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Autor: Dep. Xuxu Dal Molin

Acrescenta parágrafo único ao Artigo 6º do Substitutivo Integral n.º 3 ao Projeto de lei nº 614 de 2021,
com a seguinte redação:

Art. 6º (...)

Parágrafo único. À entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de que trata
esta lei, será conferido poder de polícia, podendo impor multas e sanções para hipótese de descumprimento
das metas, prazos e demais regras previstas em contrato ou no plano estadual ou regional de saneamento e
na lei.

JUSTIFICATIVA

O direito humano ao saneamento básico é uma construção jurídica, fruto de amplo debate travado na
comunidade internacional. Consequências práticas de tal debate começaram a surgir no fim dos anos 2000 e,
nesse contexto, o ano de 2008 foi declarado Ano do Saneamento Básico pelas Nações Unidas. Em 2010, a
Assembleia Geral da ONU e seu Conselho de Segurança adotaram Resoluções sobre o direito humano à
água potável e ao saneamento básico, tratando a questão de forma mais pungente.

Nos termos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 – CF/88, compete à União instituir
diretrizes para o saneamento básico, art. 21, XX; compete privativamente à União legislar sobre águas, art.
22, IV; é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover
programas de saneamento básico, art. 23, IX; compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente a respeito da defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição, art. 24, VI, bem como acerca da proteção e defesa da saúde, art. 24, XII; ao Sistema
Único de Saúde – SUS compete participar da formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico, art. 200, IV; e compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, art. 30, V.

Nesse passo, faz sentido que o Estado possa, na instituição de unidades regionalizadas, dentro do
que lhe permite a lei, além de fiscaliza, também exercer o poder de polícia sobre contratos deficitários ou que
não cumpram fielmente as metas e programas de estaduais ou regionais de saneamento.
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É preciso reforçar o poder fiscalizatórios dos órgãos de controle, principalmente nos contratos de
concessão que visam o serviço publico de saneamento.

A concessão de serviço público é a modalidade de contrato administrativo, precedido
obrigatoriamente de licitação, que outorga à empresa privada (a concessionária) o direito de prestar serviço
público com intuito lucrativo, em nome próprio, por sua própria conta e risco, durante prazo determinado, e
sob regulação do poder concedente (o titular do serviço público) e a garantia do equilíbrio
econômico-financeiro.

Veja o exemplo da Companhia Águas de Sorriso que vêm, sistematicamente, contaminado os lençóis
freáticos daquele Munícipio. Desde a data inaugural da concessão, em meados de 2000, não houve sequer
mitigação no despejo de esgoto nos afluentes.

A situação é tão drástica que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso (MP-MT) ingressou com
ação civil pública requerendo a indisponibilidade dos bens imóveis da empresa. A medida visa assegurar que,
ao final da ação, caso seja condenada, a concessionária efetue o pagamento a título de danos morais
coletivos na ordem de R$ 100 milhões.

Devemos ressaltar que, fora a atuação do Ministério Público, faltam meios legais que possam
compelir a dita concessionária a cumprir com seu dever contratual e, mormente, com a obrigação de não
poluir.

Assim, ressaltamos que a mudança visa não só possibilitar que os princípios que guardam o serviço
publico de saneamento sejam expressamente previstos em legislação estadual como, também, se abre a
possibilidade da AGER exercer o poder de polícia que lhe é inerente.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Março de 2022

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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