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Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Lideranças Partidárias

Dispõe sobre a criação de Unidades Regionais
de  Saneamento  Básico  no  Estado  de  Mato
Grosso - URBS/MT, com fundamento nos arts.
2º, XIV, 3º, VI,“b”, da Lei Federal n. 11.445, de
5  de  janeiro  de  2007;  e  do  Programa  de
Incentivo ao Saneamento Básico do Estado do
Mato  Grosso  (PROSAN/MT),  e  dá  outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe
o art.42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador sanciona a seguinte lei;

 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a criação de Unidades Regionais de Saneamento Básico no Estado do Mato
Grosso – URBS’s/MT, com fundamento nos artigos 2º, inciso XIV, e 3º, inciso VI, alínea “b”,da Lei Federal n.
11.445, de 5 de janeiro de 2007, e também o Programa de Incentivo ao Saneamento Básico do Estado de
Mato Grosso (PROSAN-MT).

 

§ 1º – A definição do modelo de gestão para os serviços públicos de saneamento básico será feita no
âmbito das respectivas Unidades Regionais de Saneamento Básico no Estado de Mato Grosso –
URSB/MT e precederá aos estudos autorizados nos termos do art. 7º, incisos I e II e à adesão dos
Municípios às Unidades Regionalização de Água e Esgoto - URAE’s nos termos do art. 3º dessa Lei.

 

§ 2º – Os Municípios que não constarem do Anexo Único – Rev. 1 desta Lei, visto estarem com seus
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário concedido à iniciativa privada, poderão
manifestar adesão à respectiva URSB por meio de lei autorizativa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da publicação desta lei.
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Art.2º Ficam criadas as Unidades de Regionalização de Água e Esgoto – URAE’s que compõem a estrutura
das URBS’s, integradas pelos Municípios relacionados no Anexo Único – Rev 1 desta Lei, para a prestação
dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.

Art.3º  Os Municípios poderão manifestar adesão a respectiva URAE por meio de lei, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, contado da publicação desta lei.

Parágrafo único - O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, uma única vez, por decreto do Poder
Executivo Estadual.

          Art.4º A governança interfederativa das URAE’s seguirá o disposto na Lei Federal nº 13.089, de 12 de
janeiro de 2015, e compreenderá em sua estrutura básica:

 – instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos entes federativosI.
integrantes da respectiva URAE;
– instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil;II.

III – organização pública com funções técnico-consultivas;

 

IV – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas.

Parágra foúnico – A organização e o funcionamento das estruturas de governanças interfederativas serão
definidas mediante decreto do Poder Executivo Estadual, podendo ser alterados no âmbito das respectivas
URAE’s, no prazo de 30(trinta) dias, contados do término do prazo do art.3º.

Art. 5º Os serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitáriono âmbito das URAE
observarão os planos regionais elaborados para o conjunto de Municípios atendidos.

Parágrafo único – Os planos a que alude o caput deste artigo:

I – Poderão ser elaborados, direta ou indiretamente, no âmbito da estrutura de governança interfederativa da
respectiva URAE;

II - Prevalecerão, no tocante aos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento
sanitário, sobre as disposições constantes dos planos municipais, quando existirem;

III - Estabelecerão metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento)
da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de
esgotos até 31 de dezembro de 2033, nos termos da Leifederal n.11.445, de 5 de janeiro de 2007;

IV – Observarão as normas de referência da Agência Nacional de Águas e SaneamentoBásico (ANA),
consideradas as peculiaridades regionais e a viabilidade econômico-financeira da URAE.

Art. 6º A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de MatoGrosso - Ager/MT será a
entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de quetrata esta lei, podendo ser definida
outra entidade por meio de deliberação específica tomadano âmbito da estrutura de governança
interfederativa da respectiva URAE, devendo o ato de delegação explicitar a forma de atuação e a
abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.

2



Substitutivo Integral ao Projeto de lei nº 614/2021 - yen71ir0

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

 

Parágrafo único – A deliberação sobre outra entidade de regulação para os serviços públicos delegados
terá que considerar a relação atualizada das entidades reguladoras e fiscalizadoras disponibilizadas pela
ANA – Agência Nacional de Águas em seu sítio eletrônico, nos termos da lei federal n. 9.984/2000.

 

Art. 7º Fica criado o Programa de Incentivo ao Saneamento Básico do Estado do Mato Grosso
(PROSAN/MT), com o objetivo de incentivar a efetiva implementação das URAE criadas nesta lei e o
respectivo cumprimento pelos Municípios das metas de universalização que garantam, até 31 de dezembro
de 2033, o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) dapopulação com água potável e de 90%
(noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos, nos termos da Lei federal n. 11.445,
de 5 de janeiro de 2007;

§ 1º Compete aos titulares dos serviços, individualmente ou por meio da estrutura de governança das URAE,
informar periodicamente os dados referentes ao PROSAN/MT.

