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EMENTA: Àltera a Lei n" 6.311, de 23.1,2.201,3 (Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, insúumento da

Política Municipal de Saneamento Básico e dá outtas providências).

panpcen coNtRÁHo.

r - FUNDAMnNTaçÃo E voro Do RELAToR

Compete à Comissão de Justiça e Redação opinar sobre os aspectos constitucionais, Iegais, regimentais

e a boa técnica legislativa das ptoposições.

O Projeto de Lei apresentado altera a Lei n" 6.311,, de23.72.201,3 (Institú o Plano Municipal de Saneamento

Básico, instÍumento da Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências), com o objetivo de obtgar a

inclusão de cláusulas no Conftato de Concessã o p^Ía, Prestação dos Serviços Públicos de Agua e Esgotos, que estabeleçam

a dedução do valor correspondente ao período que houver iflterrupção no fomecimento de âgua pela concessionária.

De acordo com a justificativa, "... Preocapado czn €$ct itaal'ão e cobrad.o por utíriot cowumidoru de noua cidad.e, uw projeto

de lei butca corrigir una iTtjuttiça abrurda que penaliXa o; co.nrumidores, poh, na práíica, eret con.çunidorer pagaril plr um teruiço dc água e

não uíiliqarn em tua plenitude durante o periodo que á interornpido ot rcruiçot pela concesilonáia".

Primeiramente, no que conceÍne à iniciativa p^r^ 
^ 

proposição da r:i,atéria, frisa-se que cabe ao Poder Executivo

Municipal, acompanhado do modelo Estadual e Fedetal, a incumbência de administÍaÍ o município. Â iniciativa legislativa

de norma semelhante é do Poder Executivo, conforme, inclusive, tem decidido reiteradamente o Supremo Tribunal
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ESTADO D() PARANÁ
Federal, que configura nítida invasâo do Poder l,egrslativo na forma de ptestação do serviço público oferecido sob a fotma

de concessão e incide, diretamente, sobre condições de contrato administrat-ivo previamente estabelecido.

Ademais, a Lei Municipal n" 6,311, de 23.1.2.201,3, a qual se pretende akerar, instituiu o Plano Municipal de

Saneamento Básico, insttumento da PolÍtica Municipal de Saneamento Básico, que tem por objetivo melhorar a qualidade

sanitáÍiâ pública e a manutenção do meio ambiente eqülibrado na busca do desenvolvimento sustentável e fornecendo

diretrizes ao poder público e a populaçà o pat^ a defesa, conservação e recuperação da quaüdade e salubriclade ambiental.

No art. 8" do referido drploma legal,ítca estabelecido que os serviços básicos de saneamento serào executados por

meio da Companhia de Saneamento doParunâ - SANEPÂR, confoÍme disposições do Contrato 379/04, com vigência até

1,6/11/2024, e são regulados pelo Decreto Estadual n" 3.926, de 1998. Nesse sentido, a Lei 6.311, cria tão somente

diretrizes gerais para o saneâmento básico do Município de Cascavel, restando evidente que disposição específicas sobte o

fotnecimento de água, inclúndo questões tanfárias, serão disciplinadas pelo refeldo contrato, ltinado pelo Poder

Executivo Municipal e a SÂNEPAR.

Portanto, apesar de salutar o mérito, ao se buscar incluir uma obrigatoriedade de inclusão de cláusulas contratuais,

na esteira dos ensinamentos adotados, o pÍesente projeto de lei padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa,

recaindo em inconstitucionalidade substancial.

Neste viés, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, inc. IX, expressamente atribuiu à União, Estados e

Municípios a competência comum para pÍomoção de melhorias nas condições de saneamento básico - conceito que

abrange água, esgoto, gestão de tesíduos sóüdos e drenagem de água de chuva.

Porém, no que atine à questão da titul,q-idade dos serviços, a questão foi definitivâmente pacificada quando da

decisão, em 201,2, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstirucionalidade n." 1,.842/RJ. Na ocasião,

decidiu-se que a titularidade dos serviços de saneamento básico é de fato municipal, confirmando julgados anteriores do

próprio Supremo, e somente no caso das Regiões Metropolitanas há o compartilhamento da tituladdade enúe o Estado e

os Municípios, a seÍ exercida de forma "colegiada", em Assembleias que congÍeguem a parttcipaçã,o de todos os Ptefeitos e

do Governador do Estado

Desta feita, não se ttatando de Região Metropolitana, a at.nção dos Estados no câmpo do abastecimento de água

somente é possível mediante a delegação municipal destes serviços à Companhia Estadual, via "Conúato de Programa",

figura jurídica eqüparada a um Contrato de Concessão.
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CASCAVEL ESTADO DO PARANÁ
No caso específico do Município de Cascavel, no dia 26 de outubto de 2004, foi frrmado Contrato de Concessào

para Prestação dos Serviços Púbücos de Agua e Esgotos, concedendo à Companhia de Saneamento do Patanâ -
SANEPÀR, a exclusividade na prestação dos serviços públicos de saneamento básico de água e de esgotos sanitários,

compreendendo a produção de âgaa para abastecimento, sua distribuição, operação, conservação, mânutenção, coleta e

remoção de esgotos, cor:l. prazo de vigência de 20 (vinte) anos, portânto, ainda vigente.

