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Porto Alegre, 27 de maio de 2019. 

 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 21.628/2019. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo do Município de Carazinho, solicita análise acerca do 
Projeto de Lei nº 41/2019, que “Dispõe sobre a proibição da suspensão do serviço de 
fornecimento de energia elétrica e água, no Município de Carazinho, e dá outras 
providência”, de autoria parlamentar. 

 
 
 

II.  A competência para a prestação dos serviços de energia elétrica é da União, 
a ela cabendo a competência legislativa sobre a matéria, nos termos do art. 21, inciso XII 
alínea ‘b’ e art. 22, inciso IV, da Constituição da República: 
 

Art. 21. [...] 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: 
[...] 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 
energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se 
situam os potenciais hidroenergéticos; 
[...] 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[...] 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

 
 Ademais, a matéria foi objeto de análise pelos tribunais judiciais pátrios, 
sendo pacífico o entendimento no sentido de que são inconstitucionais leis municipais com 
iniciativa parlamentar tratando sobre a matéria. Nesse sentido, vaja-se o seguinte 
precedente jurisprudencial: 
 

AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CANGUÇU. LEI 
MUNICIPAL 4.073, DE 04 DE JULHO DE 2014. DISPÕE SOBRE A 
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR 
EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E AS 
EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. 
Existência de vício formal na lei objurgada, de iniciativa do Poder 
Legislativo, o qual, ao dispor sobre as condições a serem pactuadas pelo 
Município e pelas empresas concessionárias dos serviços de água e energia 
elétrica, invadiu matéria de competência reservada ao Chefe do Poder 
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Executivo Municipal, nos termos dos arts. 8º, caput, 60, II, alínea d, e 82, 
VII, da Constituição Estadual, afrontando, ainda, o princípio da separação 
dos poderes, previsto no art. 10 da Constituição Estadual. 2. A norma 
ainda padece de inconstitucionalidade material, pois ensejou a alteração 
do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre o 
Município e as empresas concessionárias dos serviços de água e energia 
elétrica, maculando o art. 163, parágrafo 4º, da Constituição Estadual. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. UNÂNIME. 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70065372211, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado 
em 23/11/2015) 

 
 
 
III. No que respeita aos serviços de água, de registrar, ainda, que o art. 6º, § 3º, 
da Lei Federal n. 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, estabelece que 
“Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 
emergência ou após prévio aviso, quando: [...] I - motivada por razões de ordem técnica ou 
de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse 
da coletividade”. 
 
 Ademais, em se tratando de serviços públicos, o regramento da matéria deve 
ser disciplinado no contrato celerado com a delegatária, sendo da iniciativa privativa do 
Prefeito, nos termos do art. 53, incisos IX e X, da Lei Orgânica do Município o planejamento, 
a contratação e a execução de serviços públicos. 
 
 
 
IV. Por todo o exposto, conclui-se que o Projeto de Lei em análise não se 
encontra viável, pois não se verifica a competência do Município para legislar sobre a 
matéria relativamente à energia elétrica, por se tratar de matéria de competência privativa 
da União, conforme art. 21, inc. XII, b e art. 22, inc. IV, ambos da Constituição da República, 
bem assim, no caso de serviços de água, embora competente o Município para a regulação, 
a iniciativa para estabelecer o regramento compete ao Poder Executivo nos termos do art. 
53, incisos IX e X, da Lei Orgânica do Município, ao qual incumbe o planejamento, a 
contratação e a execução de serviços públicos. 
 
 O IGAM permanece à disposição. 

 
Margere Rosa de Oliveira 
OAB/RS Nº 25.006 
Consultora do IGAM 


