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Referente à Mensagem n.' 12512021 - PL n." 61412021 que "Dispõe
sobre a criação de unidades regionais de saneamento básico no Estado
de Mato Grosso, com fundamento nos artigos z",X'lY, e 3o, VI, oob",

da Lei Federal no 11,445, de 5 de janeiro de 2007, e dá outras
providências". Nes]ermos do Substitutivo Intesral n.o 01

Autor: Poder Executivo

Relator (a): Deputado (a) Uí0r-^ ár.*-f*,

I - Relatório

A propositura foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia
1910712021, sendo aprovado o requerimento de dispensa pauta no dia 0410112022, após foi
encaminhada e aportada para esta Comissão.

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei n," 61412021 - MSG n.' 12512021,
de autoria do Poder Executivo, que versa sobre a criação de unidades regionais de saneamento
básico no Estado de Mato Grosso, visando promover adequações foi apresentado o Substitutivo
Integral n.o 01.

O Autor informa a finalidade da proposição nos seguintes termos:

"Á Lei Federal no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento

básico. Por meio da recente Lei no 14.026, de 15 de julho de 2020, foram
introduzidas importantes alterações na legislação nacional, inaugurando
insÍrumentos para a gesÍão integrada e interfederaÍiva dos serviços de

saneamento.

Dentre tais alterações, consta a inclusão, no rol de princípios fundamentais da Lei

no 1 1.415/2007, da previsão de "prestação regionalizada dos serviços, com vistas

à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade

técnica e econômico-financeira dos serviços" (art. 2", XIV). Alem disso, o art. 3",

VI, prevê a figura da prestação regionalizada dos serviços de saneamentos,

modalidade de prestação integrada de um ou mais componenles dos servicos

públicos de saneamento básico em determinada região cujo territóúo abranja

mais de um Município. iiti
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O proieto de lei em opreÇo cuida de uma das hipóteses de prestação regionalizada,
qual seja, a unidade regional de saneamento bdsico, legalmente definida como o
"unidade instituído pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo
agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, para atender
adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade
econômica e técnica aos Municípios menosfavorecidos" (art. 3", VI, "b", da Lei
Federal no I 1.445/2007).

Com a presente minuta, busca-se, por meio dq comunhão de esforços entre
municípios aJins, instituir meios adequados ao atendimento das metas de
universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento)
da população com ógua potável e de 90% (noventa por cento) da população com
coleta e tratamento de esgotos até 3l de dezembro de 2033, nos termos dq Lei no
t 1.445/2007.

Em reforço, a minuta ora proposta ainda cria o Programa de Incentivo ao
Saneamento Bdsico do Estado de Mato Grosso (PROSAN/MD, com o objetivo de

fomentar a realização de estudos, estruturação e implementação das unidades
regionais de saneamento básico. Por meio dele, será possível a aplicação de

recursos em apoio aos municípios mato-grossenses, o Jim de tornar realidade a
re gionalizoção imaginada pela norma federal.

(....).

A Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte exarou parecer de mérito favorável à
aprovação, nos termos do Substitutivo Integral n.o 01. tendo sido aprovado em l.u votação pelo
Plenário desta Casa de Leis na sessão do dia l5ll2l202l.

Posteriormente os autos foram encamiúados a esta Comissão de Constituição, Justiça e
Redação para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico.

É o relatório.

II - AnáIise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea o'a", do Regimento Intemo
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as
proposições oferecidas à deliberação da Casa.

O presente projeto de lei, nos termos do Substitutivo Intesral n.o 01, visa à criação de
unidades regionais de saneamento básico no Estado de Mato Grosso e a criação do Programa de
Incentivo ao Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso (PROSAN-MT).

Av. André Antônio Maggi, n.o 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901 - Cuiabá -



Esrloo oe Mero GRosso

AsseMatere Lre lsunvA Do Esrnoo oe Mero Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Além disso, a proposição ainda institui o Programa de Incentivo ao Saneamento Básico do
Estado de Mato Grosso (PROSAN-MT), vejamos:

Árt. l' Esta lei dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento basico
no EsÍado de Mato Grosso, com fundamento nos arÍigos 2", inciso xIV, e 3", inciso
VI, alínea "b", da Leifederal no 11.145, de 5 de ianeiro de 2007, e também do
Programa de Incentivo ao Saneomento Básico do Estado de Mato Grosso
(PROSÁN-MT).

Art. 2" Ficam criadas as Unidades Regionais de Serviços de Abastecimento de
Água Potável e Esgotamento Sanitário - URAEs, integradas pelos Municípios
relacionados no Anexo (Jnico desta lei, para a prestaçãi dos seiviços públicis de
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.

