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1. RELATÓRIO

Foi encaminhado a Procuradoria Jurídica desta Casa, para análise

e emissão de parecer ao Projeto de Lei nº. 110, de 16 de março de 2018, de

autoria  do  vereador  Pretto  Miranda  Cabeliereiro,  que  tem  como  objetivo

dispor sobre a instalação de hidrômetros em poços artesianos, e dá outras

providências. É o sucinto relatório. 

Na  justificativa  ao  projeto,  ressalta-se  possibilitar  conhecer  o

volume real de água consumida pelas famílias e garantir informações para

cálculo da taxa de esgoto, já que a mesma é calculada de acordo com o

consumo de água.

Outro  fator  importante  é  o  fato  de  possibilitar  a  manutenção  e

reparos nas redes de coleta e na ETE – Estação de tratamento de Esgoto.

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 em poços artesianos

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 medir o consumo de água nos estabelecimentos que utilizam poços

artesianos com a finalidade de lançar cobrança da taxa de esgoto.

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”.

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  organizar  o
abastecimento de água e esgotos, em seu art. 9, inciso VII, alínea ‘c’: 

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;

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;

 (...)

 Sob o aspecto formal, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a escassez

de  água  é  fato  notório  que  consubstancia  o  interesse  local  previsto  no  art.  30,  I,  da

Constituição Federal. 

No aspecto material, o projeto encontra fundamento no poder de polícia, cuja

definição legal consta do art. 78 do Código Tributário Nacional: 

"Art.  78.  Considera-se  poder  de  polícia  atividade  da

administração pública que, limitando ou disciplinando direito,



interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção

de  fato,  em  razão  de  interesse  público  concernente  à

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da

produção  e  do  mercado,  ao  exercício  de  atividades

econômicas dependentes de concessão ou autorização do

Poder  Público,  à  tranquilidade  pública  ou  ao  respeito  à

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos." 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, poder de polícia é 

"a  atividade  da  Administração  Pública,  expressa  em  atos

normativos ou concretos,  de condicionar,  com fundamento

em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a

propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora,

ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos

particulares um dever de abstenção ("non facere") a fim de

conformar-lhes  os  comportamentos  aos  interesses  sociais

consagrados  no  sistema  normativo"  (In  Curso  de  Direito

Administrativo. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 809). 

Entende-se que o efetivo exercício  do poder de polícia  reclama,  a princípio,

medidas legislativas limitadoras que servirão de base para uma futura atuação concreta da

Administração nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a polícia administrativa

se desdobra em uma competência legislativa e uma competência administrativa.

Ademais, em pesquisa jurisprudencial e voltando os olhos para os tribunais de

outros Estados da Federação, percebe-se que a tendência pretoriana acompanha essa nova

visão, qual seja, lei de iniciativa parlamentar que crie programa ou política pública que não

atinja as regras de iniciativa reservada do Chefe do Executivo, notadamente da estrutura e

atribuições  dos  órgãos  da  Administração  Pública,  não  padece  de  inconstitucionalidade.

Vejamos os julgados: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  LEI  DO

MUNICÍPIO  DE  LAGOA  SANTA  -  PROGRAMA  MINHA

CASA,  MINHA  HISTÓRIA  -  IMPLEMENTAÇÃO  DE

POLÍTICA  PÚBLICA  -  MATÉRIA  NÃO  PRIVATIVA  DO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO  - CRIAÇÃO DE ÓRGÃO

DE  GERENCIAMENTO  E  ALTERAÇÃO  DE  FUNÇÃO  DE

SECRETARIA MUNICIPAL - VIOLAÇÃO DO ART. 66, III, E,

DA CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  -



VÍCIO  DE  INICIATIVA  -  REPRESENTAÇÃO

PARCIALMENTE  ACOLHIDA.  As  hipóteses  de

competência  privativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo

configuram um rol  taxativo,  sendo,  portanto,  numerus

clausus, não comportando a ampliação de sua atividade

legislativa.  A implementação  de  políticas  públicas  que

visem à concretização dos direitos sociais pode ser feita

por  todos  os  Poderes,  uma  vez  que  buscam  a

concretização  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa

humana,  base  do  ordenamento  jurídico  brasileiro.

Verificando-se  que  alguns  dispositivos  da  lei  municipal

impugnada, oriunda de projeto de lei de iniciativa da Câmara

Municipal,  criaram novo órgão na Administração Pública e

alteraram a função  de uma Secretaria  Municipal  deve ser

reconhecida  a  inconstitucionalidade  destes  artigos  por

ofensa  ao  disposto  no  art.  66,  III,  'e',  da  Constituição  do

Estado  de  Minas  Gerais.  (TJ-MG  -  Ação  Direta  Inconst:

10000140458910000  MG,  Relator:  Vanessa  Verdolim

Hudson Andrade,  Data  de Julgamento:  22/04/2015,  Órgão

Especial  /  ÓRGÃO  ESPECIAL,  Data  de  Publicação:

30/04/2015) 

CONSTITUCIONAL.  LEI  MUNICIPAL.  INICIATIVA

LEGISLATIVA.  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  A

PATRIMÔNIO  IMATERIAL.  EFICÁCIA  DECLARATÓRIA.

DESPESAS.  RESPONSABILIDADE  DA  CÂMARA

MUNICIPAL.  VÍCIOS  FORMAL  E  MATERIAL

INEXISTENTES.  Limitada  a  Lei  nº  5.989/2013,  do

Município  de  Pelotas,  oriunda  do  Poder  Legislativo

Municipal,  a  dispor  sobre  programa  de  proteção  a

patrimônio  imaterial  e  dotada  de  eficácia  meramente

declaratória, assumida as despesas com o registro dos

atos  declarativos  pela  própria  Câmara  municipal,

inexistem  tanto  o  vício  de  iniciativa  como  aquele  de

cunho  material  apregoados  na  ação  direta  de

inconstitucionalidade.  (TJ-RS  -  ADI:  70057519647  RS,

Relator:  Armínio  José  Abreu  Lima  da  Rosa,  Data  de

Julgamento: 24/03/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação:

Diário da Justiça do dia 31/03/2014)



O  Poder  Judiciário  entende  que  é  competência  do  Poder

Legislativo editar programas e políticas públicas, por estas serem os institutos

de direcionamento do serviço público oferecido ao povo. 

 Entretanto,  para  serem consideradas constitucionais  essas leis

não podem ferir diretamente previsões materiais de iniciativa e lei reservada

ao Chefe do Executivo, notadamente, estrutura e atribuição de obrigações

aos órgãos da Administração Pública.

Vê-se, que a competência do Chefe do Poder Executivo local para disciplinar

quanto ao serviço público,  se assim entendido,  foi  devidamente preservada pelo referido

projeto de lei.

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. 110/2018,  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, 26 de abril de 2.018.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO

Diretora do Departamento Jurídico

 


