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Projeto de Lei nº 369/2019  

Autor: Deputado Fabrício Gandini 

Assunto: “Autoriza a Companhia Espírito Santense de 

Saneamento - CESAN a conceder isenção ou redução das 

tarifas de água e de esgoto dos imóveis atingidos por 

enchentes e alagamentos nos municípios, e dá outras 

providências.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

autorizar a Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN a conceder isenção 

ou redução das tarifas de água e de esgoto dos imóveis atingidos por enchentes e 

alagamentos nos municípios, e dá outras providências.   

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei nº 369/2019, com fundamento de que o 

objeto normativo do projeto de lei em análise é antinômico ao Princípio Constitucional 

da Federação, pois invade a competência municipal, na medida em que se trata de 

competência legislativa exclusiva dos Municípios os temas de interesse local (art. 30, 

inciso I, CF), da mesma forma que compete a esses entes federativos a organização e 

prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços 

públicos de interesse local, dentre os quais inclui-se o saneamento básico (art. 30, 

inciso V, da CF). 

Indo além, a Procuradora ainda apontou gravame de inconstitucionalidade referente a 

hipótese em que se daria a competência estadual (Região Metropolitana) referente ao 

saneamento básico e que, in casu, seria de iniciativa legislativa privativa do 

Governador do Estado por se tratar de serviço público estadual realizado por empresa 

da Administração Indireta do Estado (Cesan), hipótese esta que violaria o art. 175, 

caput e parágrafo único, incisos I, III e IV, e, ainda, o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal. 
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Em tempo, registramos que a Procuradora carregou a sua fundamentação com 

adequada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com legislação pertinente. 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico pela mesma exarada (fls. 17 a 26 dos 

autos eletrônicos). 

Vitória (ES), 13 de junho de 2019. 

 
Procurador Gustavo Merçon 

Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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