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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos de água,
esgoto, energia, telefonia ou gás, repararem as vias municipais em que realizarem intervenções.

Art. 1º As concessionárias de serviço público de água, esgoto, energia, telefonia ou gás que
realizarem obras em vias públicas carazinhenses, onde as intervenções atingirem um percentual
superior a 30% (trinta por cento) da área, compreendido na mesma quadra, deverá recapear toda
sua extensão.

Parágrafo Único.  As reparações e recomposições das vias deverão observar as normas técnicas
da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas. 

Art. 2º O descumprimento do dispositivo na presente lei ensejara a notificação para que a
respectiva concessionária promova a reparação do corte e recomposição da pavimentação da via
em até 30 (trinta) dias sob pena de multa diária no valor de 750 URM’s.

Parágrafo Único. Em caso de reincidência, a infração aplicar-se-á a multa em dobro da penalidade
e, a cada reincidência subsequente, aplicar-se-á multa correspondente à reincidência anterior,
acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor.

Art. 3º Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA:
	Ao trafegar pelo município de Carazinho, são raras as ruas que não exibem sinais das
intervenções de concessionárias de serviços públicos de água, esgoto, energia, telefonia ou gás,
principalmente da Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan, com saliências,
imperfeições e má qualidade da recomposição do calçamento ou asfalto. Para piorar, muitas vezes
são vias recém-pavimentadas que acabam se tornando uma verdadeira colcha de retalhos com os
péssimos serviços de reparação efetuados. É lógico e notório que tais obras têm causado
indignação da população com tamanho desserviço prestado ao município.
	O Saneamento básico é de extrema importância para a preservação ambiental e manutenção de
resíduos, através de serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem,
limpeza urbana e manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Com a finalidade de diminuir o



impacto ambiental, promover o aumento da qualidade de vida da população e a prevenção de
doenças, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal e definido pela
Lei nº. 11.445/2007. 
Na Constituição Estadual, art. 247, §2º, o saneamento básico é serviço público essencial, sendo
dever do Estado e dos Municípios a extensão progressiva do saneamento a toda a população
urbana e rural, como condição básica da qualidade de vida, da proteção ambiental e do
desenvolvimento social. Porém, acreditamos que as intervenções com as obras de saneamento
básico não podem danificar as vias públicas sem que haja a adequada reparação, muito menos
causar prejuízo aos cofres públicos.
Com o objetivo de buscar harmonia entre as obras das concessionárias de serviço, Poder Público e
População, além de poupar o dinheiro público, apresentamos o presente Projeto de Lei que
regulamenta, notifica e multa, quando houver necessidade, as obras que acabam danificando as
vias públicas.
	A matéria é norteada pela Constituição Federal, em seu art. 30, inciso I, bem como o art. 18, inciso
XXIII da Lei Orgânica Municipal, onde, ambas, versam a respeito da competência da Câmara
Municipal de Vereadores para legislar sobre assuntos de interesse local, no que se enquadra, sem
dúvida, a proposta apresentada.
Ainda referente à Lei Orgânica Municipal, a iniciativa possui suporte legal, sustentado no art. 27,
que aborda a iniciativa das leis, cabendo a qualquer vereador.
Quanto ao regimento interno, o art. 7, inciso V, atribui competências do vereador, como é o caso de
apresentar proposições e, art.102 que aborda sobre a iniciativa dos projetos de lei, também
cabendo a qualquer vereador, como na Lei Orgânica Municipal citada acima.

Sala Antônio Libório Bervian, em 21 de outubro de 2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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