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Senhor Presidente,

Com. amparo no caput do art. 67 da ConstituigAo Estadual, submeto i apreciagdo dessa

Casa de Leis, por intermddio de Vossa Exceldncia, o projeto de lei que Dispde sobre a instituigdo de

unidades regionais de saneamento bdsico no Estado, e dd provid2ncia coruelatas.

Um dos preceitos da Lei Federal rf 14.026, de 15 de julho de 2424, que alterou a Lei
Federal ne 11.445, de 5 de janeiro de2007,6 promover a universalizagdo dos servigos piiblicos de

abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6rio. Nos termos do art. 1 1-B da referida Lei, os contratos
de programa e de concessdo devem definir metas que garantam o atendimento, atd 31 de dezembro de
2033, de 99% (noventa e nove por cento) da populagdo com 6gua potivel e 90Yo (noventa por cento)
com acesso i coleta e ao tratamento de esgoto.

Corn vistas a assegurar a universalizagdo dos servigos, gerar ganhos de escala e garantir
a viabilidade tdcnica e econ6mico-financeira dos servigos, a Lei Federal ns 14,A26, de2020, incentiva
a prestagdo regionalizada, a qual foi definida como a "modalidade de prestagdo integrada de um ou
mais componentes dos servigos pirblicos de saneamento bSsico em determinada regido cujo territ6rio
abranja mais de um Municfpio", segundo o disposto no art. 3o, inciso VI, da Lei Federal ne 11.445, de

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo buscar aautorizagd,o legislativa
para que sejam instituidas 2 (duas) Unidades Regionais de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanit6rio (URAE) no Estado do Mato Grosso do Sul, em atendimento ds exigdncias do Marco Legal
do Setor de Saneamento consolidado pela Lei Federal rf 14.026, de 2020.

Cumpre destacar que, conforme disposto no art. 3o, inciso VI, alinea o'b", dalei Federal
ne 11.445, de2007, as Unidades Regionais, compostas por Municipios ndo necessariamente limftrofes,
devem ser institufdas mediante lei ordin6ria estadual. O Deqeto Federal ns 10.588, de24 de dezembro
de2020, com a redagSo dada pelo Decreto Federal ns 11.030, de lo de abril de 2022, regulamentou o
Novo Marco Legal e fixou um prazo para os Estados instituirem as Unidades Regionais, sob pena

ficarem, junto com seus Municfpios, sem acesso a recursos e a financiamentos federais. E que, por
meio do art. 7o, o Decreto Federal ng 10.588, de 24 de dezembro de 2020, condiciona o acesso a
recursos p0blicos federais e a financiamentos com recursos da Unido pelos Estados e Municipios i
conclusdo do processo de regionalizaqdo at€ 3l de margo de 2023.

Com o objetivo de fomentar a universa lizagdo dos servigos de abastecimento de 6gua
e esgotamento sanit6rio, e anular o risco de que os Municipios de Mato Grosso do Sul caregam de

recursos pirblicos federais para a mat6ria, em virtude de uma inagdo do Estado em estabelecer as

estruturas regionais, formulou-se a presente proposta de lei, cuja apreciag6o deve ocorrer em car6ter
de urgcncia 
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A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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Ressalta-se que o projeto de lei, em anilise, resulta de estudos t6cnicos alicergados no

atendimento aos preieitos do Novo Marco Lega| cujas premissas priorizaram a factibilidade dos

agrupamentos regionais, o contexto da prestaglo dos servigos p0blicos no Estado e o respeito ds

diretrizes legais. As'Unidades Regionais propostas consideram a totalidade do tenit6rio do Estado do

Mato Grosso do Sui, como determina do Decreto Federal ne 10.588, de2A2a, em seu art.2o, $ 12, e

apresentam viabilidade econdmico-financeira em promover a universalizagdo dos servigos at6 2033
(conforme art. 8o, $ 2o, da Lei Federal ng 11.445, de 2007, na redagdo dada pela Lei Federal ns

14,02612020), d luz das premissas dos estudos t6cnicos elaborados com o apoio da Uni6o, tambdm
encaminhados para apreciagio.

