energia solar nas novas edificações. 

Proponente: Vereador Hélio Haddad. Contato: telefone (35) 3822 3020. 

 

‐ Juiz de Fora (MG): Existe no município uma lei, 11.373/2007 que dispõe sobre a implantação 

e instalação de aquecedores solares e/ou a gás natural nas residências, hospitais, escolas e 

creches. No entanto, é facultativa. O executivo é responsável por auxiliar as construções que 

decidam pelos sistemas solares. Não há especificação de que parte do executivo é responsável.  

Proponente: Vereadora Rosinere França Abbud. Contato: a vereadora não está na atual 

bancada, telefone da câmara de Juiz de Fora: (32)‐ 3215 4700.  
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‐ Varginha (MG): A lei 3486/2001 é a lei solar mais antiga do Brasil e determina que toda 

construção de residência com 150,0 m² ou mais no território do Município de Varginha, seja 

autorizada pela prefeitura somente se o respectivo projeto construtivo contemplar, como 

fonte subsidiária de energia, a instalação de equipamento de energia solar e /ou de 

aquecimento a gás. A secretaria de obras e serviços urbanos é responsável pelos alvarás. No 

entanto, a mesma não conhecia a lei e suas exigências, logo, não há estatísticas de construções 

que contemplaram a energia solar sob as exigências da lei. 

O proponente e seus contatos são desconhecidos. 

 

‐ Montes Claros (MG): Projeto de lei 098/2008 que obriga toda habitação de interesse social 

contemplar em seu projeto SAS está em tramitação. 

Proponente: Vereador Cori Ribeiro. Contato: telefone: (38) 3690 5400.  

 

‐Passos (MG): Um projeto, 060/2006, que criaria o programa de incentivos ao uso de energia 

solar foi vetado uma vez que a Comissão de Justiça e redação entendeu que a iniciativa deveria 

partir do executivo e não do legislativo. 

Proponente: Vereador Nivaldo Oliveira. Contato: telefone: (35) 3522 4641. 

 

‐ Ponte Nova (MG): Há um projeto com caráter de obrigatoriedade, PL 22/2008, tramitando 

neste legislativo. 

Proponente: Vereador Wagner Mol. Contato: telefone: (31) 3817 4280  

 

‐ Uberaba (MG): Projeto 354/2007 de obrigatoriedade tramitando. 

Proponente: Vereador Lourival Santos. Contato: telefone: a câmara de Uberaba não 

disponibiliza os telefones dos gabinetes de parlamentares é necessário ligar para 0800 34 34 

11. 

 

‐ Campina Grande (PB): Há uma lei de incentivo que foi aprovada, mas da qual somente temos 

a notícia da mídia. Sobre o número da lei e seu proponente ainda não temos registro.   
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‐ Colombo (PR): Projeto de obrigatoriedade de 2008 para novas edificações que está na 

comissão de constituição e justiça desde 30/03/09.  

Proponente: Vereador Joaquim Gonçalves de Oliveira. Contato: telefone: (41) 3656 8204.  

 

‐ Londrina (PR): Projeto de obrigatoriedade 264/2006 foi vetado. Em suma, o projeto foi 

vetado, pois teve um parecer inconstitucional o que dificulta sua aprovação em plenário. Nas 

palavras da comissão de justiça “A Comissão de Justiça relata que não está evidente na 

proposta o constante no art. 24 da Constituição Federal e que ao legislar sobre esse assunto o 

projeto poderá interferir no assunto que compete à federação. Entretanto, não obsta a 

tramitação, sugere a comitiva da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, IPPUL e 

CMPU, e a decisão final ficou a critério do Plenário que vetou o PL”. 

Proponente: Vereador Glaúdio Renato de Lima. Contato: o vereador não faz parte da atual 

bancada, telefone da câmara de Londrina: (43)3374 1300. 

 

‐ Caxias Do Sul (RS): Um projeto de incentivo foi formulado em 2007, mas nunca foi 

apresentado pelo vereador. 

 

‐ Gramado (RS): Lei de incentivo a prédios ecologicamente corretos, número 2.342/2005. Estes 

receberiam prioridade para serem aprovados. Este é outro caso em que contatamos as 

secretarias do município onde não encontramos uma secretaria que conhecesse e aplicasse a 

lei. Também entramos em contato com ONGs parceiras que afirmaram que estão trabalhando 

em um novo projeto já que este está aprovado desde 2005 e não gerou o que era esperado. 

Proponente: Lei que teve iniciativa do executivo. Contato: Prefeitura de Gramado: telefone: 

(54)3286 0200. 

 

‐ São José (SC): Há um projeto de incentivo tramitando, 043/2008, mas a vereadora 

responsável não está na legislatura atual. Tal fato pode facilitar o arquivamento do processo.  
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Proponente: Vereadora Clara Inês Girardi Bernardes. Contato: câmara de São José: (48) 3247 

1321.   

