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PARECER Nº 1045/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0472/01. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Goulart, que visa autorizar 
os usuários do serviço de água do Município a instalarem equipamento eliminador de 
ar na tubulação que antecede o hidrômetro. 
Às fls. 38/40 já havia sido emitido parecer desta Comissão no sentido da 
inconstitucionalidade e ilegalidade da propositura. Todavia, tendo em vista a aprovação 
do requerimento RPS 07-04/2009, a propositura retornou a essa Comissão para nova 
análise. 
Pois bem, primeiramente, é preciso assinalar que o fato de ter sido excluída da Lei 
Orgânica do Município, através da Emenda 28/06, a previsão de iniciativa privativa ao 
Sr. Prefeito para projetos de lei que disponham sobre serviços públicos, não abre à 
Câmara Municipal a possibilidade de legislar irrestritamente sobre o tema, editando, 
por exemplo, leis que determinem ao Executivo a prática de certos atos. Com efeito, 
ao legislar sobre tal tema esta Casa deverá observar os mesmos requisitos exigidos 
quando legisla sobre os demais temas que estão na esfera da competência municipal.  
Por outras palavras, deverão ser respeitados especialmente o princípio da 
independência e harmonia entre os Poderes e os requisitos da abstração e 
generalidade, estes, por excelência, traços característicos das leis. 
Assim, os projetos de lei de iniciativa parlamentar que versem sobre serviços públicos 
deverão se revestir de natureza programática, limitando-se a definir diretrizes, 
princípios ou, ainda, parâmetros para a prestação dos referidos serviços. 
Nos termos do art. 126 da Lei Orgânica do Município, os serviços públicos municipais 
serão prestados pelo Poder Público diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão. Desta forma, ou a Administração se organiza internamente, se estrutura de 
modo adequado para prestar determinado serviço ou estabelece toda a 
regulamentação necessária para a sua prestação pelas empresas concessionárias ou 
permissionárias, sendo que o regramento dos aspectos específicos de cada serviço 
público é matéria afeta à organização administrativa, notadamente em função da alta 
complexidade técnica envolvida. Com efeito, a gestão do serviço público implica em 
típica atividade administrativa, a qual consiste, por exemplo, na elaboração de estudos 
para a implantação do serviço e no planejamento de suas etapas. 
Veja-se que no tocante ao projeto em análise, a complexidade da matéria abordada 
está consignada nas informações prestadas pela SABESP – Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo às fls. 14/37: 
“...A maioria absoluta desses equipamentos foi desenvolvida para expulsar o ar sugado 
pelas bombas em sistemas de irrigação, na sua maioria compostos por dutos 
superficiais ou a pouca profundidade e em áreas planas com pressões baixíssimas e 
funcionamento ocasional – não contínuo. A baixa eficiência na extração do ar ou 
mesmo os vazamentos podem ser tolerados na agricultura e até ajudar na irrigação. 
Possivelmente esta é uma boa solução para a agricultura, o que não é verdade para a 
rede de abastecimento de água potável e pode explicar a qualidade dos materiais 
inadequada, baixa confiabilidade, imprecisão de funcionamento e soluções técnicas e 
de projeto incipientes para seu uso no abastecimento urbano. ... 
O equipamento em si é uma ameaça à integridade sanitária da rede, pois, não só não 
garante a estanqueidade aos contaminantes como também não pode garantir a sua 
própria integridade dentro das solicitações normais da rede, representando um risco de 
vazamentos de grandes proporções ou um ponto avariado e devassado da rede quando 
literalmente quebra.” (grifamos) 
Também deve ser ponderado que a instalação do equipamento eliminador de ar na 
tubulação implicaria na intervenção de um particular, a fim de satisfazer interesse 
próprio, em um bem público afetado à prestação do serviço de abastecimento de água, 



o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentido, uma vez mais vale citar as 
informações prestadas pela SABESP: 
“... A instalação unilateral de qualquer objeto estranho, nos equipamentos públicos na 
SABESP, sem a estrita observância dos princípios constitucionais contidos no art. 225 
da Constituição Federal, dos princípios gerais contemplados pelo Decreto Estadual nº 
12.342/78, demais legislação pertinente e aprovação/autorização expressa de todos os 
órgãos competentes, além de resultar em conduta inconstitucional e infração legal, 
implica na exposição da rede pública de abastecimento de água a riscos de 
contaminação em detrimento da saúde pública, interferência no medidor e inundação 
do respectivo imóvel, tudo em prejuízo do usuário e ou dos cofres públicos”. 
A propositura em análise ao autorizar os usuários dos serviços de abastecimento de 
água a procederem à instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação não se 
reveste da natureza programática acima aludida, mas, sim, interfere de modo pontual 
na prestação do serviço público de abastecimento de água e, assim, incide em 
ilegalidade, posto que a gestão dos serviços públicos, bem como a estruturação da 
Administração Pública para a prestação destes serviços, seja diretamente seja por 
meio de delegação, e, ainda, a administração dos bens públicos, inserem-se no âmbito 
da competência do Sr. Prefeito, nos termos dos artigos 37, §2º, IV; 69, II e XVI; e 70, 
VI e XIV da Lei Orgânica do Município.  
Ressalte-se, outrossim, que a propositura interfere, inclusive, no contrato celebrado 
entre o Poder Público e a empresa concessionária do serviço, fato este que consiste em 
mais um óbice ao prosseguimento de sua tramitação. 
Corroborando as assertivas acima, acerca da exclusividade conferida ao Chefe do 
Poder Executivo na gestão dos serviços públicos, tem-se o posicionamento da 
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 
ADI 166.920-0/0-00, julg. em 14/01/09: 
“Ação direta de inconstitucionalidade - Lei estadual - Autorização à instalação de 
equipamento eliminador de ar em hidrômetro - Liminar deferida - Imposição de 
obrigações ao prestador do serviço público de água e esgoto - Criação de despesa - 
Ausência de previsão orçamentária - dispositivo que legisla sobre direito civil - 
Usurpação da prerrogativa do poder executivo de aferir da conveniência e 
oportunidade da medida - Ato de gestão administrativa - Inconstitucionalidade 
material - Ação procedente. A lei cria uma série de obrigações à prestadora do serviço 
público, seja uma concessionária, seja a própria Municipalidade, a saber: instalar o 
equipamento, efetuar sua aquisição mediante a solicitação do usuário e proceder ao 
pagamento prévio pelo dispositivo para, só posteriormente, realizar a cobrança do 
beneficiário. Está caracterizada a invasão da competência do Poder Executivo de aferir 
da conveniência e oportunidade de tais medidas, eis que se tratam de atos de gestão 
administrativa e que importam em criação de despesas para a Administração Direta ou 
Indireta. Assim, a lei estadual padece de vício de inconstitucionalidade material.” 
(grifamos) 
Desta forma, a propositura ao imiscuir-se em matéria de competência privativa do 
Poder Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, 
contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e 
contemplado também na Lei Orgânica do Município (art. 6º). 
Pelo exposto, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE, sem prejuízo do 
prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, 
nos termos do art. 79 do Regimento Interno. 
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