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1 PROC. N!! 

FOLHAS. 
Dispõe sobre medidas emergenciais de combate à 

pandemia do Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19), 

no Município de Bauru e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Artigo 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, a distribuir e a aplicar vacinas contra 
a COVID-19, registradas ou autorizadas para uso emergencial pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ou autorizadas excepcionalmente 
para importação, desde que, nesta última hipótese, sejam registradas por 

• autoridades sanitárias estrangeiras. 

§ 1° As medidas autorizadas no "caput" deste artigo serão adotadas sem prejuízo 
das competências dos demais entes federativos e obedecerão ás legislações 
estadual e federal em vigor. 

Artigo 2° 

Artigo 3° 

§ 1º 

§ 2º 

Artigo 4° 

Artigo 5° 

Artigo 6º 

As pessoas jurídicas de direito privado ficam autorizadas a adquirir, a 
distribuir e a aplicar vacinas contra a Covid-19, desde que sejam utilizadas 
para imunizar seus funcionários e colaboradores, de forma absolutamente 
gratuita. 

Fica o Poder Executivo, por meio da Secretaria da Saúde, autorizado a 
utilizar o "Soro Anti-Covid" desenvolvido pelo Instituto Butantan, observada a 
legislação aplicável. 

O soro deverá ser ministrado em ambiente hospitalar, sendo os resultados de 
sua aplicação detalhadamente registrados no prontuário do paciente. 

Ao menos um hospital de referência no tratamento da COVID-19 deverá ser 
destacado para o fim de sistematizar os resultados da aplicação do soro a 
que se refere o 'caput' deste artigo. 

Para custeio da aquisição, distribuição e aplicação da vacinação contra a 
COVID-19 pelo Poder Executivo, fica autorizada a utilização de até 15% 
(quinze por cento) do valor disponível no FUNDO MUNICIPAL PARA 
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO, 
criado pela Lei Municipal n. 5.357, de 28 de abril de 2006, na data da 
publicação desta Lei. 

Caberá ao Poder Executivo a expedição de normas regulamentares para a 
definição do detalhamento técnico e para a execu ão da presente lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de s 

Bauru, 12 de abril de 2021. 



• 
<&mara Lume~!' de 9JatVa 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

13J\ÜRU 

• SÃO PAULO 

• 

• 

PROC. N9! _ _L,Ll._~J--ff':..,_1 

FOLHAS 
O município de Bauru e todos os municípios vivem, nes e momento, um 

recrudescimento da pandemia de coronavírus, que se mostra com maior capacidade de 
transmissão e agravamento de casos, piorando, ainda mais, a situação precária em que se 
encontra o sistema hospitalar municipal, diante o colapso demonstrado pela falta de leitos, 
em especial de UTls. A solução viável, a vacinação, anda a passos lentos, devido à 
escassez de doses para imunizar a população, mesmo aquelas do considerado grupo de 
risco. 

Embora a campanha nacional de imunização tenha se iniciado em 17 de 
janeiro, até o momento pouco mais de 12 milhões de doses, capazes de atender a 6 
milhões de pessoas, foram distribuídas. Esse número é largamente insuficiente, pois 
representa menos de 3% da população brasileira. No estado de São Paulo, até dia 26 de 
fevereiro, apenas 2,2 milhões de doses haviam sido aplicadas, sendo que 1, 7 milhões de 
pessoas tomaram a primeira dose e pouco mais de 490 mil tomaram a segunda. 

Não bastasse, vários cidadãos bauruenses têm falecido diariamente à espera 
de leitos de UTls, chegando ao ponto dos hospitais públicos descumprirem ordens judiciais 
de forma reiterada, já que não existem leitos suficientes. 

Noutra vertente, os cidadãos bauruenses contribuíram durante anos junto ao 
FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO URBANO, criado pela Lei Municipal n. 5.357, de 28 de abril de 2006. Ocorre que 
existe dinheiro suficiente para a construção dessa estação, vindo do Governo Federal, 
sendo que a utilização dessa verba será utilizada somente após a criação da estação, 
servindo para sua manutenção. 

Conforme demonstrado pela prefeita municipal nos meios de comunicação, a 
previsão para o término da estação de tratamento de esgoto é para o final do ano de 2023, 
não sendo razoável a perda de diversas vidas diariamente, enquanto esse dinheiro 
permanece aplicado. 

Não bastasse, o Fundo foi criado com a finalidade de "construir" o sistema de 
tratamento de esgoto urbano, porém, há dinheiro suficiente para essa construção através 
de verba federal. Não obstante, a população continua contribuindo para esse Fundo, 
demonstrando que não há risco para a operacionalização da estação quando for entregue. 

Não podemos nos afastar do art. 1°. da Constituição Federal, pelo qual a 
República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa 
humana, sendo esta solapada diante a inércia dos Poderes em achar soluções que 
preserve a vida do nosso povo. 

Ainda, o presente Projeto de Lei está em consonância com o Projeto de Lei n. 
108/2021, aprovado em 07 de abril de 2021, pela Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. 

Uma aquisição de 300 mil doses da vacina produzida pelo laboratório Pfizer, 
segundo preço comercializado com o governo dos Estados Unidos (R$ 103,90 a dose) 
custaria aproximadamente R$ 31 milhões. Se considerado a compra do imunizante 
produzido pela Fundação e Instituto Butantan, custaria aproximadamente R$ 16,5 milhões, 
ainda, a aquisição do mesmo número de doses da Covaxin, produzida pelo laboratório 
indiano Bharat Biotech, custaria R$ 24 milhões. Embora o governo de Bauru não tenha 
previsto dotação orçamentária própria para aquisição de vacinas, defendemos que a 
compra possa ser custeada com os recursos oriundos do FUNDO MUNICIPAL PARA 
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO, vez que seria 
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uma forma de retribuir ao povo o sacrifício financeiro feito até o momento, sem prejudicar a 
manutenção da estação de tratamento de esgoto quando for inaugurada. 