 

 

LEIS E PROJETOS DE LEI SOLARES ESTADUAIS 

 

‐ São Paulo: Este estado tem dois projetos de lei. O PL 326/2007 tinha o intuito de obrigar a 

utilização de SAS em prédios públicos municipais foi vetado com a alegação de 

inconstitucionalidade por desarmonia com o princípio federativo que consagra a autonomia 

municipal (artigo 18 da Constituição Federal) e confere aos municípios competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, inciso I, da Constituição). Em 2009, o PL 

111/2009, desta vez de incentivo ao uso de SAS, entrou em tramitação na Assembléia 

Legislativa. Os pareceres das Comissões de Finanças e Orçamento e de Serviços e Obras 

Públicas foram favoráveis e agora será votado. 

PL 326/2007: Proponente: Deputado José Augusto. Telefone: (11)‐ 3886 6959/6968. 

PL111/2009: Proponente: Deputada Célia Leão. Telefone: (11)‐3886 6650/6694. 

 

‐ Rio de Janeiro: Existe a lei 5184/2008 que obriga prédios públicos a terem pelo menos 40% 

de aquecimento de água por solar. No entanto, ainda não conseguimos um relato que indique 

se houve construção de prédios públicos de acordo com a ementa da lei. 

Proponente: Deputado Rodrigo Dantas. Telefone: (21) 2588‐1243. 

 

‐ Pernambuco: O PL 380/2007 que introduz diretrizes para a conversão dos prédios públicos da 

Administração Estadual em edifícios ambientalmente eficientes foi rejeitado na Comissão de 

Justiça com justificativa de inconstitucionalidade. A Comissão entende que o ato previsto no PL 

é de iniciativa privativa do Poder Executivo e não do Legislativo. 

Proponente: Deputada Carla Lapa. Contato: telefone: (81) 3183 2211. 
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‐ Paraná: Há duas leis no estado. A lei 15.569/2007 que cria um programa de incentivo à 

energia solar, mas que é vago a ponto de não dizer o que o programa visa fazer, que tipo de 

incentivo. Já a lei 15.630/2007 visa a implantação de construções públicas sustentáveis, mas é 

somente uma autorização para que os edifícios públicos possam ser construídos com preceitos 

sustentáveis. Ambos os programas ainda estão no papel. 

Lei 15.569/2007: Proponente: Deputada Rosane Ferreira. Telefone: (41)  33504025. 

Lei 15.630/2007: Proponente: Deputado Osmar Bertoldi. Telefone: (41) 3350 4097 /4298. 

 

‐ Mato Grosso: A lei 8923/2008 cria um programa de incentivo, com viés de incentivo à 

pesquisa e estudo de possíveis soluções solares. Este é um dos casos em que contatamos uma 

ONG local que foi até uma reunião na Secretaria do Desenvolvimento e não encontrou o 

programa que a lei cria. 

Proponente: Deputado José Domingos Fraga. Contato: telefone: (65)‐3313 6900/ 3313 6901.  

 

‐ Minas Gerais: Este estado já teve 5 projetos apresentados. Dois deles – PL 2115/2008 e PL 

629/2003– instituem a obrigatoriedade de instalação de SAS em construções da COHAB. O PL 

de 2008 está tramitando enquanto o PL 629/2003 foi vetado pois uma Comissão Especial  

entendeu que a inserção de SAS iria onerar a construção além de ser desnecessário em áreas 

mais quente. O PL 829/2007 cria um programa de incentivo ao uso de energia solar e está 

tramitando. Os PL 1764/2007 e 2722/2008 obrigam as novas edificações a instalarem SAS 

sendo que o primeiro dispõe sobre construções particulares enquanto o segundo sobre 

construções públicas que utilizem água quente. Ambos estão tramitando. 

PL 2115/2008: Proponente: Deputado Deiró Marra. Contato: telefone: (031)2108‐5775. 

PL 629/2003: Proponente: Deputado Luiz Humberto Carneiro. Contato: telefone: (031) 2108‐

5383. 

PL 829/2007: Proponente: Deputado Célio Moreira. Contato: telefone: (031) 2108‐5280. 

PL 1764/2007: Proponente: Deputado Leonardo Moreira. Contato: telefone: (031) 2108‐5180. 
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PL 2722/2008: Proponente: Deputado Alencar da Silveira JR. Contato: telefone: (031) 2108‐

7119. 

 

‐ Santa Catarina: O estado tem 3 projetos. Os PLs 0474.9/2007 e 0533.3/2007 foram 

arquivados após parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto o primeiro 

dispunha sobre a obrigatoriedade de instalar SAS em novas construções o segundo formulava 

o programa estadual de incentivos ao uso de energia solar.  O PL 0086.1/2009 ainda tramita e 

é um projeto de obrigatoriedade do uso de SAS. Por este PL as novas edificações públicas do 

estado de Santa Catarina deverão prever em seus sistemas de instalações hidráulicas, 

aquecimento de água por meio do aproveitamento de energia solar. É, portanto, um projeto 

de obrigatoriedade que concerne edificações públicas assim como a Lei 5184/2008 do estado 

do Rio de Janeiro. Este projeto oferece um bom exemplo para o entendimento da tramitação 

então transcrevemos o processo no Anexo 6.  

PL 0474.9/2007: Proponente: Deputado Jaílson Lima. Telefone: (48) 3221 2638. 

PL 0533.3/2007: Proponente: Deputado Rogério Mendonça. Telefone: (48) 3221 2683. 