Em se tratando do Estado doParaná, a I.ei Complementar n" 94, de 27 /07 /2002, criou a Agência Reguladora de

Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Pannâ - AGEPÂR, autarqúa sob regime especial, com personalidade

jurídica de direito público, sede e foro na Capital do Estado, prazo de duração indeterminado e atuação em todo território

do Estado do Patanâ, podendo estabelecer unidades tegionais, vinculada ao Governador do Estado do Paraná e

orçamentariameflte à Casa Civil.

A natureza de autarquia especial conferida à ÂGEPAR é caracterizada por independência decisória, autonomia

administrativa e autonomia ftnanceira, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, tendo pot finalidade institucional

exeÍcer o poder de regulação, normatização, controle, mediação e fiscaltzaçã.o sobre os serviços públicos submetidos à sua

competência, inclúndo serviços de abastecimento de ág,n potável e esgotamento sanitárjo (itens 1 e 2, da aliflea "7", do

inciso VII do art, 2" daLei Complementar 9.4/2002):

Âssim, resta afastada a iniciativa do Poder Legislativo Municipal, por não poder afetar a relação contratual

estabelecida entre Poder Concedente e Concessionátia, sendo de competência da AGEPr\R velar pelo equilíbrio do

tefeddo contrato, de modo que qualquer intetferência ditslv do Legislativo Municipal sobte as cláusulas tegulamentares de

prestação do serviço sofrerá de grave inconstitucionalidade.

Não bastasse a legislação, o Supremo Tribunal Federal também vem trâtando do assunto, o que se extrai do

julgamento da ÀDI-MC 2.337 /SC, relatad,apelo Ministro Celso de Mello, DJ de 21,/06/2OOZ DJ, assim ementado (grifou-

se):

A60 DIRETA DE T JCoNJTITUCIIN/II:IDADE coNCE-çsÃo DE sEvwÇos prJBr:ICos.

INVASÀO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA ESFERA DE, COMPE,TENCLA DA UNL,{O E DOS

MUNICÍPrc|, IMPOSSIBILIDADE DE INTERFER.ÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO NAS

RELAÇÕES PRÍDICO-CSNTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL

OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. INVLABII.]DADE DA

ÁLTERA?úO, POR LEI ESTADUAI,, DÁS CONDIÇOES ?REWSTAS I'JA LTCTTAÇÃO E,

FORA,T.4I1\4ENTE ESTIPULADAS EM CONTR,,ITO DE CONCESSÀO DE, SERVIÇ\S

PUBI,JCOS, SOB REGIME FEDERAL E, MUNICIPA]- MEDIDA C4UTEI,AR DE,F_E,RIDA,OS
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ESTADo DO PARAtvÁ
Estadot-membrv - q//€ não pod.em irterferlr na etfera dat relaçõu juríd.im-contrataais ettabelecida entre o poder cvncedente

(quando uteforaLJniãoFederal ou o Munidpio) e a! empr€rar concesionriiu - tanbém não ditpõern tle competênciapara

ntodifcar ou alterar at condições, qae, preuiúat na liitaçã0, acham-te formalmente utipuladas n0 czntrd.to de concetsão

celebrado pela União (energia elática - CF, art. 21, Xil, "b") e pelo Município (fomecimenlo d.e água - CF, art. 30, I e

V), dt un /ado, com at conce.rionáriat, de outro, noíadamente u uta ingerência normatiua, ao detenninar a rutpenúo

temporária do pagzmento dat tarifm druidat pela prettal:ão dot urviyot concedidot ('erailvt de eneryia elélim, nb regme de

concessão federal, e teruiçot dr eryoto e abastecimento d.e água, nb regime de concesrão municipal), afetar o equi/íbrio

finanairo resultante d.era relaçãojuríüco contratual dr direito adniniúratiuo.

Portanto, ap6s avahar a matéria como RelatoÍ, nos teÍmos do atigo 38, capat, do Regimento Interno, veriÍicam-se

impedimentos constitucionais, legais e técrycos à tamitação .do ptojeto, deste modo, manifesto o meu voto

CONTRÁRIO.

II - VOTO DA COMISSÃO

A Comissão de Justiça e Redação por meio dos seus Veteadores acompanham o voto do Eminente Relator e

opinam pelo Voto CONTRÁRIO ao projeto de Lei.

É o Patecet. Sala das Comissões Permanentes.

Cascavel, 06 de março de 2020.
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