PROJETO DE LEI Nº     10/2017
AUTORIA: Vereador ALEXANDRE HENRIQUE DE CINQUE - PMDB

Dispõe sobre o fim da cobrança da tarifa mínima cobrada pelas concessionárias e permissionárias de serviços de água e tratamento de esgoto do município de Matão.  

Art. 1º As Concessionárias ou Permissionárias de água e esgoto do Município de Matão somente poderão cobrar pelo consumo de água e o serviço de esgoto, de acordo com a leitura mensal do hidrômetro, a cada 30 dias, isto é, a diferença entre a leitura atual e a leitura anterior.

Art. 2º Fica vedada a cobrança de consumo mínimo por hidrômetro, qualquer que seja o tipo de usuário ou consumidor domiciliar, comercial, industrial, público e outra categoria que vier a ser estabelecida.

Art. 3º Fica a Concessionária ou Permissionária obrigada a instalar hidrômetro individual nos imóveis unifamiliares e lojas individuais, mediante solicitação do consumidor, a fim de que a cobrança seja feita pelo consumo real, consumo medido, na forma do artigo 1º.

Art. 4º 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 78/2017, 
DE 08/02/2017  ÀS 16:48 HS.
_________________________
funcionário(a):
JUSTIFICATIVA:

A água é um produto de primeira necessidade. Os consumidores do mundo aumentam a cada dia. Entretanto, não aumenta a quantidade de água o que torna imperioso que o uso seja feito com moderação, sem desperdício. 

O incentivo à economia de água pressupõe o estímulo à economia e, para isso, o consumidor deve pagar exclusivamente pelo consumo medido no seu hidrômetro, consumo real, aquela leitura mensal, a diferença entre a leitura atual e a leitura anterior, não se cobrando consumo mínimo. 

A chamada Tarifa Mínima de consumo como praticado atualmente pela concessionária ÁGUAS DE MATÃO, de 10m3, ao invés de estimular a economia é um incentivo ao desperdício porque o consumidor, se consumir menos, economizando, será penalizado, pagando aquele mínimo. 

Aliás, registre-se que não resta qualquer dúvida acerca da aplicabilidade do CDC às relações entre as concessionárias de fornecimento de água e esgoto e os consumidores, conforme se verifica em recente decisão: 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INCABÍVEL. SÚMULA 280/STF. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF STF. 

2. Verifica-se que o exame da alegada ofensa aos arts. 55, I e 108 do Decreto 553/76 encontra óbice na Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). 

3. O STJ tem jurisprudência pacífica em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que envolverem a relação entre a empresa concessionária de serviço público de fornecimento de água e o usuário final. 

4. No que diz respeito à tese da impossibilidade de desconstituição do débito do autor, cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 

5. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada à questão nas razões recursais, referente à legalidade da suspensão do fornecimento de água em razão do inadimplemento do usuário, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 

6. Agravo regimental a que se nega provimento. 
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ari Pargendler, Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente) e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. 
(AgRg no AREsp 382351 / RJ; 2013/0262483-5; Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA; Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento: 12/11/2013; Data da Publicação/Fonte: DJe 22/11/2013) 

Assim, a concessionária ÁGUAS DE MATÃO, com base na lei passou a usar a mesma Tabela de Tarifa Mínima, tal como era praticada, antigamente, nos tempos de inflação elevada, contrariando o Código de Defesa do Consumidor. 

Por tais motivos, impõe-se estabelecer limites e normas para a cobrança das tarifas de água e esgoto, adequado-a aos dias atuais e, em especial, às normas do Código de Defesa do Consumidor. 

Pelo exposto, em nome da defesa e proteção dos consumidores matonenses, demonstrada a importância do presente Projeto de Lei, solicitamos aos ilustres pares a aprovação desta proposição.

ALEXANDRE HENRIQUE DE CINQUE 
Vereador – PMDB