Por fim, registra-se que as duas Unidades Regionais de Saneamento Brisico s6o

aderentes ds disposig6es das Leis Federais ne 11.445, de2007, e np 14.026, de2020, e do Decreto
Federal ns 10.588, d;e2A20.

Em virtude do exposto e considerando a relevdncia da mat6ria, solicito que a tramitagdo
do projeto de lei, em epigrafe, processe-se em regime de urg6ncia, nos termos do art. 237, combinado
com o disposto no art. 238, inciso i, do Regimento Intemo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
do Sul (RIALA4S).

56o essas, Senhor Presidente, as razdes que me levam a submeter d apreciaglo de Vossa
Excel6ncia e dos ilustres Pares o presente projeto de lei, contando com a imprescindfvel aquiescOncia
desse respeitado Parlamento Estadual para a sua aprovagdo.

Atenciosamente,

*+*=:.Q-. r
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Dispde sobre a instituigdo de Unidades Regionais de

Saneamento Bdsico no Estado de Mato Grosso do
Sul, e dd outras provid€ncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPiTULO I
DrsPosrQ6r,s cpRars

Art. 19 Esta Lei disp6e sobre a instituigio de Unidades Regionais de Saneamento
Brisico no Estado de Mato Grosso do Sul, nostermos das Leis Federais ns 11.445, de 5 de janeiro de
20A7,engl4.O26,de 15 de julho de 2020.

$ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se Unidade Regional de Saneamento B6sico a
modalidade de prestagdo regionalizada de servigos de abastecimento de 6gua e de coleta, tratamento e

disposigdo final de esgotos sanit6rios, instituida pof lei estadual, com o objetivo de atingir as metas de
universalizagdo previstas na Lei Federal # II.445, de2OA7.

$ 2q As Unidade Regionais ser6o compostas pelo agrupamento de Municipios,
limitrofes ou ndo, oom o objetivo de promover conjuntamente o abastecimento de 6gua e a coleta, o
tratamento e a disposigdo final de esgotos sanit6rios, viabilizando o ganho de escala e a sustentabilidade
t6cnica e econdmica na prestagEo dos servigos.

Art.'2o Ficam instituidas 2 (duas) Unidades Regionais de Saneamento Bdsico para a
prestagdo dos servigos de abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6rio, compostas pelos Municfpios
relacionados no Anexo desta Lei.

CAPITULO II
DA ADESAO

Art. :3o A adesdo dos Municfpios d respectiva Unidade Regional 6 facultativa,
observadoodispostonoart.4o,$ ll,doDecretoFederalnst0.588, de24ded&embrode2020,eo
art.4o, $ 6o, desta Lei:

Parigrafo rlnico. E vedada a adeslo i Unidade Regional distinta da designada no Anexo
desta Lei.

Art. 4o A manifestagio de adesdo do Municfpios i Unidade Regional e i sua respectiva
estrutura de govemanga ser6 feita por meio de declaraglo formal, firmada pelo Prefeito Municipal, at6
o prazo a que se refere o no $ 1o do art.7o do Decieto Federal ne 10.588, de2020.

$ 1o A adesdo dos Municfpios ndo prejudicar6 os contratos de concessdo e os contratos
de programa regulares e vigentes na data de publicagdo desta Lei.

$ 2o Sem prejuizo do disposto no $ 1o deste artigo, os contratos vigentes poderEo ser
alterados para se adequarem As disposigdes desta Lei, conforme acordo das partes consubstanciado em
termo aditivo.
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$ 3o Sem prejuizo do disposto no $ lo do art.7o do Decreto Federal ns 10.588, de2020,
a adesdo dos Municipios d Unidade Regional ap6s o prazo ali indicado ser6 excepcionalmente
admitida, observados os crit6rios estabelecidos pela instAncia deliberativa, nos termos do inciso IX do
art. 1l destaLei.

