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Dispõe sobre a criação de Unidades Regionais
de  Saneamento  Básico  no  Estado  de  Mato
Grosso - URSB/MT, com fundamento nos arts.
2º, XIV e 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 DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

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

Art. 2º Ficam criadas as Unidades de Regionalização de Saneamento Básico – URSB’s, integradas pelos
Municípios relacionados no Anexo Único desta Lei, que inclui todos os 141 (cento e quarenta e um)
municípios matogrossenses.

Art. 3º Os Municípios poderão manifestar adesão à respectiva URSB por meio de lei, após realização dos
estudos que apresentarão modelos de gestão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
publicação desta Lei.

Parágrafo primeiro 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 -
URBS´s/MT, após a realização de estudo pelo Executivo Estadual, conforme os incisos I a III do parágrafo 2°,
art. 7º, desta Lei.

Parágrafo segundo O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, uma única vez, por decreto do Poder
Executivo Estadual.
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Parágrafo terceiro Eventual outorga decorrente da contratação do modelo de gestão dos serviços de
saneamento básico que vier a ser implementado no âmbito de cada URSB será direito, único e exclusivo,
dos municípios aderentes que compõem a URSB, sendo que o rateio da mesma feito na proporção e nos
valores previamente estabelecidos quando dos estudos a serem realizados nos termos do art. 7º, parágrafo
2°, inciso III desta lei.

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

I – Instância executiva, composta pelo prefeito de cada Município que aderir à Unidade Regional de
Saneamento Básico ou, na sua ausência e impedimento, pela autoridade municipal por ele indicado, e por
um representante do Governo do Estado de Mato Grosso;

II – Instâncias colegiadas, através de Conselhos Regionais Participativos, a serem constituídos em cada
Unidade Regional de Saneamento Básico – URSB, composto por:

01(um) representante de cada município, indicado pelo prefeito, que seja membro de órgãos, autarquiasa.
ou entidades responsáveis pelo saneamento básico municipal;

01(um) representante de cada município, indicado necessariamente pelo Comitê ou Conselho dea.
Saneamento Básico Municipal, sendo preferencialmente da Sociedade Civil representando os
consumidores.

01 ( um) representante do Executivo Estadual, necessariamente sendo do Conselho Estadual dea.
Saneamento Básico;

Parágrafo único – O Regimento Interno da URSB/MT disporá, dentre outras matérias, sobre:

I – o funcionamento;

II – a forma de escolha dos Conselhos Regionais Participativos, observando–se o disposto no artigo 47 da
Lei federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007;

III – a organização pública com funções técnico-consultivas e sobre o sistema integrado de alocação de
recursos e de prestação de contas.

Art. 5º Os serviços públicos de saneamento básico no âmbito das URSB´s observarão os planos regionais
elaborados para o conjunto de Municípios atendidos, nos termos do art. 7°, parágrafo 2°, inciso II.

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

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

II - 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 Lei Federal n.11.445, de 5 de janeiro de 2007;

III – observarão as normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA),
consideradas as peculiaridades regionais e a viabilidade econômico-financeira da URSB’s.

Art. 6º As agências reguladoras serão definidas por meio de deliberação específica tomada no âmbito da
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estrutura de governança interfederativa da respectiva URSB, devendo o ato de delegação explicitar a forma
de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas, a qual serão
responsáveis pela regulação e fiscalização dos serviços de que trata esta Lei.

Parágrafo único A deliberação sobre as entidades 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 de 17 julho de 2000.

Art. 7º Fica criado o Programa de Incentivo ao Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso
(PROSAN/MT), com o objetivo de incentivar a efetiva implementação das URSB´s 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) da população com água potável e de 90%
(noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos, nos termos da Lei federal nº. 11.445,
de 5 de janeiro de 2007.

