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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARECHAL CANDIDO RONDON  
 
 

Inquérito Civil n. MPPR-0085.20.000607-1 
 
 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seu órgão de 

execução que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com 

fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, terceira figura, da Lei nº 8.625/1993 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público), na forma do art. 58, inciso VII, da Lei 

Complementar Estadual n.º 85/1999 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do 

Paraná) c/c o art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93 (Lei Orgânica do Ministério 

Público da União) e Ato Conjunto n. 01/2019- PGJ/CGMP: 

 

CONSIDERANDO o contido no artigo 127 da Constituição Federal, 

que dispõe que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o estabelecido nos artigos 129, caput, e inciso II, da 

mesma Carta Constitucional, bem como no artigo 120, caput, e inciso II, da Constituição 

do Estado do Paraná, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua 

garantia; 

CONSIDERANDO o contido no artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da 

Lei nº. 8.625/1993, o qual confere ao Ministério Público a prerrogativa de expedir 

recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e 

municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação; 

CONSIDERANDO o artigo 2º, caput, da Lei Complementar nº 85, de 27 

de dezembro de 1999, que antes de elencar funções atribuídas ao Ministério Público, 

reforça aquelas previstas na Constituição Federal e Estadual e na Lei Orgânica Nacional; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual n. 85/99, em seus 

artigos 67, §1º, inciso III e 68, inciso XIII, item 10, dispõe que ao Promotor de Justiça 

incumbe, respectivamente, “atender a qualquer do povo, ouvindo suas reclamações, 

informando, orientando e tomando as medidas de cunho administrativo ou judicial, ou 

encaminhando-as às autoridades ou órgãos competentes” (destacou-se) e “efetuar a 

articulação entre os órgãos do Ministério Público e entidades públicas e privadas com 

atuação na sua área”; 

CONSIDERANDO que no procedimento em epígrafe constatou-se 

que a Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon derrubou o veto do Chefe do 
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Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 24/2019, que proibia a Autarquia e prestadora de 

serviços de fornecimento de água (SAAE) de cobrar tarifa básica de consumo ou de 

adotar práticas similares; 

CONSIDERANDO que a Lei n° 5.189 foi promulgada pelo Presidente 

da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, em 17 de agosto de 2020, apesar 

da existência de vícios de competência e materiais; 

CONSIDERANDO que à Constituição Federal, dispõe em seu art. 21, 

inciso XX, que compete à União “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 

inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”. 

CONSIDERANDO que a Constituição atribui ao Poder Público o dever 

de prestar serviços públicos, diretamente ou mediante regime de concessão ou 

permissão, bem como o de legislar sobre os direitos dos usuários destes serviços e sobre 

a política tarária: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, 

a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá 

sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 

prorrogação, bem como as condições de caducidade, 

fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

 

CONSIDERANDO o entendimento do Supremo Tribunal Federal na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.790 – Paraná, de que o que o dispositivo 

supramencionado deve ser interpretado no sentido de que a pessoa política responsável 

pela prestação do serviço é também a responsável pela edição das normas indicadas 

no parágrafo único do art. 175; 

CONSIDERANDO que a relação entre usuário e prestador de serviço 

público não se encontra vinculada ao direito do consumidor, mas sim pensada como 

categoria próprio pelo Constituinte que, recomendou a lei que tratar das concessões 

sempre dispor sobre os direitos dos usuários (art. 175, parágrafo único, II da CR/88); 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.445/2007, de caráter 

nacional, dispõe sobre as diretrizes nacionais para saneamento básico e estabelece que 

a política das tarifas deve ser estabelecida por órgão regulador: 

 

Art. 22. São objetivos da regulação: 

IV -definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, 

mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia 

dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos 

de produtividade. 
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Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às 

dimensões técnica, econômica e social de prestação dos 

serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

IV -regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os 

procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão. 

 

CONSIDERANDO que no Município de Marechal Cândido Rondon, a 

atividade de regulação foi delegada ao CISPAR; 

CONSIDERANDO que nos termos da legislação federal, caberia à 

entidade reguladora promover definições quanto a reajustes tarifários, definições e 

vedações; 

CONSIDERANDO que compete ao Prefeito, como Chefe do Poder 

Executivo e gestor público, executar as políticas públicas; 

CONSIDERANDO que a propositura de Projeto de Lei pelo Poder 

Legislativo que estabeleça políticas públicas, tais como saneamento básico, interfere 

diretamente no funcionamento da Administração Pública, ferindo o princípio da 

independência dos poderes:  
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 6.530, de 18-3-

2019, do Município de Sertãozinho, que 'Dispõe sobre a implantação 

do projeto 'Bueiro Inteligente', como forma de prevenção das 

enchentes no município'- Iniciativa parlamentar - Violação ao 

princípio da separação de poderes– Reserva da Administração – 

Ocorrência. Inexistência de vício formal. Saneamento básico. Serviço 

de drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização 

preventiva das redes urbanas. Competência de o município formular, 

mediante lei, a respectiva política pública de saneamento básico. 

