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AREA DE CONSULTORIIA TEMATICA

ASSESSORIA DE IIFORMACAO PREvIA

INF0RMAçA0 PREVIA N o 117/98

1- OBJETO
Projeto de Lei n° 1 .592/97, de autoria do Deputado Adelm"ëiro

Ledo, que cria o Conseiho Estadual de Sanearnento Básico e th outras providências.
A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 30/12/97.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1. A proposicao em análise tern por objetivo criar o Conseiho Estadual

de Saneamento Bsico. 0 art. 2 1 do projeto assegura a representacão paritária do
conseiho corn a inclusão de representantes da sociedade civil e o poder piIblico, através
de seus quarenta e dois membros.H g que se observar que a representacão através da
sociedade civil inclui urn cientista denotOrio saber; urn representante da asssociacao de
vereadores de Minas Gerais; urn representante da Associacao Mineira de Defesa do
Meio Ambiente; urn representante do Programa Estadual de Orientação e Protecao do
Consumidor - PROCON -. Destaca-se, ainda, a inclusão da representacao do poder
ptiblico, atravës de urn representante da Caixa Econômica Federal; urn da Assembléia
Legislativa; urn do Ministério PtIblico; urn das Universidades Federal e Estadual de
Minas Gerais, alëm de representantes de diversas Secretarias de Estado.

2.2. Chamamos a atençAo para o § 4 1 do art. 2 0 , que se refere a
titularidade do Conseiho Estadual de Saneamento, ao dispor que aquele Orgao terá sua
presidência exercida pelo representante da Secretaria de Estado a que estaräo
vinculadas as açoes do saneamento básico. 0 art. 3 0 dispOe sobre a implantacao de urna
secretaria executiva responsvel pelas açöes operacionais do conseiho. A firn de garantir
a consecucao das finalidades daquele Orgao, o Estado viabilizará recursos orçamentrios
consignados em dotacao prOpria.

2.3. A Constituição do Estado, no § 1 0 do art. 192, estabelece que "a
poiftica e os pianos plurianuais de saneamento bsico serão submetidos a urn conseiho
estadual".

2.4. Por outro lado, a Lei Estadual n° 11.720, de 1994, em seu art.
14, faz referência a criacao de urn Conseiho Estadual de Sanearnento Básico por meio
de lei especifica.

2.5. Ha que se observar que o art. 66, III, "e", da Constituicao do Estado
estabelece a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para apresentar
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projetos de lei que disponham sobre "a criaçao, estruturação e extincAo de Secretaria de
Estado, Orgao autônomo e entidade da administracao indireta".

2.6. Os dispositivos da proposicao em tela tratam, sobretudo, da estrutura
administrativa do Poder Executivo, uma vez que o Orgao a ser criado, pela sua prOpria
natureza, estard subordinado ou vinculado a uma das Secretarias de Estado.

A administracao direta, também chamada de administraçao centralizada, ë
- composta de winos Orgaos despersonalizadQs, tais como, Secretarias de Estado, Orgaos

autônoinos e colegiados, ao passo que a administracao indireta é composta por entidades
dotadas de personalidade jurfdica prOpria, tais como: autarquia, empresa piiblica,
s6ciedade de economia mista e fundacao piIblica.

Ora, as Secretarias de Estado são Orgaos subordinados ao Governador do
Estado. Assim, toda matéria que esther afeta a organizacao ou estruturação dos Orgaos
e entidades do Poder Executivo enquadra-se no âmbito da competência privativa do
Governador. Ademais, saliente-se que o art. 90, XIV, da Carta mineira, consagra
inequivocamente a refenda autoridade polItica a prerrogativa reservada para dispor, na
forma da lei, sobre a atividade do Poder Executivo.

3- TRAMITAçA0
0 projeto tramita em dois turnos e foi distnibuldo as ComissOes de

Constituicao e Justiça e de Satide, para receber parecer.
Data da elaboraçao: 6/4/98.
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