
PROJETO DE LEI N° 125/2019 

 

Altera a Lei n° 5.626/2016, que dispõe sobre a 

Implantação da Tarifa dos Serviços Públicos de 

Abastecimento de Água potável e de esgotamento 

sanitário, criando os §§ 3° e 4° no art. 18. 

 

MANOEL MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé em Exercício, Estado de Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o 

seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1° Fica criado os §§ 3° e 4° no art. 18 da Lei Municipal n° 5.626/2016, que passa a ter a 

seguinte redação: 

 

“Art. 18 ….................................................................................................................................. 

§ 1° …........................................................................................................................................ 

§ 2° ….......................................................................................................................................” 

 

§ 3° Aos hospitais devidamente credenciados, filantrópicos e/ou comunitários, a composição 

da cobrança dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário será feita pelo 

padrão estabelecido para a categoria Residencial Social, fixando o valor do metro cúbico referente 

ao estabelecido na faixa 1, da respectiva categoria, para a totalidade do consumo destes serviços. 

§ 4° Em relação ao § 3°, fica excetuado, as áreas ocupadas, nestes estabelecimentos de saúde, 

por terceiros particulares, tais como: laboratórios, clínicas, consultórios, livrarias, farmácias, 

lancherias, entre outros, aos quais o DAEB deverá proceder devidamente: 

 

I. Com o cadastramento de todas as atividades comerciais existentes nos imóveis 

pertencentes ou onde funcionam os hospitais filantrópicos e/ou comunitários, de acordo com o 

estabelecido nesta Lei e no regulamento da Autarquia, para a devida cobrança dos serviços de 



abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

II. No local onde não for possível a instalação de hidrômetro, a cobrança será realizada 

estimando-se um consumo fixo de 10m³ por mês, preservando-se as demais situações de cobrança 

estabelecidas nesta legislação. 

 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BAGÉ, 26 de Setembro de 2019. 

                                  

 

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 Senhor Presidente, 

 Senhores Vereadores, 

 

Submetemos a apreciação de Vossa Excelência e Dignos Pares para exame, discussão e 

votação o Projeto de Lei que “Altera a Lei n° 5.626/2016, que dispõe sobre a Implantação da Tarifa 

dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água potável e de esgotamento sanitário, criando os §§ 

3° e 4° no art. 18.” 

No Brasil, são consideradas entidades filantrópicas e/ou comunitárias as entidades que 

tratam da promoção humana e possuam registro de entidade filantrópica no Conselho Nacional de 

Assistência Social, e prestam relevantes serviços para a sociedade nos mais diversos campos, 

recebendo incentivos definidos na Constituição Federal, conforme destacamos a seguir:  

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  
(….) 
§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de 

assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 
 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.  
 

A concessão de benefícios tarifários pelo município é possível, mediante previsão na 

legislação local, com base  no disposto na Lei Federal n° 8.997/1995, art. 13, o qual prevê que “As 

tarifas poderão ser diferenciadas em função das caracteristicas técnicas e dos custos especificos 

provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.” 

Nessas circunstâncias, parece-nos descabido cobrar tributos sobre a água  consumida na 

prestação desses serviços, afinal tal incidência reverter-se-á, ao fim e ao cabo, em custos para as 

entidades que os prestam, exigindo-se-lhes a cobrança de um valor maior do paciente ou do Sistema 

Único de Saúde. 

As concessionárias responsáveis pela prestação dos serviços públicos também serão 

beneficiadas com a redução da inadimplência, que muitas vezes ocorre entre as unidades 



consumidoras que atuam na saúde em decorrência da elevada demanda pelos seus serviços e dos 

altos custos envolvidos, sendo assim, o objetivo é minimizar os problemas financeiros enfrentados 

pelas instituições.  

Não restam dúvidas de que, com a redução dos valores devidos de abastecimento de água, as 

entidades de saúde poderão ampliar os serviços prestados à população e melhorar sua qualidade, 

pois também receberão os valores de consumo exato dos terceiros particulares que ocupam o 

estabelecimento para dele exercerem suas funções, tendo seus valores revertidos para a população, 

em vista do reflexo do beneficio na manutenção do equilíbrio entre os custos dos serviços e o 

montante arrecadado com os valores tarifatários vigentes, bem  como o interesse público na 

concessão do referido benefício. 

Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância, em virtude dos aspectos citados 

acima. Sendo assim, contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Excelências na 

análise desta importante matéria. 

Diante do Exposto, pedimos venia ao Douto Plenário para aprovação desta importante 

matéria. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BAGÉ, 26 de Setembro de 2019. 

                                  

 

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em exercício 

 


