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I – DO BREVE RELATÓRIO

 

Vem a esta Comissão Conjunta, para exame e parecer, o encaminhamento do Poder Execu�vo Municipal
– Projeto de Lei Complementar n.º 033/2021 – REFIS DEMAE -  que autoriza o Departamento de Água e
Esgotos (DMAE) a conceder os consumidores a redução da multa, dos juros de mora e da correção
monetária para pagamento ou parcelamento dos créditos decorrentes da prestação dos serviços de
abastecimentos de águas e de remoção de esgotos.

Após os trâmites regimentais, o projeto foi enviado à Procuradoria Geral para emissão de Parecer Prévio.
Após minuciosa análise, a Procuradoria opinou pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do PLCE
n.º 033/2021, consoante se infere do Parecer n° 791/21.

Encaminhado às Conjuntos para parecer. 

Designado o Vereador que subscreve, passo as razões do Parecer. 

É o breve relato. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

 

O presente Projeto de Lei Complementar tem por obje�vo autorizar o Departamento de Água e Esgotos
(DMAE) a conceder os consumidores a redução da multa, dos juros de mora e da correção monetária
para pagamento ou parcelamento dos créditos decorrentes da prestação dos serviços de abastecimentos
de águas e de remoção de esgotos.

O Governo destaca, na jus�fica�va do PLCE em comento, que durante os anos de 2020 e 2021, os efeitos
econômicos da Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) levaram à redução da capacidade de
pagamento dos consumidores do DEMAE e, por consequência resultando no aumento da inadimplência.

Destarte, o obje�vo desta proposição, consiste na possibilidade de conceder, aos consumidores que
sofreram as consequências da grave crise econômica decorrente da Pandemia, uma condição facilitada
de quitar seus débitos e, desta forma, es�mular a regularização das dívidas, permi�ndo incremento de
receita ao Município.

Importante salientar que o bene�cio proposto pelo Poder Execu�vo não tem natureza tributária e,
portanto, não se trata de uma renúncia de receita, logo, inaplicável o ar�go 14 da Lei Complementar
Federal n.º 101 de 04 de maio de 2000.



Ademais, como bem destacado na redação do PLCE n.°033/2021, a remuneração dos serviços de
abastecimento de água e remoção de esgotos tem natureza jurídica de tarifa (ou preço público) nos
termos da Lei Complementar n.º 170 de 31 de dezembro de 1987. Não se está, portanto, diante de uma
espécie de tributo, razão pela qual não se aplicam os disposi�vos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
tratam de bene�cios envolvendo tributos.

A propósito, a Cons�tuição Federal, em seu art. 30, inciso V, assegura que compete aos Municípios a
organização e prestação dos serviços públicos de interesse local, disposição reproduzida pelo ar�go 8º,
inciso III, da Lei Orgânica do Município.

Desse modo, o art. 8º, inciso II, da Lei Orgânica do Município prevê, dentre as competências do ente
municipal, a fixação e cobrança de tarifas e preços públicos. Nesse passo, ao estabelecer dedução da
multa e dos juros de mora de serviço público local, a proposição se insere no âmbito da competência
legislava municipal (art. 30, inc. I, da CF), não havendo, portanto, inconstucionalidade formal orgânica.

Inexistente também vício formal de ordem subje�va, porquanto se trata de proposição iniciada pelo
Governo Municipal, que detém competência para dispor sobre a matéria prevista no art. 8º, inciso II, da
Lei Orgânica do Município.

Além disso, ressalta-se que, de acordo com o entendimento já pacificado no âmbito do STF e STJ, a
contraprestação paga pelo usuário do serviço público de água e esgoto tem natureza jurídica de tarifa,
fator que interfere na desnecessidade de observância dos ditames da Lei Complementar nº 101/00 – Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Com efeito, a Lei Complementar nº 101/00, em seu ar�go 14, estabelece requisitos para a renúncia de
receita, mas a sua aplicação é restrita a espécies de natureza tributária. Nesse ponto, tendo em vista que,
a contraprestação em tela detém natureza jurídica de tarifa – não tributária, portanto, entende-se que o
art. 14 da Lei Complementar nº 101/00, não é aplicável à espécie.

Registra-se, por fim, que o nobre Vereador Idenir Cecchim apresentou Emenda n.º 01, visando modificar
o inc. IV do art. 33 da Lei Complementar nº 170, de 31 de dezembro de 1987, com a finalidade de
considerar economia, para os fins de cálculo da tarifa de água e esgotos, a cela de estabelecimento
prisional.

Com efeito, pretende, o nobre Vereador, a par�r da Emenda apresentada, permi�r aplicar, a esses
estabelecimentos públicos, a fórmula a que se refere o § 2º do art. 36 da mesma Lei Complementar.
Porquanto, conforme descreve o disposi�vo supracitado, no caso de várias economias servidas por um
único ramal de água, divide-se o consumo total pelo número de economias, enquadrando o quociente
nos incisos do caput do mesmo disposi�vo legal.

Nota-se que a Emeda apresentada, decorre de demanda do Poder Execu�vo Estadual, que considera a
atual forma de cálculo da tarifa é muito onerosa para os grandes estabelecimentos prisionais. A �tulo de
exemplo, somente a medição do Presídio Central de Porto Alegre importa na cobrança mensal superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Ressalta-se, por oportuno, que, a exemplo do que ocorre no Projeto de Lei encaminhado, à esta Casa
Legisla�va, pelo Poder Execu�vo Municipal, a modificação proposta pela Emenda n.º 01, também não
configura bene�cio de natureza tributária, diante do que inaplicável o art. 14 da Lei Complementar
Federal nº 101/2000, não se podendo falar, portanto, em renúncia de receita. A remuneração dos
serviços de abastecimento de água e remoção de esgotos tem natureza jurídica de tarifa (ou preço
público), nos termos da Lei Complementar nº 170/1987. Não se está, portanto, diante de uma espécie de
tributo, razão pela qual não se aplicam os disposi�vos da Lei de Responsabilidade Fiscal que tratam de
bene�cios envolvendo tributos.

 

III – CONCLUSÃO

 

Destarte, ante as razões destacadas, CONCLUO:



Pela APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 033/2021 E DA EMENDA Nº 01, porquanto
não possuem óbice jurídico à sua tramitação, além de inques�onável o caráter meritório da proposta do
Poder Execu�vo.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
08/12/2021, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0314035 e o código CRC 53593796.

Referência: Processo nº 118.00341/2021-91 SEI nº 0314035

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 081/21 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no
doc 0314035 (SEI nº 118.00341/2021-91 – Proc. nº 1279/21 - PLCE nº 033), de autoria do vereador
Alexandre Bobadra, foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, da
Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação e da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos
Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia oito de dezembro de
2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01 e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: NÃO VOTOU

Vereadora Laís Mandato Cole�vo: CONTRÁRIO

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereadora Bruna Rodrigues - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Zacher - Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Idenir Cecchin: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos - Vice-Presidente: CONTRÁRIO



Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: CONTRÁRIO

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Vereador Alexandre Bobadra- Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká D’Ávila - Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: CONTRÁRIO

Vereador Matheus Gomes: CONTRÁRIO

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
09/12/2021, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0314403 e o código CRC FAEB60D5.

Referência: Processo nº 118.00341/2021-91 SEI nº 0314403

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