PL 0086.1/2009: Proponente: Deputado Jaílson Lima. Telefone: (48) 3221 2638. 

 

‐ Ceará: Pela Lei Complementar (LC) 81/2009 fica instituído no âmbito do Poder Executivo 

Estadual o Fundo de Incentivo à Energia Solar do Estado do Ceará – FIES, com o objetivo de 

incentivar a instalação e manutenção de usinas destinadas à produção de energia solar, assim 

como fabricantes de equipamentos solares no território cearense. De acordo com esta 

descrição fica a cargo do executivo estabelecer este fundo e incentivar a produção de 

equipamentos para energia solar. Antes desta lei dois outros projetos, os PLs 375/2007 e 

103/2009 2007 foram respectivamente retirado de pauta e vetado. 

‐ LC 81/2009: Proponente: Poder Executivo, governador Cid Ferreira Gomes. Contato: Centro 

Administrativo, telefone: (85) 3101 3467. 

‐ PL 375/2007: Proponente: Deputado Ferreira Aragão. Contato: telefone: (85) 3277 2630/ 

3277 2631.   
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‐ PL103/2009: Proponente: Deputado Suplente Vasques Landim. Contato: telefone: (85) 3277 

2308.  

 

‐ Goiás: a lei de incentivo 16.488/2009 foi aprovada. O autor é o deputado Padre Ferreira que 

se mostrou bastante cooperativo, nos comunicando todo avanço que o projeto teve até ser 

sancionado. É uma lei que cria o programa de incentivo ao uso de energia solar e coloca esta 

responsabilidade no executivo. 

Proponente: Deputado Padre Ferreira. Contato: telefone: (62) 3221 3211 / 3221 3232  

 

‐ Distrito Federal: histórico dos PLs.  

‐ Proposição: PL 929/1995 Ementa: CONCEDE BENEFÍCIOS PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 

SOLAR EM IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. Leitura: 23/11/95 Situação: Arq. Fim Legislatura 

Localização: Arquivado no arquivo permanente  

Proponente: ex‐Deputado Distrital TADEU FILIPPELLI. Contato: telefone da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal: (61) 3348‐8000. 

‐ Proposição: PL 2019/2001 Ementa: OBRIGA A INSTALAÇÃO DE REDE PARA CIRCULAÇÃO DE 

ÁGUA AQUECIDA COM ENERGIA SOLAR NOS PRÉDIOS RESIDENCIAIS DO DISTRITO FEDERAL. 

Leitura: 17/05/01 Situação: Arq. Fim Legislatura Localização: Arquivado no arquivo 

permanente  

Proponente: ex‐Deputado Distrital JOSÉ RAJÃO. Contato: telefone da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal: (61) 3348‐8000. 

‐ Proposição: PL 2100/2001 Ementa: INSTITUI O PROGRAMA EMERGENCIAL DE 

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO USO DE ENERGIA SOLAR. Leitura: 12/06/01 Situação: 

Apensado Localização: Arquivado no arquivo permanente  

Proponente: ex‐Deputado Distrital CARLOS XAVIER. Contato: telefone da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal: (61)3348‐8000. 

‐ Proposição: PL 1140/2004 Ementa: DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES. Leitura: 16/03/04 Situação: Retirado Localização: 

Arquivado no arquivo permanente.  
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Proponente: Deputado Distrital BENÍCIO TAVARES. Contato: telefone: (61) 3348 8080 a 8088.  

‐ Proposição: PL 507/2007 Ementa: DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 

AQUECIMENTO DE ÁGUA POR ENERGIA SOLAR EM EDIFICAÇÕES NO ÂMBITO DO DISTRITO 

FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Leitura: 20/09/07 Situação: Tramitando Localização: 

CDESCTMAT  

Proponente: Deputado Distrital BENÍCIO TAVARES. Contato: telefone: (61) 3348 8080 a 8088. 

‐ Proposição: PL 1002/2008 Ementa: ACRESCENTA OS ARTIGOS 141‐A E 141‐B À LEI N° 2.105 

DE 08 DE OUTUBRO DE 1998, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO 

FEDERAL E DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA POR 

ENERGIA SOLAR NAS NOVAS EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. Leitura: 16/09/08 Situação: 

Tramitando Localização: CAF.  

Proponente : BISPO RENATO. Contato: telefone: (61) 3348 8140 a 8148.  

Observação: os PL 507 e 1002 estão em uma comissão aguardando parecer para poderem 

tramitar conjuntamente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Como está demonstrado pelos exemplos de projetos de leis e leis referentes ao uso de energia 

solar, este assunto está distante de ser limitado a algumas poucas cidades. Com temas como 

aquecimento global, esgotamento de combustíveis fósseis e tecnologias verdes em voga, o 

âmbito legal começa a contemplar um caminho que preserve o meio ambiente e traga 

melhoras para a sociedade2. As justificativas dos projetos de leis (ver anexo 7) trazem à tona 

este contexto e inserem‐se no debate por uma constituição mais responsável com seu meio e 

seu povo além de ser uma ótima introdução á problemática da energia solar.  

