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Vila Velha, ES, 13 de abril de 2018. 

 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 012/2018 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar as razões da aposição do 

VETO INTEGRAL ao Autógrafo de Lei Complementar nº 061/2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal  
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Vila Velha, ES, 13 de abril de 2018. 

RAZÕES DO VETO 

 

Assunto: Veto Integral ao Autógrafo de Lei Complementar nº 061/2018. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Comunicamos a essa egrégia Câmara Municipal nossa decisão de apor VETO 

INTEGRAL ao Autógrafo de Lei acima enunciado que acrescenta os §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 

6º, 7º e 8º ao art. 164 da Lei Complementar nº 046/2016, que instituiu o Código de 

Edificações Gerais no Município de Vila Velha. 

 

Registramos que a matéria teve a iniciativa de membro do Poder Legislativo e foi levada 

à análise da Secretaria de Infraestrutura, Projetos e Obras – SEMIPRO, da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Mobilidade - SEMDU e da Procuradoria Geral do Município 

- PGM, de cuja apreciação se extrai que o projeto apresenta inviabilidade jurídica. 

 

Os dispositivos acrescidos ao Autógrafo de Lei em tela se referem à instalação de 

hidrômetros em unidades autônomas, individualização da cobrança tarifária, bem como a 

fórmula de cálculo, invadindo competência legislativa privativa da União, assegurada na 

forma do inciso IV, do art. 22, da CF/88. 

 

Considerando ainda a Lei nº 4.598, de 23 de janeiro de 2008, que institui a 

obrigatoriedade de instalações que permitam a medição individual do consumo de água 

de cada uma de suas unidades que diz principalmente nos dispositivos: 

 
Art. 2º...  

Parágrafo Único. A manutenção do sistema individual de água é de 

única e exclusiva responsabilidade do usuário, competindo ao órgão 

ou entidade prestadora do serviço público de abastecimento de água 

a manutenção dos equipamentos de medição global do edifício ou 

condomínio e dos medidores individuais, conforme estabelecido em 

legislação específica. 

 

Art. 3º Os órgãos ou entidades responsáveis pelo serviço público de 

distribuição de água tratada e esgoto sanitário disponibilizarão aos 

interessados todas as normas técnicas para elaboração dos projetos 

hidráulico-sanitários prediais com medição individual. 

 
Vale ressaltar que a Lei Federal nº 13.312/2016, alterou a Lei Federal nº 11.445/2008, 

para tornar obrigatória a medição individualizada do consumo hídrico nas novas 

edificações condominiais, com vigência dos seus termos após decorridos cinco anos de 

sua publicação oficial, de acordo com seu § 3º do art. 29. 

 

Na mesma senda, a Lei Federal nº 11.445/2007 (arts. 14, 22 e 23), estabelece 

nacionalmente os parâmetros acerca das diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

legislando sobre aspectos gerais da prestação regionalizada, bem como sua regulação. 

 

Apesar da mencionada competência privativa da União legislar sobre águas (art. 22, IV, 

da Constituição Federal), são comuns e concorrentes, respectivamente, as competências 

para a proteção ao meio ambiente
1
 e para o consumo

2
. 

                                                 
1 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
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A municipalidade por sua vez tem sua competência consignada no artigo 3º, I, da Lei 

Orgânica Municipal, no seguinte sentido: 

 
Art. 3º. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de 

interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber; 

 
A Constituição Estadual do Espírito Santo, em respeito ao princípio da simetria, 

reproduziu o mandamento constitucional supra nos seguintes termos: 

 
Art. 20. O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, 

observados os princípios da Constituição Federal e os desta 

Constituição. 

(...) 

Art. 28. Compete ao Município: I - legislar sobre assunto de interesse 

local; II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber;  

 
É possível afirmar, pois, por outro viés, que o controle de consumo individual de água é 

de interesse do município e do consumidor, não interferindo, na competência atribuída à 

União pelos art. 21, XII e art. 22, inciso IV da CF/88. 

 

Apesar da aparente simplicidade, o objeto do Autógrafo de Lei Complementar reflete-se 

em uma série de competências fixadas pela Constituição, o que implicou na declaração de 

Repercussão Geral do tema pelo STF (TEMA 849 – competência municipal para legislar 

acerca da obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e 

condomínios) – julgamento ainda pendente na Excelsa Corte. 

 

Todavia, ante o exposto, conclui-se que o presente projeto de lei viola a competência 

constitucional privativa da União prevista no art. 22, inciso IV, da Constituição Federal, 

bem como viola os preceitos estabelecidos nacionalmente pela Lei Federal nº 

11.445/2007. 

 

Ademais, o Autógrafo de Lei em tela inova na fórmula para cálculo de consumo, sem 

todavia revogar explicitamente a já prevista pelo art. 164 da Lei Complementar Municipal 

nº 046/2016. 

 

Estas, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a concluir pelo 

Veto Integral do Autógrafo de Lei Complementar sob comento, com fundamento no 

poder conferido pelo § 1º, do art. 40, da Lei Orgânica Municipal, e que ora submetemos à 

elevada apreciação dos Senhores Membros dessa Colenda Casa Legislativa. 

 

Atenciosamente, 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal  

                                                                                                                                      
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

 
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

V - produção e consumo 

 


