
PARECER JURÍDICO

PROCESSO Nº: 1327/2018

Referência: Projeto de Lei nº  109/2018

Autoria: Vereador Pretto Miranda Cabeleireiro

Ementa:  “Dispõe  sobre  a  instalação  de  hidrômetros  individualizados  nas  unidades

consumidoras autônomas em condomínios verticais e horizontais, no âmbito do município de

Jaboticabal”.

1. RELATÓRIO

Foi encaminhado a Procuradoria Jurídica desta Casa, para análise

e emissão de parecer ao Projeto de Lei nº. 109, de 16 de março de 2018, de

autoria  do  vereador  Pretto  Miranda  Cabeliereiro,  que  tem  como  objetivo

dispor  sobre  a  instalação  de  hidrômetros  individualizados  nas  unidades

consumidoras autônomas em condomínios verticais e horizontais, no âmbito

do município de Jaboticabal. É o sucinto relatório. 

Na  justificativa  ao  projeto,  ressalta-se  a  adequação  às  novas

condições  climáticas  e,  principalmente,  propor  novos  modelos  de

desenvolvimento urbano, pautadas em princípios da sustentabilidade, com a

utilização consciente dos recursos naturais.

Outro fator importante na instalação de hidrômetros individuais em

condomínios, ressaltado  é o fato de ser uma medição mais justa para com

todos os  condôminos.  Além disso,  vários  municípios  já  legislam sobre  tal

matéria.

2. ANÁLISE JURÍDICA

2.1. DA COMPETÊNCIA, INICIATIVA E ESPÉCIE NORMATIVA

No  que  tange  ao  aspecto  formal,  a  propositura  encontra

fundamento no art. 50, caput, da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, a

saber:



Art. 50. A iniciativa das Leis Complementares e Ordinárias
cabe  a  qualquer  Vereador  ou  Comissão  da  Câmara
Municipal, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

Com  efeito,  consoante  o  disposto  nos  artigos  30,  inciso  I,  da

Constituição Federal: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II  -  suplementar  a  legislação  federal  e  a  estadual  no que
couber;
(...)
V  -  organizar  e  prestar,  diretamente  ou  sob  regime  de
concessão  ou  permissão,  os  serviços  públicos  de
interesse local,  incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial; (grifo nosso)

Com  idêntica  redação  no  art.  9,  inciso  I  e  II  da  Lei  Orgânica

Municipal. 

Art. 9º. Compete ao Município:
I. legislar sobre assuntos de interesse local;

II. suplementar  a  legislação  federal  e  estadual  no  que
couber;
(...)

VI. organizar  e  prestar,  diretamente  ou  sob  regime  de
concessão ou permissão, entre outros,  os seguintes
serviços:
(...)

b. abastecimento de água e esgotos sanitários;

Ademais,  é  da competência comum da União,  dos Estados,  do

Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente (art. 23, VI, da

Constituição Federal),  competindo ao Município, nesse sentido, suplementar

a legislação estadual e federal no que couber a essa respeito (art. 30, II). 

Conforme leciona o doutrinador Alexandre de Moraes  in Direito Constitucional,

20ª  ed.,  Ed  Atlas  –  2006  –  pág.  277,  o  princípio  geral  que  norteia  a  repartição  de

competência entre as entidades componentes do Estado Federal é o da predominância do

interesse.

Por  esse  princípio,  à  União  caberão  aquelas  matérias  e  questões  de

predominância do interesse geral,  ao passo que aos Estados referem-se as matérias de

predominante interesse regional, e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local.



Esse critério estabelecido pelo doutrinador é “metajurídico” e encontra respaldo

na  Constituição  Federal  pela  positivação,  na  Lei  Maior,  de  regras  bem  delineadas  de

determinação das competências.

Na  brilhante  lição  do  Ministro  Carlos  Velloso  in “Temas  de  Direito  Público”,

Carlos Mário da Silva Velloso,  Belo Horizonte,  Ed.  Del  Rey,  1997,  p.  391,  o sistema de

repartição de competências inserido na Constituição Federal de 1998 é dividido da seguinte

forma: 

(a) poderes enumerados em favor da União Federal (art. 21 e 22); 

(b) poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º); 

(c) poderes definidos, explicitamente, para os Municípios (art. 30).

Para  o  deslinde  da  questão,  tem-se  que  determinar  em  qual  linha  de

competência reside a norma que determina a instalação de hidrômetros individualizados nas

unidades consumidoras autônomas em condomínios verticais e horizontais, no âmbito do

município de Jaboticabal.

Para tanto, nos socorremos da elucidativa lição de José Adércio Leite Sampaio

insculpida no trabalho “A Constituição Reinventada pela Jurisdição Constitucional”, Ed. Del

Rey, 2002, p. 603, em que expõe o princípio da natureza das coisas utilizado pelo Tribunal

Constitucional  Alemão  para  a  determinação  das  competências  legislativas  dos  entes  da

federação.