 

                                                 
2 Um exemplo de como este assunto é pertinente à política é a lei federal sobre mudanças climáticas (12.187/2009) 
assinada em dezembro de 2009 pelo presidente Lula. 
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Como continuação do trabalho aqui apresentado há diversos caminhos: acompanhar os 

projetos e as leis aqui apresentados; questionar as medidas tomadas pelos governos frente à 

legislação solar; redigir boletins informativos para divulgar tal legislação; realizar estudos sobre 

a relação dos três diferentes poderes (executivo, legislativo e judiciário) são algumas das 

diretrizes que levamos em conta ao analisar este tema. Um aprofundamento destas diretrizes 

pode trazer a tona novas informações e complementar a legislação ambiental. 

   

Uma questão que surgiu ao longo deste trabalho é a regulamentação de leis em vigor. 

Constitucionalmente, esta só pode ser realizada pelo executivo e o que observamos na maioria 

dos casos foi a falta de uma regulamentação organizada acerca das leis solares. Mesmo em 

casos onde a lei traz resultados, carece‐se de estatísticas e arquivos sobre as ações tomadas 

levando em consideração as especificações da lei. Seria isto um indicador de diferença entre 

um legislativo que realiza suas funções enquanto o executivo tem dificuldades para fazer o 

mesmo? Se invertermos a pergunta, fica a responsabilidade pela falta de regulamentação no 

legislativo uma vez que aprova leis que são vagas e não explicitam quais ações devem ser 

tomadas? Ou são ambas as instâncias responsáveis?  Estas questões ganham pertinência uma 

vez que o efeito das leis deve ser considerado tido que de nada vale aprovar uma lei que – 

sabe‐se – não poderá ser efetivada. Estudos posteriores e que considerem o funcionamento e 

constituição dos poderes envolvidos podem ajudar a responder questões como estas e dar 

continuidade a um projeto e trabalho que conseguiu sistematizar e auferir dados sobre a 

legislação solar brasileira.  
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Anexo 1 – Lei 14.459 de 2007 do município de São Paulo: 

 

ACRESCENTA O ITEM 9.3.5 À SEÇÃO 9.3 ‐ INSTALAÇÕES PREDIAIS DO ANEXO I DA LEI Nº 

11.228, DE 25 DE JUNHO DE 1992 (CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES), E DISPÕE SOBRE A 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA POR ENERGIA SOLAR NAS NOVAS 

EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.  

 

(Projeto de Lei nº 313/06, do Vereador Russomanno ‐ PP)  

 

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 26 de junho de 2007, 

decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica acrescido o item 9.3.5 à Seção 9.3 ‐ Instalações Prediais do Anexo I da Lei nº 

11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e Edificações), com a seguinte redação:  

 

"9.3.5 As edificações novas deverão ser providas de instalações destinadas a receber sistema 

de aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia solar, na conformidade das 

disposições de lei específica sobre a matéria". (NR)  

 

Art. 2º É obrigatória a instalação de sistema de aquecimento de água por meio do 

aproveitamento da energia solar, nas novas edificações do Município de São Paulo, destinadas 

às categorias de uso residencial e não‐residencial, na conformidade do disposto nesta lei e no 

item 9.3.5 da Seção 9.3 ‐ Instalações Prediais do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 

1992 (Código de Obras e Edificações).  

 

Art. 3º A obrigatoriedade estabelecida no art. 2º desta lei aplica‐se, na categoria de uso não‐

residencial, às seguintes atividades de comércio, de prestação de serviços públicos e privados, 

e industriais:  
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I ‐ hotéis, motéis e similares;  

II ‐ clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de ginástica e lutas marciais, escolas 

de esportes, estabelecimentos de locação de quadras esportivas;  

III ‐ clínicas de estética, institutos de beleza, cabeleireiros e similares;  

IV ‐ hospitais, unidades de saúde com leitos, casas de repouso;  

V ‐ escolas, creches, abrigos, asilos e albergues;  

VI ‐ quartéis;  

VII ‐ indústrias, se a atividade setorial específica demandar água aquecida no processo de 

industrialização ou, ainda, quando disponibilizar vestiários para seus funcionários;  

VIII ‐ lavanderias industriais, de prestação de serviço ou coletivas, em edificações de qualquer 

uso, que utilizem em seu processo água aquecida.  

 

Art. 4º A obrigatoriedade estabelecida no art. 2º desta lei se aplica às edificações novas ou 

não, isoladas ou agrupadas horizontal ou verticalmente ou superpostas, da categoria de uso 

residencial, ou integrantes de conjunto de instalações de usos não‐residenciais, que venham a 

contemplar a construção de piscina de água aquecida.  

 

Art. 5º Nas novas edificações destinadas ao uso residencial multifamiliar ou unifamiliar, que 

possuam até 3 (três) banheiros por unidade habitacional, deverão ser executadas, em seus 

sistemas de instalações hidráulicas, as prumadas e a respectiva rede de distribuição, a 

permitirem a instalação do reservatório térmico e das placas coletoras de energia solar.  

 

Art. 6º Decreto específico a ser editado pelo Executivo definirá as normas de implantação, os 

procedimentos pertinentes e os prazos para início da aplicação desta lei às novas edificações 

destinadas às Habitações de Interesse Social ‐ HIS.  