Inteligência dos arts. 21, XX, 23, IX e 30, V, da CF/88 e arts. 3º, I, 'b', e 

9º, I, da Lei nº 11.445, de 5-1-2007. Inaplicabilidade do Tema 917 de 

Repercussão Geral do STF. Saneamento básico. A atividade 

legislativa não se limitou a estabelecer genericamente objetivos ou 

diretrizes a serem adotados quanto à infraestrutura de saneamento 

básico, pelo contrário, elegeu como o Poder Público deve agir e a 

forma de desenvolver o programa de prevenção de enchentes 

(instalando caixa coletora dotada de sistema eletrônico de 

monitoramento). A lei determinou a prática de atos administrativos 

materiais, sem deixar margem de escolha para o administrador. 

Matéria atribuída pela Constituição ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, por ser inerente ao planejamento e organização do 

Município. Atividade própria da Administração Pública, amparada 

por critério de conveniência e oportunidade do prefeito. Eventual 

ausência de receitas acarreta, no máximo, a inexequibilidade da 

norma no mesmo exercício em que foi promulgada. 
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Inconstitucionalidade reconhecida. Violação aos arts. 5º, 47, II, 

aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, todos da CE/89. Ação 

procedente."(TJ-SP - ADI: 21658103220198260000 SP 2165810-

32.2019.8.26.0000, Relator: Carlos Bueno, Data de Julgamento: 

23/10/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/10/2019). 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE RIO 

GRANDE. LEIS Nº 6.872/2010 E Nº 5.882/2004. DEFINIÇÃO E PARÂMETRO 

PARA ENQUADRAMENTO DE FAMÍLIA COMO BAIXA RENDA PARA FINS 

DE TARIFA SOCIAL. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO. É inconstitucional a Lei Municipal de iniciativa do 

Poder Legislativo que regula matéria eminentemente administrativa, 

resultando na interferência indevida até mesmo da estrutura 

organizacional da Administração Pública, ao estabelecer conceito 

de baixa renda para fins de enquadramento em tarifa social no 

âmbito do Município. De mais a mais, in casu, o vício de origem ou 

de iniciativa também acarreta violação ao princípio constitucional 

da Separação dos Poderes. Ainda, a alteração, por Lei Municipal de 

autoria do Legislativo, dos critérios para enquadramento em tarifa 

social implica em desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

de concessão de serviço público, notadamente, no caso em exame, 

no de saneamento básico, cujas políticas tarifárias são fixadas pela 

empresa concessionária, previamente homologadas pela agência 

reguladora estadual. Presença de vício de... inconstitucionalidade 

de ordem formal e material por ofensa ao disposto nos artigos 8º, 10, 

60, inciso II, alínea d , 82, incisos II, III e VII, e 163, § 4º, da Constituição 

Estadual. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade Nº 70067264051, Tribunal Pleno, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

30/07/2018).(TJ-RS - ADI: 70067264051 RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Data de Julgamento: 30/07/2018, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2018). 

 

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO -MATÉRIA NÃO TRIBUTÁRIA -RELAÇÃO 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA -LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER 

LEGISLATIVO QUE ALTERA A POLÍTICA TARIFÁRIA ELEITA PELO GESTOR 

MUNICIPAL –IMPOSSIBILIDADE -PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS 

PODERES -INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONSTATADA -

PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. Os Tribunais Superiores 

pacificaram entendimento no sentido de que os serviços de água e 
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esgoto são remunerados por tarifa, situação que inviabiliza a solução 

de eventual controvérsia em relação à matéria segundo regras de 

direito tributário. Descabe ao Poder Legislativo a iniciativa de lei 

tendente a promover a alteração da política tarifária do serviço de 

água e esgoto eleita pelo Chefe do Poder Executivo, pois a iniciativa 

parlamentar deve se orientar pela independência e a harmonia, sob 

pena de vulnerar o princípio da separação dos poderes 

contemplado no artigo 173 da Constituição Estadual. VV: AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -MATÉRIA TRIBUTÁRIA -INICIATIVA 

LEGISLATIVA . Iniciativa legislativa de lei envolvendo assunto tributário 

não é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, cabendo, 

concorrentemente, a qualquer membro do Legislativo e ao Chefe do 

Executivo Municipal. (TJ-MG –Ação Direta Inconst: 

10000120585740000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de 

Julgamento: 22/01/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de 

Publicação: 03/02/2014). 

