PROJETO DE LEI Nº    09/2017
AUTORIA: Vereador ALEXANDRE HENRIQUE DE CINQUE - PMDB

Dispõe sobre a redução do preço público de cobrança do tratamento de esgoto praticado pela concessionária CMS em Matão e da outras providências.

Art. 1º O preço público pertinente ao serviço de tratamento de esgotos em Matão/SP executados pela concessionária CMS – Companhia Matonense de Saneamento não poderá exceder o valor de 50% (cinqüenta por cento) da água consumida.

Art. 2º O poder Executivo Municipal adotara medidas para efetivação da redução, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da presente Lei.

Art. 3º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.


Câmara Municipal de Matão, aos 07 de fevereiro de 2.017.
 
 

 
 
ALEXANDRE HENRIQUE DE CINQUE 
Vereador – PMDB
 



PROTOCOLO Nº 77/2017, 
DE 08/02/2017  ÀS 16:48 HS.
_________________________
funcionário(a):


 

JUSTIFICATIVA:

Primeiramente vale ressaltar que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 581.085 ED-AGR / MS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15/10/2012) o valor cobrado dos usuários pelos serviços de água e esgoto têm natureza jurídica de preço público, não de taxa, assim não há em que se falar na redução da taxa, e sim em estabelecer um valor máximo de preço público de 50% do valor da água consumida, pertinente ao serviço da rede esgotos em Matão/SP; 

Neste sentido, foi editada a Lei Federal n.º 8.987/95, de caráter nacional, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição, estabelecendo que os entes federativos promoverão a revisão e as adaptações necessárias de suas legislações às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades de seus serviços e definindo o conceito de concessão e permissão. Portanto, definir quais serviços podem ser delegáveis ou não, e quais os valores que serão cobrados por estes serviços é de competência do município, assim muitos serviços públicos sobre os quais se cobravam taxa, foram concedidos a empresas privadas, que passaram a cobrar tarifas sobre o fornecimento dos serviços. 

Bem estar, direito a qualidade de vida, dignidade, igualdade, respeito, são direitos garantidos por lei a todo cidadão neste país. Com a intenção de garantir estes direitos fundamentais aos cidadãos matonenses é que apresentamos este projeto de lei. Com o intuito de reduzir a imensa carga tributaria que é imposta a cada cidadão, que vive atualmente grave crise financeira, independente de classe social, defendemos a redução do valor de esgoto, pois é dever do Município zelar pelo bem estar de seus munícipes e do legislador, criar leis, que defendam e garantam seus direitos. 

A constituição federal de 1988, em seu artigo 30, I, deu competência aos municípios para regulamentar concessão e criar leis que visem o beneficia de seus munícipes, assim, mesmo que a competência do município seja posta em questionamento na analise da matéria, deve ser ressaltado que o município tem a competência dentro de seus limites territoriais, pois mesmo sendo confrontado com interesses de outro ente federativo prevalece o dos municípios sobre os demais, baseado no interesse de predominância local, entende-se que o município é competente para iniciar projetos relacionados às suas necessidades imediatas. Com relação a competência para legislar sobre a matéria proposta, em se tratando de águas e saneamento, contratos de concessões são de âmbito Municipal, podendo o Município explorar e regulamentar seus serviços. A lei orgânica do Município em seu art. 122 diz: “Os serviços permitidos ou concedidos estão sujeitos à regulamentação e permanente fiscalização por parte do Executivo e podem ser retomados, quando não mais atendam aos seus fins ou às condições de contrato””.

Posto isso, também vale salientar que em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Art. 12, diz que: “A Câmara compete privativamente, entre outras as seguintes atribuições: XII : apreciar a execução orçamentária, operações de crédito, divida pública, aplicação das leis relativas ao planejamento urbano, à concessão ou permissão de serviços públicos.”

Ainda na lei orgânica municipal, na Sessão II - Das atribuições da Câmara municipal, no Artigo 11, l – legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dividas;

Outrossim, a redução do percentual do valor cobrado sobre o valor do consumo para 50% aos consumidores é igualmente fazer justiça social, pois, para a maioria das famílias que vive nos dias atuais, muitas vezes com até dois salários mínimos, ou menos que isso, é um valor extremamente significativo por menor que possa parecer, levando em conta que temos em nossa cidade uma das maiores taxas cobradas no País, sendo portanto, de competência dos poderes legislativos e Executivo promover o bem estar da população. Por todo o exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação e implantação desta lei.







ALEXANDRE HENRIQUE DE CINQUE 
Vereador – PMDB