 

Art. 7º A emissão do Certificado de Conclusão ou Auto de Regularização previstos na Lei nº 

11.228, de 1992, fica condicionada ao cumprimento do disposto nesta lei.  
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Art. 8º Os sistemas de instalações hidráulicas e os equipamentos de aquecimento de água por 

energia solar de que tratam esta lei deverão ser dimensionados para atender, no mínimo, 40% 

(quarenta por cento) de toda a demanda anual de energia necessária para o aquecimento de 

água sanitária e água de piscinas, de acordo com a Metodologia de Avaliação da Contribuição 

Solar estabelecida no Anexo Único integrante desta lei.  

 

Parágrafo Único ‐ Os equipamentos mencionados no "caput" deste artigo deverão ter sua 

eficiência comprovada por órgão técnico, credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial ‐ INMETRO.  

 

Art. 9º Para o efeito de aplicação do art. 5º desta lei, define‐se banheiro como o aposento 

dotado de vaso sanitário, possuindo ou não, em suas instalações, aquecimento de água 

sanitária por toda e qualquer fonte de energia.  

 

Art. 10 O somatório das áreas de projeção dos equipamentos, constituídos pelas placas 

coletoras e reservatórios térmicos, não será computável para efeito do cálculo do coeficiente 

de aproveitamento básico e máximo previsto na Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo ‐ LPUOS.  

 

Parágrafo Único ‐ A área de projeção mencionada no "caput" deste artigo refere‐se ao 

resultado da aplicação dos parâmetros contidos no Anexo Único.  

 

Art. 11 O disposto nesta lei não se aplica às edificações nas quais seja tecnicamente inviável 

alcançar as condições que correspondam à demanda anual de energia necessária para 

aquecimento de água por energia solar, na conformidade do disposto no seu art. 8º.  

 

Parágrafo Único ‐ O enquadramento na situação prevista no "caput" deste artigo deverá ser 

comprovado por meio de estudo técnico elaborado por profissional habilitado, que demonstre 
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a inviabilidade de atendimento à exigência legal, consoante os parâmetros estabelecidos no 

Anexo Único.  

 

Art. 12 Aplica‐se o disposto nesta lei aos projetos de novas edificações protocolizadas a partir 

da data de publicação de seu decreto regulamentar.  

 

Art. 13 O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 

data de sua publicação.  

 

Art. 14 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

 

Art. 15 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 3 de julho de 2007, 454º da fundação de São 

Paulo.  

 

GILBERTO KASSAB, PREFEITO  

 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 3 de julho de 2007.  

 

CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal  

 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 04/07/2007. 

Anexo 2‐ Modelo de carta enviada a prefeitos inquirindo sobre regulamentação:  

 

 

São Paulo, 13/07/09 
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Exmo. Sr. 

João Carlos Coser 

Prefeito da Cidade de Vitória 

  

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

O Instituto Ekos Brasil e a iniciativa Cidades Solares, por seus representantes, vêm 

respeitosamente reconhecer o inédito feito realizado por vossa gestão propondo e aprovando 

a lei 7532 em 2008. Tal lei, que visa criar um programa de incentivos ao uso de energia solar 

em edifícios urbanos tem a importante premissa de aumentar o uso de uma energia limpa e 

sustentável. 

 

No entanto, ao realizar uma pesquisa que visa acompanhar leis referentes ao uso de energia 

solar não encontramos uma Secretaria responsável pela elaboração do programa de incentivo. 

Entramos em contato via email e telefone com as Secretarias da fazenda de Vitória e de 

Desenvolvimento da cidade. Ambas as secretarias não estavam cientes deste programa e 

afirmaram não conhecer a lei 7532/08.  

 

Esperamos que a regulamentação desta lei esteja em vigor para que seus preceitos tão 

importantes sejam realizados.  

 

Há algum órgão(s) do executivo que já está incumbido de formular e regulamentar o 

programa? Para quando podemos esperar um programa efetivo? 

 

Ficamos no aguardo de uma resposta e agradecemos pela atenção. 

 

 

Respeitosamente, 
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Cidades Solares 
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Anexo 3 ‐ Lei de incentivo: 

 

LEI Nº 15.569 20/07/2007 

 

Publicado no Diário Oficial nº 7534 DE 13/08/2007 

 

Súmula: Cria no âmbito do Estado do Paraná, programa de incentivo a implantação de 

Aquecedores Solares de Água. 

 

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do § 7º do 

Artigo 71 da Constituição Estadual, os seguintes dispositivos do Projeto de Lei nº 153/07: 

 

Art. 1º Cria, no âmbito do Estado do Paraná, Programa de Incentivo à Implantação de 

Aquecedores Solares de Água. 

 

Art. 2º O Programa de Incentivo é direcionado à instalação e utilização de sistemas de 

aquecimento solar de água em propriedades públicas e privadas. 

 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 

 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Dezenove de Dezembro, em 20 de julho de 2007. 
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Anexo 4 – Tramitação de um projeto no âmbito municipal.  

