
PARECER 

 

Projeto de Lei nº 50/2022 

Autoria: Poder Executivo 

Objeto: Alterações no Contrato de Programa para prestação de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento, firmado com a Companhia Riograndense 

de Saneamento – CORSAN 

 

 

VEREADOR JOSÉ LUIZ TERRA VIEIRA: 

 

Eminentes Vereadoras e Vereadores, 

 

Após o pedido de vista concedido na sessão extraordinária do 

dia 30/03/2022, devolvo para apreciação desta Casa o Projeto de Lei nº 50/2022, 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alterações no Contrato de 

Programa para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento, 

firmado com a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, com a 

arguição das seguintes questões de ordem que impedem a votação da matéria no 

estado em que se encontra: 

 

1. Da ausência de elementos fundamentais à apreciação da matéria 

 

De acordo com a mensagem do Chefe do Poder Executivo que 

acompanhou o PL 50/2022, a pretendida alteração legislativa “visa adequar o 

Contrato CP 246, de 01 de abril de 2013, firmado com a CORSAN, à Lei Federal nº 

14.026, de 15 de julho de 2020, visto que a mesma atualiza o marco legal do 

saneamento (...)”. 

 

Compulsando a minuta de termo aditivo juntada às fls.03/04 

dos autos, percebe-se como objeto principal da referida adequação a alteração do 

prazo para atingimento das metas de universalização, a ser fixado em 31 de 

dezembro de 2033, de forma a garantir 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 do artigo 11-B, caput, da Lei nº 

11.445/2007, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020. 

 

Nesse sentido, oportuno destacar que o referido dispositivo 

legal preceitua que contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico deverão definir também metas quantitativas de não intermitência do 

abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento1. 

 

No caso em análise, a minuta de termo aditivo de fls.03/04, 

dispõe que as metas de expansão dos serviços de fornecimento de água e 

esgotamento, objeto do projeto, bem como os indicadores para aferição e 

comprovação do atingimento das previsões para universalização dos serviços, 

deveriam constar de seus respectivos anexos, consoante Cláusula Primeira, 

incisos I e II, senão vejamos: 

  

 

Entretanto, não existe nos autos do processo de tramitação do 

PL 50/2022 os referidos anexos, impossibilitando ao Poder Legislativo a 

necessária análise da matéria. 

 

Assim, forçoso que o PL 50/2022 seja restituído ao Poder 

Executivo para sua devida instrução. 

 

 
1 Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir 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, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de 
melhoria dos processos de tratamento. 



2. Da ausência de segurança jurídica quanto à manutenção dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento em caso de desestatização da 

Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN 

 

De plano, cumpre observar que o PL 50/2022 não observa a 

melhor técnica legislativa, na medida em que, da forma como está redigido, tem o 

potencial de passar verdadeiro “cheque em branco” ao Chefe do Poder Executivo. 

 

A minuta do termo aditivo que se pretende assinar com a 

CORSAN deve necessariamente integrar o PL como um anexo, o que atualmente 

não ocorre. 

 

O PL 50/2022 se resume a autorizar o Poder Executivo a 

efetuar as alterações no contrato CP 246/2013, de forma absolutamente genérica, 

senão vejamos: 

 

Ou seja, não há qualquer garantia de vinculação da minuta do 

termo aditivo ora existente nos autos ao PL 50/2022. 

 

Dessa forma, necessário que seja formalmente ajustada a 

proposição a fim de que a minuta do termo aditivo que se pretende assinar com a 

CORSAN passe a integrar o PL como um anexo. 

 

Além disso, a fim de resguardar os interesses da população 

São-luizense, visando à manutenção da gestão pública dos serviços de 

saneamento, deve ainda ser incluída na referida minuta cláusula expressa que 

disponha sobre a imediata rescisão do contrato e retomada da prestação dos 

serviços pelo Município em caso de desestatização da CORSAN. 



3. Da necessária realização de audiência pública 

 

O Projeto de Lei nº 50/2022 versa sobre saneamento básico, 

cujos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário devem 

observar, entre outros, o princípio fundamental de conservação dos recursos 

naturais e à proteção do meio ambiente, matéria de grande repercussão social. 

 

Dessa forma, mostra-se impositiva a realização de audiência 

pública para promover a participação popular e o adequado debate com a 

comunidade, nos termos do artigo 63, caput, do Regimento Interno desta Casa2. 

 

Ademais, cumpre observar que há presunção legal da grande 

repercussão quando a matéria versar sobre meio ambiente e preservação 

ambiental, conforme artigo 63, 8º, f, do RI3. 

 

ANTE TODO O EXPOSTO, pugna-se pelo acolhimento das 

questões de ordem acima elencadas, de forma a permitir a esta Casa a devida 

apreciação do Projeto de Lei nº 50/2022. 

 

Câmara de Vereadores de São Luiz Gonzaga, 06 de abril de 

2022. 

 

 

JOSÉ LUIZ TERRA VIEIRA 

Vereador 

 

 

 
2 Art. 63. Para a proposição que trata de matéria de grande repercussão, a Comissão responsável pela análise 
de seu impacto social deverá realizar audiência pública para debatê-la com a comunidade. 
3 Art. 63 [...] 8º Para os fins deste artigo, considera-se matéria de grande repercussão: [...] f) meio ambiente 
e preservação ambiental; 


