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GESTÃO E RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO ESTADUAL E ENTIDADES VINCULADAS 

 

A Secretaria da Controladoria Geral do Estado, através da Diretoria de Orientação, 

Normas e Procedimentos – Coordenadoria das Ações de Orientação informa aos gestores a 

publicação do Decreto Estadual nº 40.903/2014, que dispõe sobre a necessidade do uso 

racional da água nos prédios públicos, a fim de reduzir gastos, adequar às normas técnicas, 

melhorar o desempenho operacional e preservar este bem natural, no âmbito do Poder 

Executivo Estadual, incluídas a Administração Direta e Indireta dependentes do Tesouro. 

Os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual deverá firmar 
Contrato de Adesão com a Companhia de Água e Saneamento do Estado, de acordo com o 

modelo a ser disponibilizado pela Secretaria de Administração (SAD) e, após sua 

formalização, informar à SAD, para fins de acompanhamento.  

Para a coordenação das ações de racionalização do consumo de água, o dirigente de 

cada órgão deverá designar, por meio de Portaria (modelo em anexo), em até 60 dias, um 

gestor de água, que atenda às qualificações mínimas disposta na Portaria SAD nº 

1.045/2013, para o exercício das atribuições elencadas no artigo 5º do Decreto nº 

40.903/2014. 

   Os empreendimentos imobiliários que venham a ser construídos, a partir da 

publicação deste Decreto, deverão adotar dispositivos hidráulicos para controle e redução do 

consumo de água, tais como torneiras para pias, registros para chuveiros e válvulas para 

mictórios, acionadas manualmente e com ciclo de fechamento automático ou acionadas por 

sensor de proximidade; torneiras com acionamento restrito para áreas externas e de serviços; 

bacias sanitárias com volume de descarga reduzido e sistema hidráulico que permita o 

reaproveitamento da agua proveniente de chuveiros bem como sistema de captação de água 
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da chuva para utilização em descargas sanitárias ou para lavagem de calçadas e áreas 

externas. 

No caso de locação de imóveis, terão prioridade as edificações em conformidade com 

este normativo. 

RECOMENDAMOS a leitura atenta e integral das disposições ali contidas para a 

adoção de todas as providências cabíveis. 

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto à Secretaria de Administração, na 

Gerência Técnica de Energia, Água e Saneamento, através dos telefones 3183 -7718 ou 

3183-7770. 
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ANEXO ÚNICO 

Portaria de Designação de Gestor de Água 
 

PORTARIA (NOME DO ÓRGÃO) Nº ___________ DE ____ / ____________ /_______. 
 

O TITULAR DA XXXXXXXXX RESOLVE:  
 
Art. 1º Designar o servidor (nome do servidor), matrícula (nº da matrícula), para exercer 
as funções de gestor de água da xxxxx (nome do órgão ou entidade do Poder Executivo 
Estadual), com as atribuições específicas descritas no Decreto nº XX.XXX, de xx de xxxxx 
de 2014.  
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 

(Representante máximo do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual) 
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