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PROJETO DE LEI N. ______, de 2021 
(Do Sr. LEONARDO DIAS) 

 
 
Revoga o art. 5º da Lei n. 7.009, de 14 de dezembro de 
2020 que dispõe sobre a instalação de hidrômetros 
individuais no âmbito do município de Maceió. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ DECRETA: 
 
Art. 1º Fica revogado o art. 5º da Lei n. 7.009, de 14 de dezembro de 2020. 
 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Lei Municipal n. 7.009, de 14 de dezembro de 2020, de autoria do 
Vereador Galba Netto, que dispõe sobre a instalação de hidrômetros individuais no 
âmbito do município de Maceió, prescreve em seu art. 5º que é obrigatório aos 
condomínios residenciais e não-residenciais já construídos, a instalação de hidrômetros 
individuais. Em que pese a boa vontade legislativa da lei, uma vez que a mesma tem por 
objetivo promover, nos condomínios, uma aferição justa do consumo de água pelos 
moradores, fica manifesto que o prelecionado na dicção legal do art. 5º da referida 
norma não atende às circunstâncias reais dos condomínios já edificados.  

Uma primeira observação é a de que a referida obrigatoriedade irá impor 
um ônus a mais nas despesas com o condomínio pelo morador, dado que já pagam 
taxas de manutenção bastante altas; isto se dá pelo fato de que para ocorrer às 
instalações dos hidrômetros individuais deverá ser feita a contratação de empresas 
especializadas e engenheiros para a execução da obra. Tudo isso gera custo para os 
condôminos. A crise econômica por que passamos, decorrente da pandemia do novo 
coronavírus, torna inaceitáveis quaisquer medidas legislativas que causem novas 
despesas aos cidadãos.  

Outro ponto é o fato da impossibilidade técnica das construções mais 
antigas. Essas edificações, principalmente aquelas que foram construídas há duas ou 
mais décadas, têm mais chances de terem despesas mais elevadas com reformas, pois 
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ao iniciar determinadas obras é possível que os imóveis apresentem, em virtude da 
obra, problemas com aspectos estruturais, sendo necessário que passem por reformas 
caras. 

Por fim, não é razoável que o Estado interfira na propriedade privada, pois 
se trata de um direito fundamental, individual, pleno e absoluto; por conta disso, in 
casu, a faculdade de instalar ou não os hidrômetros cabe somente ao condomínio e não 
ao Estado.  

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maceió,        de                 de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO DIAS 
Vereador 