§ 2º Para alcançar o objetivo de que trata o caput, fica o Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos
e entidades, autorizado a:

– Elaborar estudos de viabilidade e planos regionais de saneamento básico das respectivas URAE;I.
– Estruturar, direta ou indiretamente, modelagem jurídica, técnica e econômico-financeira para aII.
concessão dos serviços de saneamento básicos das respectivas URAE;
– Articular a estruturação de linhas de crédito específicas perante instituições financeiras públicas ouIII.
privadas;
– Fomentar, mediante incentivo financeiro ou não, aadesão dos Municípios às respectivas URAE.IV.

Art.8º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A alteração introduzida de modo aditivo no art. 1º do Substitutivo Integral n. 01 do Projjeto de Lei n. 614/2021,
com a introdução dos parágrafos 1º e 2º, deve-se ao fato de que, como cediço, a definição do modelo de
gestão para os serviços de saneamento básico, necessária e impositivamente, deve preceder aos estudos
de estruturação e modelagem jurídica, técnica e econômico-financeira.

Inclusive, conforme foi apresentado aos Municípios, pelo próprio Governo do Estado de Mato Grosso,
quando das audiências públicas que precederam ao presente projeto de lei (n. 614/2021) que estamos
votando, tem-se que:
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Ou, seja: o próprio Governo do Estado anunciou e informou aos municípios e Prefeitos, quando das
audiências públicas, que “é necessários estruturar um Modelo de Gestão que una “os benefícios da
iniciativa privada” com “os benefícios do poder público”, sendo prioridade desse Modelo assegurar
investimentos com os recursos públicos “não onerosos” sem inibir a possibilidade de investimentos
por parte da iniciativa privada” e que esse modelo, necessariamente, não seria o da concessão, conforme
consta do inciso II do art. 7º do Substitutivo Integral n. 01 do PL n. 614/2021.

 

Assim, considerando que nos termos art. 3º da lei federal n. 11.445/2007, que trata das Diretrizes
Nacionais para o Saneamento Básico, o Saneamento Básico, além do abastecimento de água e do
esgoto sanitário, envolve, também, os serviços dos resíduos sólidos e da drenagem das águas pluviais e,
conforme fora apresentado pelo Governo do Estado nas audiências públicas, Mato Grosso possuiu
problemas crônicos e sérios, também, com esses serviços; todos sabemos.

 

Considerando que o Novo Marco Regulatório do Saneamento impôs outros desafios e metas aos
municípios, p.ex., com a “cobrança mensal dos serviços públicos referentes aos resíduos sólidos junto a
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população”, tem-se Senhores Deputados que não podemos simplesmente impor aos prefeitos essa lei
que estamos discutindo onde os mesmos estarão sendo forçados a aderir às regionalizações feitas pelo
Governo e, por via de consequência, entregando os serviços de água e esgoto para a iniciativa privada,
num modelo de gestão que o próprio Governo reconhece que “não tem dado bons frutos” (a concessão à
iniciativa privada); e, deixando à própria sorte e nas mãos das prefeitura os serviços dos resíduos sólidos
e da drenagem pluvial.

 

O Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico veio para impor desafios frente às soluções
necessárias para todos os serviços de saneamento básico e, não, para criar uma solução fácil para os
serviços de água e esgoto, sabidamente (e, legitimamente) de interesse da iniciativa privada, como no
caso das concessões.

 

A alteração introduzida no art. 3º do Substitutivo Integral n. 01 do Projeto de Lei n. 614/2021, deve-se ao fato
de que Constituição Federal estabelece, no artigo 241 que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial
de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos”.

 

Este artigo da CF exige explicitamente a promulgação de leis de iniciativa de cada ente federado autorizando
a gestão associada por meio de consórcio público, ou convênio de cooperação, razão pela qual não poderia
a lei estadual autorizar a adesão por meio de ato do poder executivo isoladamente.

 

Assim ter-se-ia envolvimento da sociedade por meio de seus representantes na Câmara Municipal, de uma
decisão de seu elevado interesse.

 

Além da modificação do caput do artigo, a presente emenda busca suprimir dois de seus parágrafos.

 

 

 

O esquema de prestação regionalizada confere aos Municípios o exercício de sua titularidade nos termos do
mecanismo de governança do consórcio ou do convênio, cabendo, portanto, a essa governança as
definições que tratam o parágrafo acima, conforme estrutura prevista no art.4º do Substitutivo Integral n° 01
ao Projeto de lei n° 614/2021.

 

Além disso, a forma disposta no parágrafo que se busca a supressão traz insegurança aos municípios do
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bloco, visto que nos termos do art. 8º B da Lei de Saneamento, no caso de prestação regionalizada, as
responsabilidades administrativa, civil e penal são exclusivamente aplicadas aos titulares dos serviços
públicos de saneamento, nos termos do art. 8 da lei, ou seja, aos municípios em caso de interesse local e do
Estado com as municipalidades em caso de região metropolitana.