 

O PROJETO IRÁ PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 ‐ Tramitação do projeto 1764 ‐ estadual de Minas Gerais: 
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Última Ação:  

DATA: 27/08/2008     

LOCAL: COMISSÃO FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

PRIMEIRO TURNO. 

RELATOR: DEP. AGOSTINHO PATRÚS FILHO. 

PARECER PELA APROVAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO 1. 

APROVADO. 

PUBLICADO NO DL EM 30 8 2008, PÁG 50 COL 2. 

A PROPOSTA VAI PARA SEGUNDO TURNO 

 

Foi anexado o PL 2115 de 2008 (DETERMINA A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AQUECIMENTO 

SOLAR EM ALTERNATIVA À REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DOS CHUVEIROS NAS CASAS 

POPULARES CONSTRUÍDAS PELA COHAB) 

 

Foi anexado o PL 2722 de 2008 (DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO 

SOLAR DE ÁGUA EM PRÉDIO PÚBLICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS) 
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Anexo 6 – Tramitação do projeto 0086.1/2009‐estadual de Santa Catarina. 

 

DATA SETOR AÇÃO 

31/03/2009 Coordenadoria de Expediente Lido no Expediente 

01/04/2009 Coordenadoria de Expediente Autuado 

01/04/2009 Coordenadoria de Expediente 
À Publicação ‐ D.A. n.6013, de 

01/04/09 

01/04/2009 Coordenadoria de Expediente 
Encaminhado à Coordenadoria 

das Comissões 

01/04/2009 Coordenadoria das Comissões Recebido 

01/04/2009 Coordenadoria das Comissões 
Encaminhado à Comissão de 

Constituição e Justiça 

01/04/2009 
Comissão de Constituição e 

Justiça 
Recebido 

02/04/2009 
Comissão de Constituição e 

Justiça 

Distribuido ao Relator Dep. 

Sargento Amauri Soares 

02/04/2009 
Comissão de Constituição e 

Justiça 

Encaminhado ao Gabinete Dep. 

Amauri Soares 

14/04/2009 Gabinete Dep. Amauri Soares Recebido 

14/04/2009 Gabinete Dep. Amauri Soares 
Encaminhado à Comissão de 

Constituição e Justiça 

28/04/2009 
Comissão de Constituição e 

Justiça 
Recebido 

28/04/2009 
Comissão de Constituição e 

Justiça 

Requerimento de diligência 

externa solicitada pelo(a) Dep. 

Sargento Amauri Soares 

28/04/2009 
Comissão de Constituição e 

Justiça 

Em reunião da Comissão 

APROVADO por UNANIMIDADE o 
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Requerimento 

28/04/2009 
Comissão de Constituição e 

Justiça 

Em Diligência 

 

10/06/2009 Comissão de Constituição e Justiça‐ Respondida a Diligência  

10/06/2009 Comissão de Constituição e Justiça‐ Aguardando a manifestação do requerente 

Sargento Amauri Soares  

10/06/2009 Comissão de Constituição e Justiça‐ Encaminhado ao Gabinete Dep. Amauri Soares  

10/06/2009 Gabinete Dep. Amauri Soares‐ Recebido  

30/06/2009 Gabinete Dep. Amauri Soares ‐Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça  

30/06/2009 Comissão de Constituição e Justiça‐ Recebido  

30/06/2009 Comissão de Constituição e Justiça‐ Parecer do(a) Dep. Sargento Amauri Soares 

FAVORÁVEL com emenda(s) Substitutiva Global  

30/06/2009 Comissão de Constituição e Justiça‐ Em reunião da Comissão APROVADO por 

UNANIMIDADE o parecer do Relator  

30/06/2009 Comissão de Constituição e Justiça Em Termo de Remessa, o Chefe de Secretaria 

da Comissão resume a manifestação da Comissão: Parecer FAVORÁVEL, com Emenda(s) 

Substitutiva Global 

 30/06/2009 Comissão de Constituição e Justiça ‐ Encaminhado à Coordenadoria das 

Comissões  

30/06/2009 Coordenadoria das Comissões‐  Recebido  

30/06/2009 Coordenadoria das Comissões‐  Encaminhado à Comissão de Turismo e Meio 

Ambiente  

01/07/2009 Comissão de Turismo e Meio Ambiente‐  Recebido  

01/07/2009 Comissão de Turismo e Meio Ambiente ‐ Distribuido ao Relator Dep. Renato 

Hinnig  

01/07/2009 Comissão de Turismo e Meio Ambiente ‐ Encaminhado ao Gabinete Dep. Renato 

Hinnig 

 01/07/2009 Gabinete Dep. Renato Hinnig‐ Recebido 



 
  
 
 

 
 
 
                                                                                
 
 45 

 10/11/2009 Gabinete Dep. Renato Hinnig Encaminhado à Comissão de Turismo e Meio 

Ambiente  

11/11/2009 Comissão de Turismo e Meio Ambiente Recebido 
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Anexo 7 – Justificativa de um Projeto de Lei ‐ PL 354/ 2007 de Uberaba (MG) 

 

A presente proposição tem por objetivo propor a instalação de sistemas de aquecimento de 

água por energia solar nas edificações do município de Uberaba. 