$ 4o O,Estado poder6, a seu crit6rio, fornecer apoio t6cnico e financeiro aos Municipios
que aderirem i Unidade Regional para o desenvolvimento dos estudos de modelagem de contratos de
concessdo ou de parceria priblico-privada relacionirdos d prestagdo dos servigos de abastecimento de
6gua e esgotamento sanit6rio, admitido apoio i apenas um destes componentes, caso aplic6vel.

$ 5o Os Municfpios que aderirem i Unidade Regional poderdo contar com o apoio
tdcnico e de boas pri-iicas fornecidos pela ag6ncia reguladora, nos termos do convOnio de cooperagdo
a ser celebrado entre o Municlpio e a entidade reguladora.

$ 6" Os Municipios que aderirem i Unidade Regional ter6o prioridade no acesso is
transferOncias volunt6rias de recursos do Estado de Mato Grosso do Sul destinados a ag6es relativas
ao saneamento b6sico.

$ 7" O disposto nos $$ 4" a 6o deste artigo ndo se aplicarirao Municipio que abandonar
ou for exclufdo da Unidade Regional.

$ 8o Nas hip6teses a que aludem os $$ 4o a 6'deste artigo, as transfer6ncias voluntdrias
observardo ao disposto na Lei Complementar Federal ne 101, de 4 de maio de 2000, e na alfnea ooa " do
inciso VI, do art.73, da Lei Federal ns 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Art. 5o Os Municipios conservardo atitularidade dos servigos de abastecimento de 6gua
e esgotamento sanitririo, compartilhando entre si o exercicio das correspondentes compet6ncias apenas
no caso de concessdo regionalizada dos referidos servigos.. 

.APITULO M

: DA ESTRUTURA DE GOVERNANQA

Art. 6o A governanga das Unidades Regionais de que trata o art.2o desta Lei dar-se-6
por meio da estrutura b6sica a que se refere o art. 80 da Lei Federal ne 13.089, de 12 de janeiro de 2015,
(Estatuto da Metr6pole), contendo:

I - instAncia executiva;

II - inst6ncia colegiada deliberativa, com representagdo da sociedade civil;

III - organizagdo priblica com fungdes tdcnico-consultivas;

IV - sistema integrado de alocaglo de recursos e de prestagSo de contas.

Par6grafo tinico. A participagdo dos membros do Estado de Mato Grosso do Sul nas
unidades da estrutura b6sica a que se refere este artigo ndo ser6 remunerada pelas Unidades Regionais
de Saneamento B6sico, sendo considerada relevante servigo prestado ao Estado.

membros,
Municipio.

Art. 7o A instincia executiva de cada Unidade Regional ser6 composta por 3 (trds)
eleitos pela inst6ncia deliberativa dentre seus integrantes que sejam representantes de

-/--\|,.>--

Av. do Poeta, Bloco 8 - CEP:79031-350 . Campo Grande/M5
Pabx: (57) 3318-1000. Gab:3318-l 140 / 1141. Fax 3318-i 120

www.ms.gov.br . E-mail: gabinete@ms.gov.br



Par6grafo irnico. A instdncia executiva contar6 com o apoio operacional de um
representante do Estado, designado pelo Governador do Estado e que ficar6 respons6vel por coordenar
e secretariar as reuniOes, bem como organizar as atividades da referida instdncia.

