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HAMBURGO

ADMINISTRAÇÃO

Of. n° 10/517-SEMAD/DGD/JE

Excelentíssimo Senhor
RAULCASSEL
Presidente da Câmara de Vereadores
Ilustres Integrantes do Poder Legislativo
NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 15 de maio de 2019

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 7/2019

Senhor Presidente,

Por meio do ofício nO 192/2019, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia de lei
decretada por essa Egrégia Câmara, em 07 de maio de 2019, relativa à Proposição de Lei nO7/2019
a qual "Dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de energia elétrica e telefonia móvel ou
celular, a pessoas físicas, pelas concessionárias, por falta de pagamento, às sextas-feiras, sábados,
domingos, vésperas de feriados e feriados no Município de Novo Hamburgo", de autoria da
Vereadora Patrícia Beck, a qual comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso V do art.
59 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar inteeralmente, por inconstitucionalidade e por
contrariedade ao interesse público conforme razões que seguem.

DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do SI o, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal, o prazo para apresentação de
veto é de 15 dias úteis a partir da data da cientificação. O Ofício na 192/20 19 que cientificou o
Poder Executivo da aprovação e da redação final do PL n07/2019 foi recebido em 07/05/2019,
sendo a data final para apresentação de seu veto em 28/05/2019.

DAS RAZÕES DO VETO

Em que pese a louvável iniciativa do Projeto em pauta, a medida não reúne condições de
ser convertida em lei tendo em vista os vícios de inconstitucionalidade que a maculam, impondo-se
seu VETO TOTAL, nos termos das considerações a seguir aduzidas.

Muito embora a proposição trata-se de estabelecimento de diretrizes para disciplinar sobre
a proibição de corte de fornecimento de energia elétrica e telefonia móvel ou celular, a pessoas
físicas, pelas concessionárias, por falta de pagamento, às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas
de feriados e feriados, no Município de Novo Hamburgo, por sua interpretação literal nos remete a
conclusão que há um comando imperativo, uma obrieatoriedade, quando impõe obrigações por
parte do Poder Público às empresas fornecedoras de energia elétrica e telefonia móvel e celular.
Portanto, há incongruência na proposição o que a toma inconstitucional.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Estado Federal é modelo de organização do poder que
enseja conflitos dos mais variados. Implica em uma repartição delicada de competências entre o
ente representativo dos diversos poderes centrais e aqueles que se traduzem em organizações
regionais ou locais. Esta partilha, no caso brasileiro, foi feita de forma bastante rígida, visto que se
encontra insculpida em nossa Constituição Federal e só pode ser alterada através de emenda, sendo
que a Constituição da República Federativa do Brasil prevê expressamente, em seu art. 22, inciso
IV, que compete à União legislar sobre águas e energia, o que já fulminaria o pretendido
projeto.
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Contudo, como se depreende da justificativa apresentada, a proposta legislativa visa
estabelecer por meio de Lei Municipal proteção ao consumidor. Ocorre que mesmo sobre esse
prisma a atuação legislativa municipal não é adequada, pois, a Constituição, através do seu art. 24
incisos I, V e VIII, estabelece a competência concorrente da União e dos Estados e do Distrito
Federal para legislar sobre direito econômico, produção e consumo e sobre responsabilidade por
dano ao consumidor, respectivamente, sendo que à União cabe a regulamentação de forma geral e
aos Estados a competência suplementar, conforme se depreende da leitura dos parágrafos 1.° e 2° do
mesmo artigo.

Nosso Município já tentou legislar sobre o tema no que tange ao corte por falta de
pagamento de água, cuja Lei nO867/2003 sofreu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo
declarada inconstitucional (ADI n070006610091), consoante se extrai da respectiva ementa:

ADIN. NOVO HAMBURGO. LEI N° 867/2003, QUE PROÍBE A
COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, DE EFETUAR O
CORTE, POR FALTA DE PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO
RESIDENCIAL DE ÁGUA EM DIAS ESPECÍFICOS, COM PROPOSTA
E APROV AÇÃO PELO LEGISLATIVO. SERVIÇOS MUNICIPAIS,
COM VEDAÇÕES E ENCARGOS A ÓRGÃOS MUNICIPAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE POR VICIO DE INICIATIVA. NÃO
CABE A EDILIDADE PRATICAR ATOS OU INTERVIR DIRETA E
CONCRETAMENTE NAS ATIVIDADES RESERVADAS AO
EXECUTIVO E QUE PEDEM PROVISÕES ADMINISTRA TIVAS
ESPECIAIS. O DESVIRTUAMENTO DE TARIF A, QUE CUSTEIA
SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COLETIVIDADE PELO
PODER PUBLICO, INTERFERE NA ATIVIDADE DO EXECUTIVO,
COM PREJUÍZO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO,
QUE DEVE EXISTIR NOS NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. OFENSA AO ART. 82, 11 E
VII DA CARTA ESTADUAL. PROCEDÊNCIA. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade N° 70006610091, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Vasco Della Giustina, Julgado em 03/11/2003) (GRIFO
NOSSO).
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
V - produção e consumo;

No caso vertente, sequer pode-se cogitar da competência suplementar do Município, com
fulcro no art. 30, inciso 11,da Constituição Federal, vez que, para isso, imprescindível a existência
de norma legislativa federal ou estadual abordando o assunto e possibilitando o ajustamento de sua
execução às peculiaridades locais.

Art. 30. Compete aos Municípios:
1- legislar sobre assuntos de interesse local;
11- suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Assim, ao Município não cabe estipular regras gerais acerca da proteção ao consumidor,
mas somente legislar em consonância com e nas peculiaridades do interesse local, suplementando a
legislação federal ou estadual. De forma a ratificar a afirmação, se traz a tona decisão do Supremo
Tribunal Federal.
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"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINARIO
CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. UNIÃO, ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentementesobre direitos do consumidor. Agravo
regimental a que se nega provimento.". (REAgR590. 015, Rei. Min. Eros
Grau, Segunda Turma, DJe 29.5.2009). (grifo nosso).

Acerca da matéria, a União, por meio da Lei Nacional n° 9.427 de 1996, instituiu a
Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora, a quem compete, conforme dispõe o
artigo 2°, caput, regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica.

Não foi outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar matéria
semelhante, especialmente, V.g, a Ação Direta de Inconstitucionalidade sob n° 3.905, por
interferência de Lei Estadual na regulação de serviço público concedido e regulamentado por
Agência Reguladora de âmbito nacional. In verbis:

Ação Direta De Inconstitucionalidade. EXPRESSÃO rELETRICIDADE' DO
ART ]O DA LEI FLUMINENSE N 4.901/2006. FIXA A OBRIGAÇÃO
DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO DE INSTALAR MEDIDORES DE CONSUMO
DE ENERGIA NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE ONDE SE
REALIZA O CONSUMO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA
AOS ARTS. 1~ CAPUT, 5~ INC XXXVI, 21, INC XII, ALÍNEA B, 22, INC
IV, 37, INC XXI E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE ADI 3905 / RJ - RIO DE JANEIRO MIN
CARMEN LÚCIA JULGAMENTO: 17/03/2011

Assim, ao imiscuir-se em seara que não lhe é própria, o Legislativo Municipal ofendeu o
Princípio Federativo estabelecido no art. 1° da Carta Magna e repetido, com arrimo no princípio da
simetria, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e na Lei Orgânica do Município.

Como já visto inicialmente, a administração municipal incumbe ao Prefeito, que é quem
define as prioridades da sua gestão, as políticas públicas a serem implementadas e os serviços
públicos que serão prestados à população. Nessa seara, a Câmara não tem como impor suas
preferências, podendo quando muito formular indicações, mas não sujeitar aquela autoridade ao
cumprimento de lei que, longe de fixar uma regra geral e abstrata, constitui verdadeira ordem ou
comando, para que se faça algo.