O tema é foco em todo o Brasil. Vários municípios já instituíram Lei referente à matéria e 

outros tantos com propostas em tramitação. Pode‐se ter informações gerais, precisas e 

qualitativas no site www.cidadessolares.org.br, uma iniciativa do Departamento Nacional de 

Aquecimento Solar (DASOL), da ABRAVA – Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 

Condicionado, Ventilação e Aquecimento, em conjunto com o Vitae Civilis, ONG 

sócioambiental, que tem por objetivo principal incentivar a mobilização da sociedade no Brasil 

através de seminários que sensibilizem os poderes públicos municipais para a criação de leis de 

incentivo ao uso de aquecimento solar.  

Há um link inclusive que disponibiliza informação relativamente às mais recentes e comuns 

regulamentações sobre energia solar no Brasil e no mundo. Citamos oportuno Birigui/SP, 

Varginha/MG e Porto Alegre/RS, Espanha, Portugal e México com leis já aprovadas. Em 

tramitação temos propostas em Americana/São Paulo, Belo Horizonte/Minas Gerais, Buenos 

Aires/Argentina, Campinas/São Paulo, Curitiba/Paraná, Juiz de Fora/Minas Gerais, Peruíbe/São 

Paulo, Piracicaba/São Paulo, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro, São Paulo/São Paulo, São José dos 

Campos/São Paulo. 

Uberaba deve integrar este rol. Dar sua contribuição e fazer parte do progresso tecnológico de 

desenvolvimento sustentável na renovação natural do ambiente.  

Nas razões de mérito abstemo‐nos a introduzir abaixo texto extraído do Projeto de Lei n.º 

1221/2007 apresentado no Rio de Janeiro/RJ pela Vereadora Aspásia Camargo/PV, que com 

excelência descreve de forma minuciosa, com dados informativos, todo o processo que envolve a 

questão oportunamente por nós defendida:  

“O Brasil tem um enorme potencial de aproveitamento da energia solar: praticamente toda sua 

área recebe mais de 2200 horas de insolação, com um potencial equivalente a 15 trilhões de 

MWh, correspondentes a 50 mil vezes o consumo nacional de eletricidade. Mesmo assim, uma 
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importante, prática e econômica aplicação da energia solar, o aquecimento de água, é pouco 

aproveitado, já que a infra‐estrutura para aquecimento de água na maioria das residências 

brasileiras é baseada nos chuveiros elétricos, equipamento de baixo custo inicial, mas de grande 

consumo de energia ao longo de sua vida útil, e que gera importantes demandas de capital para o 

setor elétrico e altos custos ambientais e sociais. Os chuveiros elétricos consomem 8% de toda a 

eletricidade produzida no país e são responsáveis por 18% do pico de demanda do sistema. Já os 

aquecedores a gás, mais comuns no Rio de Janeiro, são geradores diretos de gases do efeito 

estufa. Os sistemas de aquecimento solar são uma alternativa excelente aos chuveiros para 

prover a água quente desejada nas habitações, no comércio e nos serviços, e têm muito a 

contribuir para a mitigação dos impactos sócio‐ambientais do setor elétrico.  

Os aquecedores solares de água apresentam amplas vantagens ambientais, econômicas e 

sociais. Por substituir hidroeletricidade e combustíveis fósseis, cada instalação de aquecedor 

solar reduz de uma vez e para sempre o dano ambiental associado às fontes de energia 

convencionais: não produz emissões de gases tóxicos que contribuem para a poluição urbana, 

não afeta o clima global por não emitir gases estufa e não gera lixo radiativo como uma 

herança perigosa para as gerações futuras. Os aquecedores solares apresentam também 

vantagens sociais como a redução da conta de energia elétrica e a geração de um grande 

número de empregos por unidade de energia transformada. 

No Brasil, a produção anual de um milhão de m² de coletores gera aproximadamente 30 mil 

empregos diretos, empregos estes localizados em empresas de pequeno e médio porte, todas 

de capital nacional. Belo Horizonte tem se destacado no país pelo emprego da energia solar. 

Devido a ações da CEMIG, a empresa distribuidora de eletricidade da região, o mercado 

imobiliário entendeu a importância dos sistemas tanto para a redução dos custos de 

condomínio e de contas de energia elétrica. Hoje existem cerca de 1.000 edifícios de 

apartamentos com sistemas solares de aquecimento de água e praticamente todos os 

lançamentos de condomínios de classe média usam o equipamento como um dos apelos de 

venda. 

O uso de aquecedores solares ainda é incipiente no Brasil: em 2002, a área instalada de 

coletores solares no país era de 1,2 m2/100 habitantes, consideravelmente menor que aquela 
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instalada em Israel (67,1 m2/100 habitantes), Áustria (17,5 m2/100 habitantes) e China (3,2 

m2/100 habitantes), por exemplo. Uma das razões que explicam o fato de países de muito 

menor insolação aproveitarem melhor as vantagens do uso dos aquecedores solares é de 

ordem legal. Em vários destes, existem leis que obrigam construtores a instalarem estes 

aquecedores já na construção. 

