PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
GABINETE DA PREFEITA

Avenida Cônego João Clímaco, 140 - Centro - Tatuí/SP
Telefone: (15) 3259-8400 – CEP: 18.270-900

DECRETO MUNICIPAL Nº 17.883, DE 05 DE MAIO DE 2017.

- Dispõe sobre o uso racional de água e
energia elétrica, no âmbito da Administração
Municipal e dá outras providências.

MARIA JOSÉ PINTO VIEIRA DE CAMARGO, Prefeita do Município de
Tatuí, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, e

Considerando que a gestão eficiente de água e energia elétrica é um desafio a
ser enfrentado pelos governos municipais, rumo ao desenvolvimento sustentável;
Considerando que é necessário desenvolver esforços para combater o
desperdício de água e energia elétrica, especialmente nos prédios públicos;
Considerando a economia de água e energia elétrica, elementos fundamentais
na preservação do meio ambiente, e a consequente liberação de recursos para aplicação em
setores prioritários para o desenvolvimento do município;
Considerando as experiências exitosas de vários municípios, objetivando
desenvolver processos e comportamentos na busca de eficiência hídrica e eficiência
energética;
Considerando a importância e o valor da economia de água e energia em
nosso município, provendo assim recursos para serem reutilizados;

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Unidade de Gestão Hídrica e Energética Municipal
(UGHEM) com o objetivo de aplicar a metodologia de economia de água e energia em todo o
município de Tatuí que inclui organizar, gerenciar e planejar o consumo de água e energia
elétrica do município, bem como desenvolver programas, projetos e atividades visando o bom
uso da água e da energia elétrica.
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Art. 2º O Coordenador Geral da UGHEM terá livre acesso a todos os locais
públicos e informações de relevância hídrica e energética.
§1º O Coordenador baixará as normas estabelecendo o funcionamento da
UGHEM.
§2º Se necessário, o Coordenador poderá solicitar mais funcionários para
auxiliá-lo nos trabalhos da UGHEM.
§3º Fica o Coordenador da UGHEM autorizado a enviar ofícios à SABESP e à
ELEKTRO, podendo o mesmo atuar junto às concessionárias de água e energia, no
atendimento à Prefeitura de Tatuí.
§4º Fica o Coordenador da UGHEM responsável por passar informações a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e demais órgãos para a valorização do Município
Verde-Azul.
§5º A UGHEM deverá passar informações a todas as secretarias acerca do
consumo de energia elétrica e água, bem como de economia dos mesmos.
§6º O Coordenador da UGHEM deverá participar de reuniões com a SABESP
e com a ELEKTRO para acordos, parcelamentos de dívidas e demais assuntos.
Art. 3º A UGHEM será composta da seguinte forma:
I - Coordenador:
a) Jamil Miranda - Coordenador Geral da UGHEM.

II - Demais integrantes da UGHEM:
a) Marli Bueno de Almeida Leme - Secretaria de Educação;
b) Zilton Pinto da Silva - Secretaria de Educação;
c) Telma Christina Tomitão de Oliveira - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
d) Adriana de Almeida Rosa - Secretaria de Obras e Infraestrutura;
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
GABINETE DA PREFEITA

Avenida Cônego João Clímaco, 140 - Centro - Tatuí/SP
Telefone: (15) 3259-8400 – CEP: 18.270-900

DECRETO MUNICIPAL Nº 17.883, DE 05 DE MAIO DE 2017.
e) Alessandra Caresia - Secretaria da Fazenda e Finanças;
f)

José Vicente Alamino de Moura - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se,
em todos os seus termos, o Decreto Municipal nº 11.752, de 15 de junho de 2011.

Tatuí, 05 de maio de 2017.

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Tatuí, em 05/05/2017.
Neiva de Barros Oliveira
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