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PARECER Nº 83/2002 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 472/2001. 
Trata-se de projeto de Lei de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, visando 
autorizar que os usuários do serviço de abastecimento de água potável instalem 
equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro de seu imóvel. 
A propositura em apreço visa a disciplinar matéria concernente a serviço público de 
saneamento, assim definido nos termos do inciso I, do art. 2º, da Lei nº 7.750/92 
(que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento): 
Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se: 
I - Saneamento ou Saneamento Ambiental, como o conjunto de ações, serviços e 
obras que têm por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, por 
meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos 
líquidos, sólidos e gasosos, promoção e disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, 
drenagem urbana, controle de vetores de doenças transmissíveis e demais serviços e 
obras especializados; 
Por sua vez o art. 12 do mesmo diploma legal, estabelece que "os serviços públicos de 
saneamento de âmbito municipal serão prestados pelo Poder Público Municipal, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão;", constituindo tal norma 
regulamentação da disposição constitucional, contida no inciso V do art. 30 
daConstituição Federal de acordo com a qual compete aos Municípios "organizar e 
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos 
de interesse local".  
Acerca da expressão "interesse local", o Prof. Hely Lopes Meirelles preleciona que "o 
que caracteriza o interesse local é a predominância desse interesse para o Município 
em relação a eventual interesse estadual ou federal acerca do mesmo assunto"1 e, 
indubitavelmente o interesse do Município se sobreleva ao dos demais entes de 
Federação no que pertine ao serviço de abastecimento de água potável.  
Ainda de acordo com o referido jurista: "As obras e serviços para fornecimento de 
água potável e eliminação de detritos sanitários domiciliares, incluindo a captação, 
condução, tratamento e despejo adequado, são atribuições precípuas do Município, 
como medidas de interesse dasaúde pública em geral e dos usuários em particular"2.  
Inobstante a competência do Município para organizar e prestar o serviço público de 
abastecimento de água potável, e consequentemente legislar sobre a matéria (art. 30, 
I, da CF), a Lei Orgânica do Município reserva ao Executivo a iniciativa de leis que 
disponham sobre serviços públicos e sobre regime de concessão e permissão de 
serviços públicos (art. 37, parágrafo 2º, inciso IV c/c art. 69, IX, LOM). 
Ainda que a presente propositura não tenha por escopo determinar ao Executivo 
Municipal a obrigação de atuar, uma vez que visa apenas a permitir que os usuários 
do serviços de água instalem equipamento eliminador de ar na tubulação que 
antecede o hidrômetro de seu imóvel, a iniciativa da lei permanece com o Executivo, 
uma vez que "A regra de reserva tem como fundamento pôr na dependência do titular 
da iniciativa a regulamentação dos interesses vinculados a certas matérias"3. 
É o Executivo "quem exercita as funções de governo relacionadas com planejamento, 
organização e direção de serviços e obras da municipalidade"4, de modo que a 
iniciativa de qualquer lei que vise a interferir na concepção de um serviço público sob 
tais aspectos, é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal. 
Assim, o Projeto de Lei em apreço vulnera o art. 37, § 2º, inciso IV, da LOM, uma vez 
que não observa a iniciativa exclusiva do Executivo a respeito da matéria, bem como 
afronta o art. 5º da Constituição Estadual, que estabelece a independência e harmonia 
dos poderes, aplicável aos Municípios por força do art. 144 do mesmo diploma legal. 
Desta forma, pelas razões expostas, somos pela ILEGALIDADE E 
INCONSTITUCIONALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 20/03/02. 
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