Art. 8o A instdncia executiva de cada Unidade Regional ter6 as seguintes atribuig6es:

I - implementar as ag6es necessdrias d promogdo da universalizagdo dos servigos de

abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6rio, na Unidade Regional, com vistas a alcangar as metas
propostas pela Lei Federal rP 14.026, de2020;

II - elaborar, diretamente ou mediante contratagdo de consultoria, e submeter d

instincia deliberativa o Plano Regional de Saneamento B6sico da Unidade Regional para
abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6rio;

III - elaborar, diretamente ou mediante contratagdo de consultoria, e submeter i
instdncia deliberativa os planos e programas de abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6rio no
dmbito da Unidade Regional;

IV - promover a contratagdo de consultorias especializadas, para apoiar o desempenho
das atribuig6es da estrutura b6sica da Unidade Regional;

V - estabelecer e gerir o sistema integrado de alocagXo de recursos e de prestagio de
contas;

VI . conduzir contratagdes centralizadas de servigos de interesse comum dos
Municipios, voltadas ri promogdo de economia de escala, i padronizagdo de servigos e A redugdo de
custos processuais, observada a pr6via aprovagdo da instdncia deliberativa;

VII r submeter i insttncia deliberativa e, se aprovado, executar o orgamento anual,
destinado ao pleno de'sempenho da estrutura b6sica da Unidade Regional;

VIII -.cumprir e implementar as decisdes da inst6ncia deliberativa.

Art.'9o A inst6ncia deliberativa de cada Unidade Regional ser6 composta por um
representante titular e um suplente:

I - de cada um dos Municfpios integrantes, conforme indicagdo dos respectivos
Prefeitos Municipais ;:

II - do Estado, conforme designaqXo do Governador do Estado;

III - da sociedade civil, escolhido pelos demais membros dentre as indicag6es feitas por
entidades privadas sem fins lucrativos, nos termos do regimento interno da Unidade Regional.

Art. 10. Ressalvadas as hip6teses previstas no regimento interno da Unidade Regional,
as decis6es da sua instincia deliberativa serlo tomadas por maioria de votos dos presentes, observados
os seguintes percentuiis:

I- 4A% (quarenta por cento) dos votos ser6o do Estado;

II - 50io/o (cinquenta por cento) dos votos ser6o dos Municipios, distribufdos de acordo
com os pesos especificados a seguir:
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a) peso 2 para Municipio com populagdo maior do que 100 mil habitantes, conforme
estimativa populacional feita pelo Instituto Brasileiro de Ceografia e Estatfstica (IBGE), para o ano de
2021;

b) peso 1 para Municipio com populagdo inferior a 100 mil habitantes, conforme
estimativa populacional feita pelo IBGE, para o ano de 2021;

III - l0% (dez por cento) dos votos ser6o da sociedade civil.

$ 1" O representante do Estado. seri o responsdvel por organizar as atividades da
instdncia deliberativa e por secretariar suas reunides.

$ 2" Quando couber, a instAncia deliberativa ouvir6, previamente is suas reunides, os
Comit6s de Bacias Hidrogr6ficas nas quais a unidade estiver inserida.

.t

$ 3". Os integrantes da instdncia deliberativa poderdo se organizar em grupos de
trabalho, voltados atemas especfficos de interesse da Unidade Regional.

Art. 11. A instdncia deliberativa de cada Unidade Regional ter6 as seguintes
atribuig6es:

I - estribelecer diretrizes sobre o planejamento, a organizagdo e a execugdo dos servigos
de abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6iio, ium promogdi de sua universalizagdo no ambito
da Unidade Regional;

II - aprovar o Plano Regional de Saneamento Bdsico da Unidade Regional para
abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6rio, e monitorar a sua execugdo;

III - aprovar planos e programas de abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6rio no
0mbito da Unidade Regional;

IV - aprovar o regimento interno da Unidade Regional;

V - definir uma 0nica agdncia reguladora para exercer as fung6es de regulagSo e
fiscalizaglo indicadas na Lei Federal ns 11.445, de20A7,paratodos os contratos de concessSo ou
programa celebrados ap6s a publicagdo desta Lei;

VI - aprovar contratagdes centralizadas de servigos de interesse comum dos
Municipios;

VII - deliberar sobre assuntos de relevAncia ao interesse regional relativos aos servigos
de abastecimento de 6gua e esgotamento sanitirio;