Bem por isso, ELIV AL DA SILVA RAMOS adverte que: "Sob a vigência de
Constituições que agasalham o princípio da separação de Poderes, no entanto, não é lícito ao
Parlamento editar, a seu bel-prazer, leis de conteúdo concreto e individualizante. A regra é a de
que as leis devem corresponder ao exercício da função legislativa. A edição de leis meramente
formais, ou seja, 'aquelas que, embora fluindo das fontes leg!ferantes normais, não apresentam os
caracteres de generalidade e abstração, fixando, ao revés, uma regra dirigida, de forma direta, a
uma ou várias pessoas ou a determinada circunstância', apresenta caráter excepcional. Destarte,
deve vir expressamente autorizada no Texto Constitucional, sob pena de inconstitucionalidade
substancial." ("A Inconstitucionalidade das Leis - Vício e Sanção", Saraiva, 1994, p. 194 ).

Vê-se que o sistema jurídico-constitucional vigente, com escopo nos princípios norteadores
da harmonia e independência entre os poderes, características essenciais à manutenção do Estado
Democrático de Direito, já prevê a forma de controle externo do Poder Executivo pelo Poder
Legislativo no que tange às contas e gastos públicos de maneira geral, vale dizer, apreciar aludidas
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contas após o parecer prévio do Tribunal de Contas, depois de terminado o mandato, nos prazos
estabelecidos na legislação.

Ademais, não cabe ao Poder Executivo impôr tais normas às empresas fornecedoras de
Energia Elétrica e nem tão pouco às empresas de telefonia fixa ou móvel. Tal atribuição demandaria
mão de obra as quais teriam o dever de fiscalização de tal norma impondo ao Município gastos
públicos os quais já configuram inconstitucionalidade da proposição apresentada.

Pelas razões expostas, sou compelida a vetar integralmente o Projeto de Lei n° 7, de 2019,
em função dos vícios de inconstitucionalidade que o maculam.

Ademais, resta patente que, ao criar as referidas imposições, nos moldes descritos no
projeto de lei, estabelece conceitos, procedimentos e ônus a cargo do Poder Público, matéria
atinente à organização administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e atribuições
do Poder Executivo.

Na ordem constitucional vigente, como anotado em tópico precedente, não existe a mínima
possibilidade de a administração municipal ser exercida pela Câmara, por intermédio da edição de
leis. Em relação a esse aspecto, aliás, não paira nenhuma controvérsia, uma vez que a atual
Constituição é suficientemente clara ao atribuir ao Prefeito a competência privativa para exercer,
com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da administração municipal e a
praticar os atos de administração, nos limites de sua competência.

Contudo, o projeto de lei em exame tem conteúdo normativo que implica interferência na
gestão do Município, incidindo, vênia concedida, em violação ao disposto no artigo 40, da Lei
Orgânica, que defere competência privativa ao Chefe do Poder Executivo para realizá-la.

Em face das inconstitucionalidades apontadas e considerando ser a presente proposição
incompatível, vimo-nos compelidos ao VETO INTEGRAL da Proposição Legislativa em
comento.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o autógrafo em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.

Cordialmente,

ÔNIOFAGAN
Vice-Prefeito, no exercício do cargo d Pr eito Municipal

www.novoharnburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes. lt201 - B. Canudos - 9.351-t8-013 I Novo Harnburgo _ RS _ Fone' (51)359/j.9999

"'Contl"ib:.lC! (:0",. o Fun..dc. Munl<::!pol de C'"l:onç.C B AdotcsC€'t ••tB. I Dóe Songd~, CX;c Órgo.o5, 00(' M<.--d'.IIO ()_~~C1. SAI. VI: UMA ViDA "

http://www.novoharnburgo.rs.gov.br


Lei Grdinária 867 2003 de Novo Hamburgo RS https://leismunicipais.com.br/a I/rs/n/novo-hamburgo/lei-ord inaria ...

Iof I

www.LeisMunicipais.com.br

LEI N° 867/2003, de 05 de março de 2003
(Declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme ADIN
nO 700.0661.0091)

PRoíBE A COMPANHIA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO (COMUSA) DE
EFETUAR O CORTE, POR FALTA DE
PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO
RESIDENCIAL DE ÁGUA EM DIAS
ESPECíFICOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO: Faço saber que o Poder
Legislativo aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

I Art. 1°) Fica a Companhia Municipal de Saneamento (COMUSA) proibida de efetuar o corte de
fornecimento residencial de água, nas sextas-feiras, nos sábados, nos domingos, nos feriados e no
último dia útil anterior ao feriado, por falta de pagamento de suas respectivas contas.

