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1 - OBJETO
	 ^sy'q M16

Projeto de Lei n 9 1.706/98, de autoria do Governador do Estado, que altera a Lei n9

11.504, de 1994, que dispoe sobre a PolItica Estadual de Recursos HIdricos e dá outras

providências.

A proposicaofoi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/4/98.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - 0 projeto em apreco, oriundo do Executivo, foi anexado, em virtude do disposto

no art. 173, § 2, do Regimento Interno (guardar sernelhança de conteUdo), ao Projeto de

Lei n2 1.179/97, de autoria do Deputado Gil Pereira. Assim, de acordo corn o dispositivo

regimental citado, a primeira proposição apresentada (Projeto de Lei n 2 1.179/97)

IP 
revalece em relaçao a anexada, salvo no caso de iniciativa privativa usurpada.

2.2 - A legislacao sobre bens de domInio püblico estadual, entre eles os recursos

hIdricos, não e de reserva de iniciativa de órgão ou Poder. Ao examinar o Projeto de Lei n

1.179/97, a Comissão de Constituicao e Justica exarou parecer concluindo par sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Nao,ortunidade, apresentou emendas para

sanar dispositivos inconstitucionais, uma vez que atribulam competências a orgaos do Poder

Executivo, em desacordo corn o estabelecido no art. 66, III, "e", da Constituição rnineira, que

assegura ao Governador do Estado, em caráter privativo, a iniciativa de leis de criacao,

estruturaçao e extincao de Secretaria de Estado, orgão autônomo e entidade da

adrninistração indireta.

Ressalta-se, entretanto, que a proposição de origem parlarnentar não é tao

abrangente quanto a do Poder Executivo, que lhe fol anexada, pals näo permite a



implernentacao de diversas acaes para uma gestão participativa, alérn de apresentar

dispositivos de dificil aplicacao. Por outro lado, o prirneiro projeto deixa de contemplar as

propostas do Serninário Legislativo "Aguas de Minas", promovido pela Assembléia, evento

que contou corn cerca de 600 participantes, representando 52 entidades ligadas aos

problemas relacionados corn os recursos hIdricos, e do qual resultou a citada Lei n 2 11.504.

2.3 - De acordo corn o § 2 2 do art. 70 da Carta Estadual, "a sancão expressa ou tácita

supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo", dispositivo sobre o qual

existe urna grande controvérsia doutrinária.

No ârnbito do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dS

Representacao n 2 890/GB (RTJ, 69:626), cancelou a Sümula n 2 5, onde se dizia que a

sancao supre a iniciativa privativa do Executivo no processo de formacao das leis. Não

obstante esse cancelarnento, alguns julgados do órgao de cüpula do Judiciário brasileiro

dão a entender que o defeito de iniciativa é sanado corn a aquiescencia do Executivo,

quando a lei não irnplicar aurnento de despesa.

2.4 - 0 projeto de iniciativa governamental não está propondo alteracOes pontuais na

Lei n9 11.504, corno consta na sua ernenta. Está, sim, disciplinando toda a matéria relativa

aos recursos hIdricos. 0 art. 58 da proposiçao revoga expressamente a citada lei e nao

apenas parte dela. Diante disso, faz-se necessário dar nova redacao a ernenta e ao art. 12

para que espelhem, corn fidelidade, o conteüdo da lei e não induzam o intérprete

equ Ivocos.

2.5 - A legislacao ordinária de aguas no âmbito estadual deve conformar-se corn a

Constituicao do Estado e corn as norrnas gerais da Iegislacao federal pertinente. Como se

sabe, a União cabe legislar, privativarnente, sobre aguas, instituir sistema nacional de

gerenciarnento de recursos hIdricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Aos

Estados-mernbros compete, nos terrnos do art. 23, XI, da Constituiçao Federal, registrar,

acompanhar e fiscalizar as concessôes de recursos hIdricos em seus territOrios.

Bens de dornInio püblico, inalienáveis, as aguas integrarn o patrirnônio da União e dos

Estados-rnembros. Estão disciplinadas infraconstitucionalmente, em âmbito federal, em dois

diplomas básicos: o COdigo de Aguas, de 1934, e a Lei Federal n 2 9.433, de 1997. Esta
Ultima introduziu significativas rnodificaçoes no regime jurIdico dos recursos hIdricos, o que
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impãe ao Estado a necessária revisão de sua Iegislação, editada em 1994, para se adaptar

As disposicöes das normas federais de recursos hIdricos.

2.6 - No que diz respeito a gestão dos recursos hIdricos, o Projeto de Lei n 9 1.706/98

traz algumas modificaçOes substanciais em reiacao a Lei n° 11 .504, sem, contudo, fugir ao

conteüdo das sugestôes coihidas no Seminário "Aguas de Minas".

0 art. 99 do projeto, ao relacionar os instrumentos da polItica de recursos hIdricos, inciui

entre eles, os pianos diretores de bacia hidrografica, o enquadramento dos corpos d'agua

em classes segundo Os USOS, a compensacao a municIpios pela exploracao e restricaes de

uso das aguas, e o Sistema Estadual de informacão sobre os Recursos HIdricos. Porém,

diferentemente da Lei n 9 11.504, exclui desses mesmos instrumentos de gestao as

penaiidades. A recente lei federal sobre crimes ambientais prevê a possibilidade de se

substituIrem as penas aplicadas por acaes reparadoras dos danos ambientais. Nesse

sentido, confere-se as sançaes um caráter educativo, o que, como tal, permite que as

penalidades possam ser consideradas um instrumento de gestão.

No § 20 do art. 10 da proposicao, estipula-se que o Piano Estadual de Recursos

HIdricos - PERH - apenas "conterá a divisão hidrográfica do Estado, na quai se caracterizará

cada bacia hidrografica utilizada para o gerenciamento descentralizado e compartilhado dos

recu rsos hid ricos".

Em seguida, o art. 11 estabelece o conteüdo mInimo dos pianos diretores de bacias

idrográficas, transformando-os em eiementos-chave para fundamentar e orientar a

impiementacão de programas e projetos. Corn isso, o eixo da polItica estaduai de recursos

hIdricos desioca-se do PERH para os pianos diretores de recursos hIdricos. 0 Piano

Estadual, a ser editado por decreto, será reduzido a uma mera divisão do Estado em bacias

hidrograficas.
Trata-se de uma situacao cornplexa, que poderá dificuitar a atuacão do Conseiho

Estadual de Recursos Hidricos e a integração da poiitica setorial estadual corn a dos

Estados vizinhos, corn Os quais Minas compartilha bacias hidrográficas.

Merece destaque, ainda, o art. 26, no qual se preve que "Os vaiores arrecadados corn a

cobranca peio uso de recursos hIdricos serão apiicados, prioritariamente, na bacia

hidrografica em que foram gerados". Aitera-se, aqui, urn dos principios basilares da Lei n

11.504, que é a apiicação integral dos recursos obtidos corn a cobranca pelo uso das águas

na prOpria bacia hidrografica que a gerou.



3- TRAMITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissöes de Constituiçao e

Justica, de Meio Ambiente e de Recursos Naturals e de Fiscalizaçao Financeira e

Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 3/8/98
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