VIII - aprovar o orgamento anual da estrutura b6sica da Unidade Regional e a forma de
integralizagdo dos recursos para as despesas destinadas ao seu pleno desempenho, observados os
percentuais definidos no art. 10 desta Lei;

IX - estabelecer os critdrios para a adesdo de Municipios na Unidade Regional ap6s o
prazo de que trata o.caput do art. 4o desta Lei;
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X - determinar a exclusdo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, do Municipio
que descumprir compromissos de interesse de toda a Unidade Regional, nos termos do regimento
interno;

XI - apurar a indenizagEo a ser paga pelo Municfpio que abandonar ou que for excluido
da Unidade Regional; que ser6 devida nas hip6teses em que sua saida onere os demais Municipios
integrantes da respectiva unidade.

Par6grafo rinico. A apuragdo a que se refere o inciso XI deste artigo dever6 ser realizada
mediante crit6rios tdcnicos e com oitiva da ag6ncia reguladora quanto ao valor e d forma da apuragdo.

Art. 12. A ag6ncia reguladora da lJnidade Regional ter6 natureza aut6rquica,
independ6ncia decis6ria e autonomia administrativa, orgamentdria e financeira, nos termos definidos
pela Lei Federal ns 11.445, de2007.

$ 1o No exercfcio de suas atribuigSes, a ag6ncia reguladora:

I-realizard o acompanhamento, o controle, a regulagdo e a fiscalizagEo dos servigos
priblicos de 6gua e esgoto, de acordo com os instrumentos legais vigentes;

II - atender6 aos principios de transpar6ncia, tecnicidade, celeridade e da objetividade
das decisdes; :

III - observar6 preferencialmente as norTnas de referdncia para regulagdo da prestagio
dos servigos de abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6rio expedidas pela Agdncia Nacional de

Aguas (ANA), cabendo-lhe justificar detalhadamente a adogdo de eventuais critdrios distintos aos das

normas de refer6ncia;

IV - dar6 suporte d elaborag[o e A an6lise dos planos regionais de saneamento b6sico
das Unidades Regionais e efetuarA a sua fiscalizagdo.

$ 2o Caso a ag0ncia reguladora definida pela instincia deliberativa, nos termos do art.
11, V, desta Lei, seja diferente daquelas previstas em contratos de concessSo ou de programa em
execugdo, deverdo tais entidades trabalhar conjuntamente em favor da uniformidade regulat6ria na

Unidade Regional.

ert. tll. Os 6rg6os e as entidades do Poder Executivo Estadual, respeitadas suas

atribuigdes legais, atuardo como a organizagdo pfrblica com fungdes tdcnico-consultivas, cabendo-lhes
apoiar as instincias executiva e deliberativa da Unidade Regional, por meio da elaboragdo de estudos,
laudos, pareceres ou outros documentos t6cnicos. correlatos.

$ 1o Ato do Covernador do Estado indicar6 os 6rg5os e as entidades que compordo a

organizagdo priblica a que se refere o caput deste artigo, observadas suas atribuigdes e competOncias

$ 2o Caso integre a administragdo do Estado, a agdncia reguladora da Unidade Regional
compor6, obrigatoriamente, a organizagEo priblica de que trata este artigo.

$ 3o Os 6rg6os e as entidades a que se referem os $$ 1" e 2o deste artigo poderdo ser
provocados, a qualquer tempo, pelas instdncias executiva e deliberativa da Unidade Regional.

<as" .
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Art. 14. O sistema integrado de alocaglo de recursos e de prestagSo de contas de cada

Unidade Regional dever6 ter, dentre outras finalidades previstas em seu regimento interno, as

seguintes:

I - transfer6ncia de recursos entre dois ou mais prestadores da Unidade Regional, nos

casos em que a capacidade de pagamento dos usu6rios de um Municipio n6o for suficiente para cobrir
o custo necess5rio i universalizagdo dos seus servigos de abastecimento de 6gua e esgotamento

sanit6rio, e houver,,na mesma Unidade Regional, Municfpio cujos usu6rios tenham capacidade de

pagamento que exced'a os custos necess6rios i universalizagdo dos seus servigos;

II - recebimento de recursos e realizagdo das correspondentes despesas, quando

destinadas ao pleno desempenho da estrutura b6sica da Unidade Regional.