I Art. 2° IEsta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA "VICTOR HUGO KUNZ", aos 05 (cinco) dias do mês de Março do ano
de 2003.

TEO REICHERT
Presidente

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 1~/06/2003

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.

13/05/201914:21
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ADIN. Novo Hamburgo. Lei nO867/2003, Que proíbe a
Companhia Munidpal de Saneamento, de efetuar o
corte, por falta de pagamento, do fornecimento
residencial de água em dias específicos, com proposta
e aprovação pelo Legislativo. Serviços municipais, com
vedações e encargos a órgãos municipais.
Inconstitucionalidade por vício de inidativa. Não cabe à
Edilidade praticar atos ou Intervir direta e
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo
e que pedem provisões administrativas especiais. O
desvirtuamento de tarifa, que custeia serviços postos à
disposição da coletividade pelo poder público, interfere
na atividade do Executivo, com prejuízo do equilíbriO
econômico e financeiro, que deve existir n05 negócios
administrativos. Precedentes jurisprudenciais. Ofensa
ao art. 82, 11e VII da carta Estadual. Procedência.

AÇÃO DIRETA DE INCONmTUCIONAUDADE TRIBUNAL PLENO

N.o 70006610091 PORTO ALEGRE

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO PROPONENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVO
HAMBURGO REQUERIDA

EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO INTERESSADO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam, em Órgão Especialdo Tribunal de Justiça deste

Estado, por unanimidade, em julgar procedente a ação, declarando a -I
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inconstitucionalidade da Lei nO 867 de 05-03-2003 do Município de Novo

Hamburgo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os

Excelentíssimos senhores Desembargadores José Eugênio Tedesco

(Presidente, com voto), Alfredo Guilherme Englert, Osvaldo Stefanello,

Antonio Carlos Stangler Pereira, Paulo Augusto Monte Lopes, Aristides P. de

Albuquerque Neto, Ranolfo Vieira, Vladimir Giacomuzzi, Araken de Assis,

Paulo Moacir Aguiar Vieira, Maria Berenice Dias, Luiz Ari Azambuja Ramos,

João Carlos Branco cardoso, Leo Uma, Arminio José Abreu Lima da Rosa,

Marcelo Bandeira Pereira, Marco Aurélio dos santos caminha, Gaspar

Marques Batista, Arno Werlang, Wellington PachecoBarros, Alfredo Foerster,

Silvestre JassonAyres Torres e Newton Brasil de Leão.

, 03 de novembro de 2003.

~

RELATÓRIO

DES. VASCO DELLAGIUmNA (RELATOR), - Trata-se de ação direta de

inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Novo Hamburgo,

objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nO 867/2003,
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que \\Pro/be a Companhia Municipal de saneamento (COMUSA) de efetuar o

corte, por falta de pagamento, do fornecimento residendal de água em dias

específico$ e dá outras Provldêndas."

Alegou a inconstitucionalidade da referida lei, tendo em vista

violar o artigo 60, lI, alínea "d", combinado com o artigo 82, IH da

Constituição Estadual, os quais demonstram a competência privativa do

Prefeito sobre aquelas matérias elencadas pelos dispositivos mencionados.

Requereu a concessão da medida liminar, suspendendo-se a vigência da

referida lei. Propugnou, por fim, pela procedência da ação direta de

inconstitucionalidade.

A liminar foi deferida às folhas 34/35.

O Dr. Procurador-Geral do Estado propugnou pela manutenção

do dispositivo questionado, face à presunção de constitucionalidade da lei (fi.

44).
A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo apresentou

informações às folhas 46/54. Aduziu a constitucionalidade da lei atacada, tais

que não há exclusividade ou privatividade do Poder Executivo Municipal

legislar sobre a matéria ora em questão, haja vista o caráter social que a

mesma possui. Verteu que a proibição "de efetuar o corte de fornecimento

residencial de água, nas sextas-feiras, nos sábados, nos domingos, nos

feriados e no último dia útil anterior ao feriado, por falta de pagamento" não

alterou a estrutura de qualquer Secretaria ou órgão Municipal. Propugnou

pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.