Árt. 3" Os Municípios deverão manifestar adesão à respectiva URAE por meio de
declaração formal, firmada pelo Prefeito, 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.4" A governança interfederativa das URAEs seguird o disposto na Lei Federal
no 13.089, de l2 dejaneiro de 2015, e compreenderd em sua estrutura basica:

I - instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos
entes federativos integrantes da respectiva URÁÜ,'
II - instância colegiada deliberativct com representação da sociedade civil;
I I I - or gan i z aç ão púb I i c a c o m funç õ e s t é c nic o- c ons ul t iv as,'
IV - sistema inÍegrado de alocação de recursos e de prestação de contas.

Parágrafo único A organização e o funcionamento das estruturas de governanças
interfederativas serão decididos no ômbito das URAEs.

Arl. 5o Os serviços públicos de abastecimento de agua potável e esgotamento
sanitário no iimbito das URAEs obedecerão a planos regionais elaborados para o
conjunto de Municípios atendidos.

Parágrafo único Os planos a que alude o caput deste artigo:
I - deverão ser elaborados, direta ou indiretamente, no âmbito da estrutura de
gov ernanÇ a int e rfe d er at iv a d a r e s p e c t iv a U RÁ E ;

II - prevalecerão, no tocante aos serviços públicos de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário, sobre as disposições constantes dos planos
munic ipais, quando exist irem,'

III - estabelecerão metas de universalização que garantam o atendimento de 9994
(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 3l1dp dezembro de
2033, nos termos da Leifederal no I 1.445, de 5 dejaneiro de 2
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IV - observarão as normas de referência da Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básicct (ÁNA), consideradas as peculiaridades regionais e a
viabilidade econômico-financeira da URÁC.

Art. 6' A entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços sera
definida pelos titulares dos serviços de que trata esta lei, por meio de deliberação
especffica tomada no âmbito da estrutura de governanÇo interfederativa da
respectiva URAE.

Art. 7o Fica criado Programa de Incentivo ao Saneamento Básico do Estado de
Mato Grosso (PROSAN/MT), com o objetivo de incentivar a efetiva implemenÍação
das URAEs criadas nesta lei e o respectivo cumprimento, pelos Municípios, das
meÍas de universalização que garantam, até 3l de dezembro de 2033, o
atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com agua potável e
de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos, nos
termos da Leifederal no I 1.445, de 5 dejaneiro de 2007.

Parágrafo único Para alcançar o objetivo de que trata o caput, fica o Poder
Executivo esíadual, por meio de seus órgãos e enÍidades, autorizado a;

I - firmar termos de convênio com a estrutura de governança das respectivas
URAEs para prestar apoio na elaboração dos estudos de viabilidade e planos
regionais de saneamento básico;

II - estruturar, direta ou indiretamente, modelagem jurídica, técnica e econômico-
financeira para concessão dos serviços de saneamenlo básico nas respectivas
URAEs,,

III - articular a estruturctção de linhas de crédito específicas perante instituições
.fi n anc e ir as pú b I i cas ou pr iv ad as,'

IV - fomentar, mediante incentivo financeiro ou não, a adesão dos Municípios às
respectivas URAEs.

Árt.B' Esta lei enlra em vigor na data de sua publicação.

No âmbito da competência legislativa, o Poder Executivo possui competência legislativa
para dispor sobre a criação de Unidades Regionais de Saneamento Básico, pois trata de um órgão
que irá compor sua estrutura administrativa, nesse sentido a Constituição do Estado de Mato
Grosso, em seu artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea '0d", preceitua que a matéria é de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo:

Árt. 39 ...

Parágrafo único: São de inicicttiva privativa do Governador do Estado as leis que:

ii- airporlrant sobre;

i) criaçao, estruturação e atribuições das SecreÍarias de
Adminis traç ão P úb I i c a.
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Ainda dispõe em seu artigo 25, inciso IX, que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre a
matéria:

Art. 25 Cabe à Assembléia Legislativa, com o sanção do Governador do Estado,
não exigida esta para o especificado no Art. 28, dispor sobre todas os matérias de
co.mpetência do Estado, espec ialmente :

IX - criação, estruturqção e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da
Ádministração Pública.

No âmbito da competência administrativa, nos termos do art. 21, inciso XX, da Constituigão
Federal compete a União a instituição das diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluído o
saneamento básico, que assim o fez, instituindo a Política Nacional de Recursos Hídricos, QUê.
regulamenta o setor, sendo posteriormente editadaaLein." 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que
instituiu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, posteriormente alterada pela Lei n.o
14.02612020 que incluiu a determinação no art. 8o, §5o e no artigo 9o, inciso II, a obrigatoriedade da
regulação do setor, criando o marco regulatório até2033 para universalizaçáo dos serviços públicos
de saneamento básico.