Um exemplo marcante é o de Barcelona, que implantou, em julho do ano 2000, uma legislação 

que exige que pelo menos 60% das necessidades anuais de água quente de novas edificações 

ou em reforma sejam supridas pelo aquecimento solar. A regra também se aplica a hospitais, 

clínicas, escolas, shoppings e hotéis, bem como para o aquecimento de piscinas. Do ano 2000 

até finais de 2003, a instalação de aquecedores solares saltou de 1,1 m2/mil habitantes para 

13 m2/mil. A legislação solar de Barcelona vem causando uma reação em cadeia não só na 

Espanha, mas em outros países. Mais de 35 administrações municipais na Espanha decidiram 

seguir o exemplo implantando suas próprias legislações solares, dentre elas, Madrid, Sevilha e 

Pamplona. O Presidente da França, Nicolas Sarkozy, quando Ministro da Economia, afirmou 

que Barcelona é um exemplo a ser seguido e sugeriu aos administradores municipais de seu 

país criarem recursos legais para tornar obrigatório o uso não só de aquecedores solares, mas 

de energias renováveis em geral. Com o objetivo de construir legislações solares semelhantes, 

diversos municípios italianos consultaram a administração da cidade de Barcelona. 

O governo central da Espanha, percebendo a grande movimentação com relação às políticas 

municipais implementadas, vem estudando e preparando uma lei federal sobre o aquecimento 

solar. O caso da legislação solar de Barcelona serve como exemplo, pois, durante estes quatro 

anos, todos os atores envolvidos: governo, construtores, arquitetos, concessionárias de 

energia, institutos de pesquisa e normalização e os usuários finais concordaram e 

apresentaram reações positivas e de apoio à política. Por exemplo, as construtoras (APCE‐

Associacion de Promotores Construtores de Espana) chegaram à conclusão que os sistemas de 

aquecimento solar exigiam um investimento extra de apenas 0,5 a 1% dos custos da edificação, 

e reconheceram que houve um incremento no valor do imóvel construído, bem como uma 

resposta extremamente positiva do público consumidor, que vem exigindo cada vez mais 

tecnologias renováveis e limpas. 
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No Brasil, os códigos de obra municipais, ao não exigirem a instalação ou a preparação para 

instalação de coletores solares na construção e em reformas de edificações residenciais e 

comerciais, não encorajam os futuros moradores a instalar aquecedores solares, e estes 

acabam optando por chuveiros ou aquecedores de passagem a gás ou elétricos. 

Recente pesquisa do Instituto Vitae Civilis, realizada entre técnicos e especialistas do setor 

energético e solar, mostrou que a maioria dos entrevistados acredita que interessa à sociedade 

brasileira desenvolver um grande mercado para aquecedores solares, dadas as vantagens 

sócio‐ambientais da tecnologia, advindas do deslocamento da hidroeletricidade na matriz 

energética e da geração de empregos qualificados, além da redução de recursos para 

investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

A mesma pesquisa concluiu ser de fundamental importância introduzir a obrigação de 

instalação de aquecedores solares nos códigos de obra municipais para a difusão da 

tecnologia, já que estas alterações seriam indutoras de crescimento sustentado do mercado, de 

geração de empregos na construção civil, nas indústrias de equipamentos, no comércio e nos 

serviços de instalação. 

A geração de energia descentralizada e em pequena escala pode contribuir consideravelmente 

para a proteção do clima global e, ao mesmo tempo, ter um importante papel na melhoria da 

qualidade de vida. Neste sentido, os aquecedores solares são particularmente promissores: a 

tecnologia é uma das mais simples e baratas fontes de energia renovável, com uma relação 

custo‐benefício bastante favorável para a redução de emissões de gases‐estufa. Com apoio via 

mecanismos de comercialização de carbono, como o Mercado Brasileiro de Reduções de 

Emissões – MBRE, os aquecedores solares podem tornar‐se um componente importante dos 

esforços de mitigação das mudanças climáticas. 

Quando aquecedores solares são aplicados na suplementação ou na substituição de 

aquecedores convencionais, evitam a queima de grande parte do combustível que seria usado 

nestes sistemas. Apesar da intensidade de carbono variar nos diferentes combustíveis usados 

para aquecimento de água, esta é de modo geral alta.  Conseqüentemente, as emissões de 

gases estufa e outros poluentes são reduzidas pelo uso dos aquecedores solares, o que melhora 

a qualidade do ar das cidades e, até, a qualidade do ar interno às edificações. 
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Apesar dos efeitos benéficos ambientais e econômicos da tecnologia, um grande número de 

barreiras ainda impede sua grande difusão, as principais sendo de caráter legal, como códigos 

de obra pouco amigáveis à tecnologia, os relativamente altos custos iniciais de instalação 

quando comparados a alternativas convencionais, e a falta de financiamento a juros 

adequados para empresas e consumidores.” 

Desta feita, comungando em gênero, número e grau das razões acima elucidadas, 

apresentamos o projeto ao norte a que esta justificativa acompanha. 

Ressalte‐se que a técnica legislativa utilizada está em consonância com a Lei Complementar 

n.º 95, de 2 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis. 

Justificado o projeto, expondo seu mérito, salvo melhores considerações, esperamos a 

apreciação e aprovação por este Plenário e demais Comissões Permanentes. 

 