 

Logo, mesmo sendo retirada a personalidade própria da prestação regionalizada para fins de tomada de
decisão como aferido no presente caso, os membros podem ser responsabilizados diretamente por
eventuais problemas na prestação dos serviços.

 

Assim, entende-se que a definição quanto ao assunto de repartição de eventual outorga decorrente da
concessão dos serviços no âmbito da respectiva URAE, dentre outros, deve ser decisão do órgão de
governança instituído. O exercício da titularidade nestes casos deve se dar forma compartilhada entre os
entes federados que integram o consórcio público ou convênio de cooperação.

 

Com relação à supressão do § 3º do art. 3º do Substitutivo n° 1 do projeto, destacamos que o esquema de
prestação regionalizada confere aos Município o exercício de sua titularidade nos termos do mecanismo de
governança do consórcio ou do convênio, cabendo, portanto, a essa governança as definições que tratam o
parágrafo acima, conforme estrutura prevista no art.4º do Substitutivo Integral n° 01 ao Projeto de lei n°
614/2021:

 

Art. 4º A governança interfederativa das URAE seguirá o disposto na Lei Federal n.º 13.089, de 12 de janeiro
de 2015, e compreenderá em sua estrutura básica: I– instância executiva composta pelos representantes do
Poder Executivo dos entes federativos integrantes da respectiva URAE; II– instância colegiada deliberativa
com representação da sociedade civil; III– organização pública com funções técnico-consultivas; IV– sistema
integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. Parágrafo único A organização e o
funcionamento das estruturas de governanças interfederativas serão definidas mediante decreto do Poder
Executivo Estadual, podendo ser alterados no âmbito das respectivas URAE, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do término do prazo do art.3º

 

A Lei Federal n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a propósito, assim disciplina:

 

Art. 12. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade
interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única
encarregada das funções de regulação e de fiscalização.

 

Além disso, a forma como disposto no parágrafo que se busca a supressão traz insegurança aos municípios
do bloco, visto que nos termos do art. 8º B da Lei de Saneamento, no caso de prestação regionalizada, as
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responsabilidades administrativa, civil e penal são exclusivamente aplicadas aos titulares dos serviços
públicos de saneamento, nos termos do art. 8º da lei, ou seja aos Municípios em caso de interesse local inc. I,
art. 8º e do Estado com as municipalidades em caso de região metropolitana inc. II, art. 8º.

 

Logo, mesmo sendo retirada a personalidade própria da prestação regionalizada para fins de tomada de
decisão como aferido no presente caso, os membros podem ser responsabilizados diretamente por
eventuais problemas na prestação dos serviços.

 

Assim, entende-se que a definição quanto ao assunto de repartição de eventual outorga decorrente da
concessão dos serviços no âmbito da respectiva URAE, dentre outros, deve ser decisão do órgão de
governança instituído. O exercício da titularidade nestes casos deve se dar forma compartilhada entre os
entes federados que integram o consórcio público ou convênio de cooperação.

 

De igual modo, estamos propondo de modo aditivo ao Substitutivo Integral n. 01 ao Projetos de Lei n.
614/2021 com a inclusao do parágrafo único no art. 6º, na medida em que é fundamental que no caso da
estrutura de governança interfederativa da respectiva URAE venha a deliberar sobre outra entidade de
regulação, que não a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso –
AGER/MT, que a entidade a ser escolhida, necessariamente, tenha que estar certificada e autorizada pela
Agência Nacional de Águas na medida em que essa é uma das condições impostas pelo Novo Marco
Regulatório de Saneamento Básico para que os municípios regulados possam ter acesso aos recursos
públicos federais (art. 4º - B, da lei 9.984/2000); mesmo porque, atualmente, existem outras agências
reguladoras que já prestam serviços de regulação e fiscalização para os municípios. 

 

Propomos o presente Substitutivo Integral n. 02 no sentido de aprimorar o texto do Projeto de Lei, ante o
exposto, solicitamos o apoio dos Nobres Parlamentares desta Casa de Leis para sua aprovação.

Mesmo porque, conforme REALIDADE ATUAL EM MATO GROSSO, também, apresentada pelo Governo
do Estado de Mato Grosso, durante as mesmas audiências públicas, existe a constatação de que “em
cidades concedidas ou não, a prioridade, rigorosamente, tem sido para os serviços de
abastecimento de água” e que “em cidades concedidas à iniciativa privada há mais de 10/15 anos,
só agora os serviços de esgoto começam a ser priorizados, já em outras nem se cogitam” (vide
slidies a seguir); ou seja: o modelo da CONCESSÃO dos serviços de água e esgoto à iniciativa privada
não pode ser a primeira opção imposta aos municípios que, conforme consta do art. 3º do PL n. 614/2021,
“os municípios deverão manifestar adesão à respectiva URAE ....”.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Fevereiro de 2022

 

Lideranças Partidárias
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