 

CONSIDERANDO que o art. 1101 da Lei Orgânica do Município de 

Marechal Cândido Rondon estabelece que as respectivas tarifas dos serviços públicos 

municipais devem ser fixadas pelo prefeito, cabendo à Câmara Municipal definir os 

serviços que serão remunerados pelo custo e baixo custo, tendo em vista seu interesse 

econômico e social;  

CONSIDERANDO que a Lei n° 5.189, de 17 de agosto de 2020, 

aprovada pela Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, implica em renúncia 

de receita, ao vedar a cobrança de tarifa básica de consumo; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal e dá outras providências, prevê em seu art. 14, a necessidade de que a concessão 

ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 

de receita esteja acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes; 

CONSIDERANDO que o artigo 113 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional n. 95/2016, preleciona 

que “A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de 

receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e 

financeiro”; 

  

                                                           
1  1 Art. 110 –As tarifas dos serviços públicos prestados diretamente pelo Município ou por órgãos de sua administração 
descentralizada serão fixadas pelo Prefeito Municipal, cabendo à Câmara Municipal definir os serviços que serão remunerados 
pelo custo e baixo custo, tendo em vista seu interesse econômico e social. 
Parágrafo Único –Na formação do custo dos serviços de natureza industrial computar-se-ão, além das despesas operacionais e 

administrativas, as reservas para depreciação e reposição dos equipamentos e instalações, bem como previsão para expansão dos 

serviços. 
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CONSIDERANDO que na Lei Municipal n° 5.189 de 17 de agosto de 

2020 não consta com a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro; 

CONSIDERANDO que a renúncia de receita, sem o devido estudo 

orçamentário, poderá ocasionar redução da receita do SAAE – Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto, retirando a capacidade de autarquia municipal de sustentabilidade 

econômico-financeira, prejudicando o serviço de abastecimento e no investimento em 

infraestrutura no saneamento básico; 

CONSIDERANDO que a Lei n° 5.189 de 17 de agosto de 2020 contraria 

o art. 6º, §1º da Lei 233/1966, alterado pela Lei Municipal 412/2013, que dispõe que as 

tarifas serão fixadas de modo a assegurar a adequada sustentabilidade de saneamento 

prestado pelo SAAE; 

CONSIDERANDO que a Lei n° 5.189 de 17 de agosto de 2020 é 

incompatível com a Constituição Federal e com a Lei Federal nº 11.445/2007 e apresenta 

vício formal e material; 

 

O Ministério Público expede a presente RECOMENDAÇÃO 

ADMINISTRATIVA ao Ilustríssimo Presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido 

Rondon e aos vereadores que votaram pela derrubada do veto do Prefeito, nos seguintes 

termos: 
1. Proponham Projeto de Lei visando a revogação da Lei n° 5.189 de 17 de agosto 

de 2020, que proíbe a autarquia e prestadora de serviços de fornecimento de 

água (SAA) deste município, de cobrar tarifa básica de consumo ou adotar 

práticas similares, em razão de a referida norma apresentar vício formal e 

material, sendo incompatível com a Constituição Federal, a Lei Federal nº 

11.445/2007 e a Lei Orgânica do município de Marechal Cândido Rondon; 

 

REQUISITA-SE à autoridade destinatária da presente recomendação 

que PROVIDENCIE a publicidade e divulgação adequada e imediata dos seus termos 

em local visível no âmbito da Câmara Municipal, publicando-se a presente no Boletim 

Oficial respectivo, assim como encaminhe resposta por escrito, no prazo de 15 (quinze) 

dias , informando sobre o acatamento desta Recomendação e comprovando 

documentalmente suas informações, providências respaldadas na previsão legal do art. 

27, parágrafo único, inciso IV, da Lei 8.625/93, sob pena de adoção das providências 

extrajudiciais e judiciais aplicáveis à espécie. 

Fica advertido o destinatário da presente acerca dos seguintes 

efeitos das Recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora 

quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a 

adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis contra o responsável; (b) 

tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado; (c) 

caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras 

responsabilizações em sede de ação por ato de improbidade administrativa quando tal 

elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em sede de 

ações cíveis ou criminais. 
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Marechal Cândido Rondon, assinado e datado digitalmente. 

 

 

João Eduardo Antunes Mirais 

Promotor de Justiça 