O ilustrado Procurador-Geral de Justiça opinou pela procedência

da ação direta de inconstitucionalidade.

É o relatório.
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VOTO

DES. VASCº 'lI;LLA GIUmNA (RELATOR} - Ao despachar o pedido

deferitórlo de liminar, assim me manifestei:

'V Prefeito Munidpal de Novo Hamburgo ingressou em
juízo com ADIN e pedido liminar, sustentando a
invalidade da Lei Municipal nO 867, de 5 de março
corrente, que 'proíbe a Companhia Municipal de
Sâneamento(COMUSA) de efetuar o corte, por falta de
pagamento, do fornecimento residencial de água em
dias específicos e dá outras providências. '
"segundo alega, o diploma legal teve origem no
Legis/aüvo, tendo sido vetado e posteriormente
promulgado.
"Versando a matéria sobre serviços municif)ãis com
atribuições e encargos a órgilos da Municipalidade,
padece 8 lei de vício de iniciativa.
'toncedo o pedido de líminar, eis presente o 'fiJmus
bani jut1s. '
'tom efeito, farta e padfica jurísprudênda esteja a
aparente ilegalidade do diPloma legal, por notório vício
de inídativiJ, como o demonstram os inúmeros
precedentes deste Tribunal, arrolados na inidal.
'1á se julgou ser inconstitudona! lei municipal que
'emanada da Câmara de vereadores, se intromete na
organização administrativa para Identificar ruas e
bairros da cidade, ordenando aumento da despesa
pública para cUja iniciativa a competência é privativa
do Prefeito. fAD/N nO 593099427)
"Patente, pois o v/cio de iniciativa.
'V 'per/culum in mora' também se exibe, dados os
prejuízos advindos com a impfantaçdo do preceituado
no diploma legal
"Por tais fundamentos, presentes o 'fumus bani juns'
e o 'periculum in mora; demonstráveis de pfano/
SlJSpendo, liminarmente, os efeitos da Lei Municipal nO
867/2003 do Município de Novo Hamburgo. 'fHs
34/35).
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Ratifico a liminar.

A lei ora em questão tem o artigo 10 assim redigido:

"Fica a companhia Munidpal de Saneamento
(COMUSA) proibida de efetuar o corte de fornecimento
residendal de água, nas sextas-feiras, nos sábados e
nos domingos, nos fenados e no último dia útil anterior
ao feriado; por falta de pagamento de suas respectivas
contas. H

Escusado é dizer que o dispoSitivo legal em questão diz com

os serviços públicos municipais, já que a citada companhIa é municipal e tem

a seu encargo o fomecimento de água. A vigência da citada lei, sem dúvida

afetará a execução dos serviços.

Não cabe ao Legislativo a iniciativa sobre tal matéria.

O Tribunal de Justiça assim tem decidido em casos análogos:

!lADIN. Lei munidpal de Canoas que dispõe sobre o
selViço funerário do município. Ol1gem na Câmara de
Vereadores. Ofensa ao princípio da independ~ncia e
harmonia entre os poderes. Vído de inidativa. Ação
julgada procedente. H (ADIN nO 70004655536,
ReI.Des.8ranco cardoso, j. em 18.8.2003).
''Constitucion;il. Ação o;reta de Inconstitucionalidade.
Processo legislativo. Matéria reservada à inídatíva do
Chefe do Executivo. 1. É inconstitucional a lei
2578/02, do Munidpio de Santo Ângelo; que, sob o
pretexto de ditar norma de segurança, acaba por
organizar a prestação de selViço público avançando
sobre matéria reservada à iniciativa do Chefe do
Executivo.{CE/89, alt. 60 1I IOcr e 82, VII)H (ADIN nO
70005533658, Rel Des. Araken de Assis, j. em
29. 9.2003).

