
Projeto de Lei de Vereador 

Expediente 214/2017. 

 

Objeto: Proíbe o corte nos serviços de água e luz aos finais de semana 

no âmbito do município de São Leopoldo. 

 

 

É da legitimidade do Vereador a apresentação de 

proposições,  conforme art. 14, inciso III do Regimento Interno,  em 

consonância  com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal. 

Dentre as proposições arroladas no artigo 77 do 

Regimento Interno, consta no inciso III a edição de leis ordinárias,tal 

como a proposta no expediente em análise. 

Quanto a matéria, o projeto tem por objeto a dignidade 

da pessoa humana,  isso porque a interrupção no fornecimento de 

água e luz nos dias atuais,  sem que tenham se esgotado todas as 

tentativas de cobrança mostra-se ilegal s luz da jurisprudência atual. 

Proibir o corte de tais serviços em dias em que o 

contribuinte não terá a chance de regulamentar o pagamento, é 

medida necessária e racional. 

Ademais,  anoto que o projeto limita a proibição aos 

casos de inadimplência. A suspensão dos serviços por outros motivos,  

como no caso de furto de energia, ou rompimento de tubulações de 

água,  admitem a interrupção nos serviços.   

O município possui legitimidade para regulamentar os 

serviços locais, segundo se extrai da inteligência do art. 11, inciso XXX, 

XIX, e art. 12, inciso XIV,  ambos da Lei Orgânica Municipal.  

No plano constitucional o projeto encontra guarida no 

art. 30, inciso I da Carta Política de 1988. 

O STF,guardião da Constituição Federal,  já se pronunciou 

em diversos processos,  tendo reconhecido a autonomia municipal para 

a elaboração de leis de abrangência local destinadas a garantir  

melhor atendimento e conforto aos usuários de serviços públicos. 



 

Nesse contexto,o projeto merece trânsito legislativo. 

Observo que a matéria restará aprovada por maioria 

simples, de acordo com o art. 144 do Regimento Interno,  e se sujeita á 

sanção do Chefe do Executivo,  conforme dispõe o art. 85 também do 

Regimento Interno. 

 

É como opino. 

São Leopoldo, 16 de março de 2017. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


