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PROJETO DE LEI Nº 452/2021 

Autor (a): Deputado Gandini 

Assunto: Obriga as empresas responsáveis pela prestação do serviço público de 

saneamento básico, no Estado do Espírito Santo, a promoverem a ligação ao sistema 

de saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou 

comércio à referida estrutura oferecida. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 452/2021, de autoria do Exmo. Deputado 

Gandini, que obriga as empresas responsáveis pela prestação do serviço público de 

saneamento básico, no Estado do Espírito Santo, a promoverem a ligação ao sistema 

de saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou 

comércio à referida estrutura oferecida. 

 

O procurador designado emitiu fundamentado parecer pela 

inconstitucionalidade da matéria. 

 

Como bem pontuou o nobre parecerista “Os comandos da proposição ora 

em apreço determinam procedimentos que implicam necessariamente em interferência 

indevida na esfera das relações jurídico-contratuais já estabelecidas entre as 

concessionárias e o Poder Público Municipal. A análise jurídica tem que considerar que 

a medida pretendida pela proposição compreende ingerência nas cláusulas contratuais 

firmadas, pois impõem tanto a obrigação de fazer vinculado a realização do próprio 

serviço objeto da concessão/permissão pública; quanto à obrigação de arcar com o 

ônus referente aos gastos de obras e demais ações operacionais. Além disso, imprime 

atribuição para Órgãos Públicos Municipais (Secretarias Municipais de Meio Ambiente), 

demonstrando flagrante divergência ao comando do Princípio Constitucional da 

Federação que garante autonomia aos Entes Federados.” 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300037003600340037003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Em continuidade de seu raciocínio o douto procurador descreve: 

“constata-se a ocorrência de gravame insanável frente à circunstância de que o Projeto 

de Lei nº 452/2021 é estadual e, em razão dessa condição, não poderia regulamentar 

matéria de competências legislativa e administrativa de interesse local (competências 

estas exclusivas dos Municípios), qual seja: serviços públicos de esgoto (saneamento 

básico)”. 

 

Há que se compreender que o assunto municipal é também de interesse 

do Estado e da União, mas por ser matéria mais intimamente ligada a questões ínsitas 

ao município é considerada de interesse local pela sua predominância e não pela 

exclusividade. 

 

O serviço de fornecimento de água e esgoto, assim como os meios 

utilizados para tal intento são atribuições precípuas do município, porquanto são 

medidas de interesse local dos usuários, de acordo com o art. 30, V, do texto 

constitucional. 

 

Recentemente o STF julgou o RE 738841 e fixou a tese de repercussão 

geral fixada foi a seguinte: “Compete aos municípios legislar sobre a obrigatoriedade 

de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios, em razão do 

preponderante interesse local envolvido”. 

 

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos 

exarados. 

 

Vitória, 31 de agosto de 2021. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300037003600340037003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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