A Carta Estadual é expressa ao fIXar a iniciativa de lei que

versar sobre a organizaçãoe funcionamento de órgãos públicos, como
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reservada ao Executivo. Com a vigência da lei em questão haveria uma nítida

interferência na administração do Município.
Nesta linha Hely Lopes Meirelles preleciona:

';4 interferênda de um Poder no outro é ilegítíma, por
atentatória da separação institudonal de suas
funções.(CF, art. 2°)
"Por /dêntiCã razão constitudonal, a Câmara não pode
delegar funções ao prefeito, nem receber delegações
do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis,
estanques, intransferfveis(CF, art 2°). Assim como não
cabe à £dilidade praticar atos do Executivo, não cabe a
este substitui-Ia nas atiVidades que lhe são próprias .
...Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e
concretamente nas atívidade$ reservadas ao Executivo,
que pedem provisões administrativas especiais
manifestadas em 'brden~ proibições, concessões,
pennissães, nomeações, pagamentos, recebimentos,
entendimentos verbais ou escritos com os
interessados, contratos, reaUzaçfJes maten'ais da
Administração e tudo o mais que se traduzir em atos
ou medidas de execução governamental. N(Apud
"Direito Munldpal Brasileiro ",Malheiros, 1996, p. 429)

Em preciso parecer, lembra o douto Procurador-Geral de
Justiça:

'~.Importa consignar que o regramento levado a cabo
pela CAmara de Edis representa obstáculo à
disposição, que compete ao Chefe do Executivo,
acerca da organização e do fundonamento da
Administração Municipal, como estatui o inciso VII do
art. 82 da Constituição Estadual, na medida em que a
questão toda gira em volta da efetiva possibilidade de
execução e custo dos serviços na forma como impõem
osedís.
'~..Em outras palavras, incumbindo ao Estado a
prestação dos serviços públícos(espec;almente ao
Executivo), quer direta, quer indiretamente, por meio
de concessões/permissões, como registra o alt. 163da
Constituição Estadual, dependendo da pertinênda da
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forma como tal assunto for tratado - e sem falar,
obviamente, que lhe pertence a iniciativa legislativa
visando à organização e ao funcionamento dos
5elYiços que presta -, poderá dizer respeito ao
fundonamento da própria Administração, tema que,
como é cediço, é afeito á seara do Executivo, nos
termos da previsão contida no alt. 82, VII da carta da
Provínda.
'Ora, se a tarifa se prestaI como é índisputáve~ à
remuneração dos serviços prestildos em prol dos
cidadãos, dos munídpes, ou seja, para o custeio dos
serviços postos ti disposição da coletividade pelo Poder
Público, ainda que por intermédio de empresas
concessíonárias ou permissionárias desse SEtviço
público, e se a tarifa deve representãrdita
remuneração, parece daro Que, se o diploma legal
consagra desvirtuamento desse custeio, ele
representa, sim, ingerênda na própna organização da
Administração, sendo do todo criticável, por terminar
não possibilitando ao Executivo a prestação a contento
dos serviços públicos de transporte, a manutenção
do equillbrio econômico-financeiro que as contratações
administrativasou que a exploração direta devem
necessariamente resguardar, prejudicando-lhe ou
impedindo-lhe, em suma, o cumpnmento de seu
mister constituCional de prestar aqueles servíços
públicos de modo adequado e de conformidade com a
sua pal/bea.
"Dessa maneira, forçosa é a conclusão de que o
referido diploma legal posítiva flagrante desrespeito ao
príndpio da harmonia e independência entre os
poderes, contido no art. 10 da Consütuição Estadual"
(fls.65/66)

Sintetizando, a lei municipal impugnada, por tratar de matéria

tipicamente administrativa, não poderia ter sido gestada no Poder

Legislativo, por constituir-se sua iniciativa em atribuição exclusiva do Poder

Executivo.

Com a invasão de competência há vício formal.

J)
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Por tais fundamentos julgo procedente a ADIN, por ofensa aos

arts. 80, lO, 601 II "d" e 82, II e VII da Carta Estadual e declaro a
inconstitucionalidade da Lei nO867 de 5 de março de 2003 do município de

Novo Hamburgo. '
,
E o voto.

TODOS OS DESEMBARGADORES VOTARAM DE ACORDO COM O

RELATOR.

AÇÃO DIRETA DE INCONS II-rUCIONALIDADE NO 70006610091,
,

DE PORTO ALEGRE: "A UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE

A AÇÃO E DECLARARAM A INCONS IITUCIONALIDADE DA LEI N°

867 DE 05-03-2003 DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO".

AOB


