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Mensagem nº 01/2019. 
 

Codó (MA), 30 de dezembro de 2019. 
 
 
    Senhor Presidente. 
 
 
    Acusamos o recebimento do PROJETO DE LEI Nº 12/2019, que “Proíbe a cobrança de 
valores para o restabelecimento dos serviços públicos de água e esgoto sanitário, no município de Codó e dá outras 
providências”, aprovado por este Egrégio Poder Legislativo. 
 
   Ocorre que, em que pese a louvável iniciativa do vereador autor do Projeto em pauta, em 
pretender a extinção da cobrança da taxa de religação quando do restabelecimento dos serviços públicos 
de água e esgoto, resolvo pelo VETO TOTAL ao referido Projeto de Lei, em razão desse sofrer de vício 
de iniciativa, ofender o Princípio Federativo, sendo, portanto, inconstitucional, além de 
contrário ao interesse público, pelas razões a seguir expostas:    
 
   Cumpre salientar, de início, que a inconstitucionalidade formal ora aventada se subsume 
ao fato de que a inserção de matéria ao projeto de Lei nº 12/2019 derivou de iniciativa parlamentar, pois 
além de imiscuir na organização dos serviços públicos (artigo 44, inciso V da Lei Orgânica do Município), 
viola o princípio constitucional da separação dos poderes. 
 

“Art. 44 – São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que: 
 (...) 
V – disponham sobre a organização administrativa do município e matéria tributária”. 

 
   Ademais, há que se observar e respeitar o princípio federativo preconizado pela Carta 
Magna de 1988, no caput de seu artigo 1º. 
 
   Em sendo assim, o Projeto de Lei em questão viola as regras de competência legislativa, 
previstas nos artigos 30, incisos I, II e V, e 175, Parágrafo Único e incisos I, II, III e IV, da Constituição 
Federal, senão vejamos: 
 

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. 
 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos.  
 
Parágrafo único. A lei disporá sobre:  
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;  
II - os direitos dos usuários;  
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III - política tarifária;  
IV - a obrigação de manter serviço adequado.  
 

   Nesse sentido, não há que se falar em estabelecer a extinção da cobrança da “TAXA DE 
RELIGAÇÃO” quando do restabelecimento dos serviços públicos de água e esgoto sanitário via Projeto de 
Lei do Poder Legislativo, visto que a Constituição Federal prevê expressamente as condutas quanto ao 
referido serviço público, incluindo os direitos dos usuários e as condições de fiscalização. 
 
    Mas não é só. Conforme a Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências, é taxativa quanto ao tema em 
análise, senão vejamos: 
 

“CAPÍTULO V 
DA REGULAÇÃO 

 
“Art. 1o  Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 
política federal de saneamento básico. 
 
Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes 
princípios fundamentais: 
(...) 
VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

 
Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: 
I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira da entidade reguladora; 
II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.  
 
Art. 22.  São objetivos da regulação: 
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação 
dos usuários; 
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos 
integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 
Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões 
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo 
menos, os seguintes aspectos: 
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos; 
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua 
fixação, reajuste e revisão; 
V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 
VI - monitoramento dos custos; 
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 
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VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 
IX - subsídios tarifários e não tarifários; 
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação. 
 
Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 
serviços: 
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente 
na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos 
para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 
 
Art. 40.  Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: 
 (...)  
III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água 
consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; 
IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do 
prestador, por parte do usuário; e 
V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das 
tarifas, após ter sido formalmente notificado”. 
 

   Dessa forma, tem-se que a competência dos Municípios para legislar acerca do serviço 
público de abastecimento da água e esgotamento sanitário é suplementar, ou seja, apernas em situações 
nas quais a legislação federal ou estadual não seja suficiente ou não exista, o que não se aplica ao caso 
concreto, conforme a fundamentação acima.   
 
   Somente pelo exposto, com fundamento nos já citados dispositivos legais, tenho 
elementos suficientes para VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei em análise, porém, por amor ao 
debate e, em um segundo momento, passo a discorrer acerca da contrariedade ao interesse público. 
 
   Destaco que a Administração Municipal atualmente conta com importante limitação à 
renúncia de receita, especialmente pela crise financeira que assola a Nação Brasileira, porém, apesar de 
tudo, esta Colenda Câmara já aprovou o Programa Mais Água, com capacidade para beneficiar até 
3.000 (três mil) famílias de baixa renda residentes no Município de Codó/MA, programa este que é de 
grande valia para a melhoria de vida dos cidadãos codoenses, porém, oneroso a um erário público que já é 
escasso. 
 
   Ademais, o conteúdo do Projeto de Lei sob exame não traz a indicação, nem mesmo de 
forma genérica, da compensação dos recursos referentes a tais taxas, cujos valores já encontram previsão 
no orçamento anual referente ao exercício 2020 da autarquia SAAE/Codó-MA, contrariando, deste modo 
a Lei Orgânica do Município de Codó-MA, porque nenhuma Lei que crie despesas ou renuncie receita 
deve ser executada sem que dela conste a indicação do recurso para compensação da correspondente 
renúncia; e não poderia ser diferente, pois cabe à Administração verificar, considerando o interesse da 
coletividade, os dados técnicos envolvidos, a estimativa dos custos, a existência de recursos orçamentários 
e financeiros para cobrir renuncias deste tipo ressalvado, sempre, o cotejo com os critérios de 
conveniência e oportunidade. 
 
   Portanto, verifico que o objeto do Projeto de Lei, ora vetado, não pode simplesmente 
determinar a renúncia de receita da autarquia SAAE/Codó-MA, porquanto resultará em nítido impacto 
orçamentário ao erário da autarquia caso venha a ser implementado. 
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   Diante do exposto, em razão de padecer de vício de inconstitucionalidade material e 
formal, aliada a contrariedade ao interesse público, decido VETAR TOTALMENTE o Projeto de 
Lei n.º 12/2019, subsidiado no artigo 46, caput, da Lei Orgânica do Município de Codó-MA e, neste ato, 
devolvo o assunto ao reexame desta ilustre Casa Legislativa, com a certeza de que os nobres vereadores, 
ao conhecerem das razões que me levaram a tal procedimento, reformularão seus posicionamentos. 
 
   Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. 
 
   Aos 30 dias no mês de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
    FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA 
                                                        Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao Exmo. Sr.  

Raimundo Leonel Magalhães Araújo Filho 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Codó-MA 

Nesta 
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