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

§ 2º Para alcançar o objetivo de que trata o caput, fica o Poder Executivo Estadual, responsável por:

I – elaborar estudos para definição de modelagem, o qual ficará a critério das URSB’s a utilização desta;

II – elaborar estudos de viabilidade técnica-operacional e econômico-financeira e planos regionais de
saneamento básico das respectivas URSB’s;  

III – estruturar, direta ou indiretamente, modelagem jurídica, técnica e econômico-financeira para o modelo
de gestão indicado nos termos do parágrafo primeiro do artigo 3º dessa lei;

IV – articular a estruturação de linhas de crédito específicas perante instituições financeiras públicas ou
privadas;

V – fomentar, mediante incentivo financeiro ou não, a adesão dos Municípios às respectivas URSB´s.

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

ANEXO ÚNICO

UNIDADES REGIONAIS DE ÁGUA E ESGOTO (URSB’s/MT)

 

Figura 1-Mapa da distribuição geográfica das URSB’S
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Tabela 1 – População – URSB’s 1

 

N° CIDADES POPULAÇÃO

1 ACORIZAL 5.309
2 ALTO PARAGUAI 11.587
3 ARENAPOLIS 9.399
4 BARÃO DO MELGAÇO 8.165
5 BARRA DO BUGRES 35.642
6 BRASNORTE 20.571
7 CAMPO NOVO DO PARECIS 36.917
8 CHAPADA DOS GUIMARÃES 22.521
9 CUIABÁ 623.614
10 DENISE 9.626
11 DIAMANTINO 22.311
12 JANGADA 8.420
13 NOBRES 15.332
14 NORTELÂNDIA 5.858
15 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 13.093
16 NOVA BRASILÂNDIA 3.656
17 NOVA MARILÂNDIA 3.332
18 NOVA MARINGÁ 9.056
19 NOVA OLÍMPIA 20.820
20 PLANALTO DA SERRA 2.637
21 POCONÉ 33.386
22 PORTO ESTRELA 2.794
23 ROSÁRIO OESTE 16.999
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24 SANTO AFONSO 3.164
25 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 17.188
26 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 21.351
27 SAPEZAL 27.485
28 TANGARÁ DA SERRA 107.631
29 VÁRZEA GRANDE 290.951
 TOTAL 1.408.815

 

 

Tabela 2 – População – URSB’s 2

 

N° CIDADES POPULAÇÃO

1 ALTA FLORESTA 52.105
2 APIACÁS 10.431
3 ARIPUANÃ 23.067
4 CARLINDA 10.094
5 CASTANHEIRA 8.782
6 CLAUDIA 12.338
7 COLÍDER 33.855
8 COLNIZA 41.117
9 COTRIGUAÇU 20.717
10 FELIZ NATAL 14.847
11 GUARANTÃ DO NORTE 36.439
12 IPIRANGA DO NORTE 8.182
13 ITANHANGÁ 7.030
14 ITAÚBA 3.609
15 JUARA 35.275
16 JUÍNA 41.190
17 JURUENA 16.811
18 LUCAS DO RIO VERDE 69.671
19 MARCELÂNDIA 10.107
20 MATUPÁ 17.017
21 NOVA BANDEIRANTES 16.052
22 NOVA CANÃA DO NORTE 12.876
23 NOVA GUARITA 4.407
24 NOVA MONTE VERDE 9.375
25 NOVA MUTUM 48.222
26 NOVA SANTA HELENA 3.755
27 NOVA UBIRATÃ 12.492
28 NOVO HORIZONTE DO NORTE 4.069
29 NOVO MUNDO 9.545
30 PARANAÍTA 11.291
31 PEIXOTO DE AZEVEDO 35.695
32 PORTO DOS GAÚCHOS 5.344
33 SANTA CARMEM 4.600
34 SANTA RITA DO TRIVELATO 3.602
35 SINOP 148.960
36 SORRISO 94.941
37 TABAPORÃ 9.357
38 TAPURAH 14.380
39 TERRA NOVA DO NORTE 9.284
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40 UNIÃO DO SUL 3.455
41 VERA 11.731
TOTAL 946.117