O marco regulatório visa garantk que os serviços de saneamento básico sejam
implementados, o saneamento básico possui dois pressupostos relevantes que devem ser levados em
consideração na implementação da prestação de serviço: o primeiro trata da essencialidade do
serviço, sendo considerado um serviço público ligado a concretização de direitos fundamentais, o
segundo pressuposto se refere ao fato de ser uma atividade econômica, um monopólio natural, que
não admite a execução simultânea, um regime de competição.

No âmbito estadual a questão do saneamento básico está inserida no art. 217, § 2o, da
Constifuição do Estado de Mato Grosso, sendo assim considerado como um tratamento preventivo
de saúde.

Embora o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade l842lP.J teúa assentado que a competência sobre o serviço de saneamento
básico é municipal, a função pública desse serviço, frequentemente, extrapola o interesse local e
passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, de
aglomerações urbanas e microrregiões.

Ademais, a prestação rcgionalizada pode se dar via regiões metropolitanas ou por unidade
regional de saneamento básico instituída pelos Estados e composta por Municípios, mediante lei
ordinária, como no caso da proposta ora em análise, onde a atuação do Estado nesse contexto é de
conferir viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos favorecidos.

Vejamos a dicção do inciso, VI, alínea "b" da Lei n.o 1I.445 de 2007, alterada pela Lei n.o

14.02612020.
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ÁrL 3" Parafins do disposto nesta Lei, considera-se:
(...)

VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada de um ou mais
componentes dos serviços públicos de saneamento basico em determinada região
cujo território abranja mais de um Município, podendo ser estruturada em:

(...)
b) unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos Estados
mediante lei ordindria, constituída pelo agrupamento de Municípios não
necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene
e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios
menos favorecidos;

A Constituição do Estado de Mato Grosso, no art. 277, trata da formação de consórcios
entre Municípios, objetivando a concentraçáo de esforços comuns paru a solução dos problemas
relativos ao saneamento básico, bem como a preservação dos recursos hídricos, corroborando a
necessidade de ações integradas entre os Entes o art.313, prevê também a participação das
comunidades organizadas. Vejamos :

Art. 313 A lei estabelecerá a Política Estadual de Habitação e Saneamento, que
deverá prever a articulação e integração das ações do Poder Público e a
participação das comunidades organizadas, através de sucts entidades
representativas, bem como os instrumentos institucionais e financeiros de sua
execução.

A proposta em si, além da criação das unidades regionais de saneamento básico no Estado
de Mato Grosso, trata da adesão dos municípios afins no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
podendo ser prorogado esse prazo mediante decreto, por outro lado, a proposta mantem a
autonomia dos Municípios que porventura aderirem, pois será criada uma instancia executiva com a
participação e decisão integrada do Estado e dos municípios integrantes da URAEs, obedecendo aos
planos regionais elaborados paÍa o conjunto de Municípios atendidos, bem como prevê a
participação da sociedade civil, no âmbito de instância colegiada.

Ademais, no art. 7" a proposta versa sobre a criação do Programa de lncentivo ao
Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso (PROSAN/MT), que possui a finalidade de
incentivar a efetiva implementação das URAEs e o respectivo cumprimento, pelos Municípios, das
metas de universalização que garantam, até 31 de dezembro de 2033, o atendimento de 99Yo
(noventa e nove por cento) da população com áryaa potâvel 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
de2007.

O principio da Universalidade do saneamento básico pressupõe a prestação de tal serviço
essencial a toda população, devido às características que tal serviço público possui, como o
tratamento de ágoa potável, esgotamento sanitário e destinação Íinal de resíduos
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Assim, diante dos fundamentos acima, não vislumbramos questões constitucionais que
caractenzam óbices para a aprovação do presente projeto de lei.

É o parecer.

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, nos termos do Substitutivo Integral n. o 01 voto favorável à
aprovação do Projeto de Lei n." 61412021 - Mensagem n." 125/2021, de autoria do Poder
Executivo.

Sala das Comissões, em C)íde <-,l de 2022.

IV - Ficha de Votação

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, nos termos do Substitutivo Integral n. o 01 voto favorável à aprovação do
Projeto de Lei n." 61412021 - Mensagem n.o 12512021, de autoria do Poder Executivo.

Posição na Comissão entificação do (a) Deputado (a)

Relator (a) d \
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t\ MerÀbros (á)-'
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Projeto de Lei n." 61412021 - Mensagem n.o 12512021- Parecer n.o 3l Bl202z
Reunião da Comissão em o{ t o1 I &o.t2
Presidente: Deputado \N -<l,,.- S .-ko
Relator (a): Deputado (a) -J -r,t ,.-^ ,§.,^hrf
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