O  jurista  explica  que  da  aplicação  desse  princípio  extraem-se  certas

competências, implícitas na Constituição, em decorrência da natureza das coisas, tendo em

vista que determinados assuntos, por sua própria natureza, acham-se inseridos no âmbito de

competência da União, dos Estados e dos Municípios.

Dessa forma, resta saber se a natureza do conteúdo da norma em questão é

norma de direito urbano, ambiental e do consumidor, num âmbito local, regional ou nacional,

afetando,  portanto,  à  competência  legislativa  da  União,  ou,  ao  contrário,  consubstancia

norma de regulação do desenvolvimento urbano local, nesse caso, inserindo-se na norma de

competência legislativa Municipal.

Conquanto seja competência privativa da União legislar sobre águas (art. 22, IV,

da Constituição),  são  comuns e  concorrentes,  respectivamente,  as  competências  para  a

proteção ao meio ambiente e para o consumo.

Ora,  diante da análise realizada e os motivos que levam à apresentação do

projeto de lei em comento, me parece claro que a  ratio legis, a evidenciar a natureza do

conteúdo da norma, é a regulação do desenvolvimento urbano, bem como estabelecer

uma forma de medição mais justa para com os condôminos e adequar o consumo de

água à atuais condições climáticas na cidade de Jaboticabal.



Trata-se,  portanto,  de  evidente  interesse  local,  a  ensejar  a  aplicação  da

competência legislativa Municipal.

No RE 738.481 do STF, alega-se que o controle de consumo individual de água

é de interesse do município e do consumidor, não interferindo, na competência atribuída à

União  (artigos  21  e  22  da  Constituição  Federal).  Na  preliminar  de  repercussão  geral,  a

recorrente  alega  que  está  em  discussão  “a  aplicabilidade  da  competência  legislativa

municipal em prol do amplo interesse de seus cidadãos e do ambiente”.

O Ministério Público Federal já opinou pelo acolhimento do recurso, sustentando

ser  compatível  com  a  autonomia  constitucionalmente  assegurada  aos  municípios  tornar

obrigatório, por meio de lei, o uso de medidores individuais de água.

Estando a propositura relacionada, dentre outros, a proteção do

meio ambiente, observa-se o atendimento do dever constitucional imposto ao

Poder Público de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e

futuras gerações, em especial a disposição contida no Art. 225, § 1º, inciso

VII da Carta Magna, nesses termos: 

Art. 225.......................... 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público: 
(...)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino  e  a  conscientização  pública  para  a  preservação  do
meio ambiente; 

Atenta  a  tal  panorama  constitucional,  a  Lei  Orgânica  Municipal
determina a obrigação do Poder Público Municipal de proteger a fauna local,
em seu art. 9, inciso XII: 

Art. 9º. Compete ao Município:
(...)

VII. organizar  e  prestar,  diretamente  ou  sob  regime  de
concessão ou permissão, entre outros,  os seguintes
serviços:
(...)

c. abastecimento de água e esgotos sanitários;

Percebe-se também no artigo 9º da LOM:

Art. 9º. Compete ao Município: 

XX  -  regulamentar  a  utilização  de  vias  e  logradouros
públicos;XXIII - conceder licença para:

a) localização, instalação  e  funcionamento  de
estabelecimentos   industriais,   comerciais  e  de
serviços;



Nota-se ainda na LOM, em seu artigo 16, dentre as atribuições

legislativas da Câmara Municipal, cabe:

Art.  16. Cabe  à  Câmara  Municipal,  com  a  Sanção  do
Prefeito,  legislar  sobre  as  matérias  de  competência  do
Município, especialmente no que se refere ao seguinte:

I. assuntos    de    interesse    local,    inclusive
suplementando    a  legislação  federal  e  a  estadual,
notadamente no que diz respeito:
(...)

e. à  proteção  ao  meio  ambiente  e  ao
combate à poluição;

 (...)

Dentro  deste  contexto,  portanto,  nada  obsta  que,  como  o

propugnado pelo projeto, se busque promover a proteção ambiental por meio

de implantações de modelos de desenvolvimento urbano.

3. DO QUORUM 

Para aprovação do Projeto de Lei nº. 108/2018,  será necessário o

voto favorável da maioria simples, ou seja, mais da metade dos vereadores

presentes na sessão da Câmara, conforme dispõe o artigo 191, parágrafo 1º

do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaboticabal. 

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em atendimento à solicitação de

PARECER, pelos fundamentos já estampados, o projeto de lei

encontra-se  dentro  da  competência  legislativa  municipal,

venho OPINAR, s.m.j. da maneira que segue:



A)  OPINO  pela  CONSTITUCIONALIDADE  e

LEGALIDADE da

tramitação,  em  atendimento  aos  preceitos  regimentais  do

processo legislativo.

B)  OPINO  pela  CONSTITUCIONALIDADE  e

LEGALIDADE , na forma do artigo 30, inciso I da Constituição

Federal, da matéria veiculada neste Projeto de Lei.

Jaboticabal, 17 de abril de 2.018.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO

Diretora do Departamento Jurídico

 