 

Tabela 3 – População – URSB’s 3

 

N° CIDADES POPULAÇÃO

1 ARAPUTANGA 16.690
2 CÁCERES 93.882
3 CAMPOS DE JÚLIO 6.710
4 COMODORO 21.249
5 CONQUISTA D'OESTE 3.973
6 CURVELÂNDIA 5.192
7 FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE 3.805
8 GLÓRIA D'OESTE 3.125

9 INDIAVAÍ 2.725

10 JAURU 8.377

11 LAMBARI D'OESTE 6.059

12 MIRASSOL D'OESTE 27.536

13 NOVA LACERDA 6.526

14 PONTES E LACERDA 46.105

15 PORTO ESPERIDIÃO 12.176

16 RESERVA DO CABAÇAL 2.721

17 RIO BRANCO 5.159

18 RONDOLÂNDIA 4.069

19 SALTO DO CÉU 3.437

20 SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 18.967

21 VALE DE SÃO DOMINGOS 3.128

22 VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 15.983

TOTAL 317.594

 

 

Tabela 4 – População – URSB’s 4

 

N° CIDADES POPULAÇÃO

1 ÁGUA BOA 25.229

2 ALTO BOA VISTA 6.659

3 ARAGUAIANA 3.221

4 BARRA DO GARÇAS 61.702
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5 BOM JESUS ARAGUAIA 6.452

6 CAMPINAPOLIS 15.830

7 CANABRAVA DO NORTE 4.761

8 CANARANA 22.101

9 COCALINHO 5.691

10 CONFRESA 32.076

11 GAÚCHA DO NORTE 7.913

12 GENERAL CARNEIRO 5.487

13 LUCIARA 2.229

14 NOVA NAZARÉ 3.765

15 NOVA XAVANTINA 21.695

16 NOVO SÃO JOAQUIM 6.043

17 NOVO STO. ANTÔNIO 2.574

18 PONTAL ARAGUAIA 6.578

19 PORTO ALEGRE NORTE 12.347

20 QUERÊNCIA 17.014

21 RIBEIRÃO CASCALHEIRA 10.081

22 S. FÉLIX DO ARAGUAIA 11.615

23 S. JOSÉ DO XINGU 5.569
24 SANTA CRUZ DO XINGU 2.485

25 SANTA TEREZINHA 8.281

26 SERRA NOVA DOURADA 1.622

27 VILA RICA 25.570

TOTAL 334.590

 

Tabela 5 – População – URSB’s 5

 

N° CIDADES POPULAÇÃO

1 ALTO ARAGUAIA 18.703

2 ALTO GARÇAS 11.868

3 ALTO TAQUARI 10.557

4 ARAGUAINHA 1.095

5 CAMPO VERDE 44.033

6 DOM AQUINO 8.199

7 GUIRATINGA 15.035

8 ITIQUIRA 13.163

9 JACIARA 27.628

10 JUSCIMEIRA 11.434

11 PARANATINGA 23.250

12 PEDRA PRETA 17.547

13 PONTE BRANCA 1.783

14 POXORÉO 17.602
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15 PRIMAVERA DO LESTE 63.876

16 RIBEIRÃOZINHO 2.388

17 RONDONÓPOLIS 228.857

18 S. JOSÉ DO POVO 4.021

19 SÃO PEDRO DA CIPA 4.674

20 STO. ANTONIO LESTE 5.023

21 TESOURO 3.786
22 TORIXORÉO 4.036

TOTAL 538.558

 

                           

 

MUNICÍPIOS QUE POSSUEM CONCESSÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

JUSTIFICATIVA

A alteração introduzida de modo aditivo no art. 1º do Substitutivo Integral nº 01 do Projeto de Lei nº 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 (nº 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 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.
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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
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;
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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
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 inclusão 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
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respectiva URAE ....”.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Julho de 2022

 

Wilson Santos
Deputado Estadual

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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