$ 1 " A transferdncia de recursos a que se refere o inciso I do caput deste artigo observar6
o seguinte:

I -,ser6 dispensada quando os Municfpios realizarem uma rinica concessdo
regionalizada dos servigos de abastecimento de 6gua e esgotamento sanit6rio;

:

II - seguir6 deliberagdo especifica da ag0ncia reguladora correspondente, e serd feita
sob sua fiscalizagdo;

III - ter6 car6ter nlo oneroso;

IV -,ser6 realnada por intermddio de conta corrente especffica, criada e gerida pela
instAncia executiva da Unidade Regional.

$ 2",O prestador que destinar recursos paraa transfer0ncia de que trata o inciso I do
caput deste artigo tei^6 direito i revisdo tarifaria ou a outra medida de compensagdo, em conformidade
com os c6lculos da ag6ncia reguladora.

$ 3" O prestador destinat6rio dos recursos de que trata o inciso I do caput deste artigo
dever6 empreg6-los, sob a fiscalizagdo da ag6ncia reguladora, obrigat6ria e exclusivamente em favor
da universalizagdo dos servigos no correspondente Municipio.

CAPITULO ry
DrsPosrQops rNars

Art. I 5. As despesas decorrentes da execugdo desta Lei correr1o por conta das dotagdes
orgament6rias pr6prias.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicagdo.

.:

Campo Grande,

--:\ (-\ --
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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- Unidade Regional l. con los seguintes Municipios:
1. Alcin6polis 34.lapord
2. AsuaClara 35. Jardim
3. Amambai 36.lxei
4. Anast6cio 37. Juti
5. AnaurilAndia 38. Lad6rio
6. Ang6lica 39. Laguna Carapd
7. Ant6nio Jo6o 40. Maracaiu
8. Aquidauana 41. Miranda
9. Aral Moreira 42. Mundo Novo
10. Bataguassu 43. Navirai
1 1. Bataipor[ 44. Nioaque
12. Bodoquena 45; Nova Alvorada do Sul
13. Bonito 46. Nova Andradina
14. Brasildndia 47. Novo Horizonte do Sul
15. Caarap6 48. Paranaiba
16. Camapud 49. Paranhos
77. Caracol 50. Pedro Gomes
18. Chapaddo do Sul 51. Ponta Pord
19. Coronel Sapucaia 52. Porto Murtinho
20. Corumbi 53. Ribas do Rio Pardo
21. Deod6polis 54. Rio Brilhante
22.Dois Irmdos do Buriti 55. Rio Negro
23. Douradina 56. Rio Verde de Mato Crosso
24. Dourados 57. Santa Rita do Pardo
25. Eldorado 58. Selvfria
26.Fitima do Sul 59. Sete Quedas
2T.Fieueirdo 60. Sidrolindia
28. Guia Lopes da Laguna 61. Sonora
29.Iguatemi 62.Tacuru
30. Inoc6ncia 63. Taquarussu
31. Itapor6 64. Terenos
32,Itaquirai 65. Tr6s Lagoas
33.lvinhema 66. Vicentina

ANEXO DA LEI N9

Composigdo das Unidades Regionais de que rata o art.2o da Lei ne

idade
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nt ional2. com os intes Municipios:
1. Aparecida do Taboado 8. Coxim
2. Bandeirantes 9. Gl6ria de Dourados
3. Bela Vista 10. Jaraguari
4. Campo Grande I 1. Paraiso das Aguas
5. Cassildndia 12. Rochedo
6. Corguinho 13. Sdo Gabriel do Oeste
7. Costa Rica