Por tudo isso, acreditamos que o município de Bauru não pode ficar à mercê 
do planejamento dos governos federal e estadual. É viável e recomendável que o município 
possa comprar diretamente doses de imunizantes capazes de garantir a vacinação em 
massa da população bauruense, motivo pelo qual apresentamos esta propositura. 

O governo municipal não pode, neste momento, se omitir como fez e ainda 
faz o governo estadual. É urgente que tenhamos imunizantes suficientes, uma vez que esta 
é a única saída para a retomada da economia e a geração de emprego, de modo que o 
nosso atual estado de coisas não possa acirrar outras pandemias, tais quais a de pobreza e 
fome, que já assolam a população. 

Dado exposto, peço o apoio dos nobr s pares para célere análise e 
aprovação deste projeto de lei. 

Bauru, 12 de abril de 2021. 

SERVIÇO OE PROCEDIMnNTOS LHilSUiT!,i(·:'. 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica para 
análise e parecer. 
Bauru, 13 de abril de 2021. 

O'l/4 ~e:r~ 
UBIRATAN C SSIO SANCHES 
Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 13 de abril 021. 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme solicitação. 
Bauru, 13 de bril de 2021 . 

Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue o Processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 13 de abril de 2021. 

~~~~~ 
RONALDO JcfsÉ-SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

li 
CORAÇÃO DE 
S-0 PAULO 
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Senhor Presidente 

Trata-se de presente projeto de lei, de autoria do Exmo. Vereador Luiz Eduardo 
Penteado Borgo, que busca dar autorização à Prefeitura Municipal de Bauru para 
adquirir, distribuir e aplicar vacinas contra o Covid-19, registradas ou autorizadas 
para uso emergencial pela ANVISA ou autorizadas excepcionalmente sua 
importação, desde que, sejam registradas por autoridade sanitárias estrangeiras. 

Também pretende autorizar às Pessoas Jurídicas de Direto Privado, à aquisição, 
distribuição e aplicação da vacina contra o Covid-19, para imunização de seus 

• funcionários e colaboradores de forma gratuita. 

Em seu artigo 3° do PL, busca autorização para utilização do "Soro Anti-Covid" 
desenvolvido pelo Instituto Butantã a ser aplicado em hospital de referência do 
tratamento da COVID-19. 

Para o custeio da execução pretendida alcançada pela autorização desejada, 
solicita permissão legislativa autorizativa para utilização de até 15% do valor 
disponível no Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de 
Esgoto Urbano, ciado através da Lei municipal nº 5.357/2006. 

Em síntese são os fatos e o que se pretende. 

DA ANALÍSE DOS FATOS E DIREITO 

• No que pese as nobres intensões e preocupações demonstradas pelo digno edil 
em sua propositura, a análise que será realizado por essa Consultoria é 
estritamente dentro do núcleo jurídico do seu objeto. 

Compete aos municípios legislar sobre questões de interesses locais (artigo 30, 
1 da Constituição Federal), que versam sobre sua organização e administração 
funcional, como também, estabelecer normas abstratas, gerais e obrigatórias de 
conduta. 

Tal capacidade legislativa é afeta tanto ao Poder Executivo como ao Poder 
Legislativo municipal, respeitando atribuições e obrigações constitucionais que 
cada Poder possui, obedecendo ao princípio da separação dos poderes. 

A independência e harmonia dos poderes é princípio básico da República 
brasileira, insculpido no artigo 2° da Constituição Federal, artigo 5° da 
Constituição do Estado de São Paulo, bem como na Lei Orgânica do Município, 
em seu artigo 3°. 

1 

BADRLJ 

~ 
CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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Não pode haver invasão na esfera do Poder Executivo pelo Poder Legislativo 
ao iniciar lei cuja iniciativa pertença ao primeiro, especialmente nas atribuições 
de gestão municipal, sob pena de desnaturar-se a destinação dos Poderes, 
base da República. 

Dito isso, é imperativo a separação das competências e atribuições de cada 
Poder, no caso municipal, o Executivo e o Legislativo, na organização e 
administração do município. 

No âmbito local, observa HEL Y LOPES MEIRELLES: 

"Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, 
normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Está a sua função especifica, bem 
diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já 
dissemos e convém se repita que o Legislativo prove in genere, e o Executivo in specie: 
a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. 
Daí não ser permitido a Câmara intervir direta e concretamente nas atividades 
reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas 
em ordens, proibições, concessões, permissões. nomeações, pagamentos, recebimentos, 
entendimentos verbais ou escritos com os interessados. contratos, realizações materiais 
da Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução 
governamental" ("Direito Municipal Brasileiro" -2013 -l 7a ed. -Ed. Malheiros -Cap. 
XI -1.2. -p. 631 ). 

Neste sentido, a Lei Orgânica do Município, norma que estabelece as regras 
gerais da organização estrutural e administrativa do município, em seus artigos 
de nº 51, 56, 180 e 181, estabelece que à Secretaria Municipal de Saúde, órgão 
pertencente a estrutura do Poder Executivo, caberá a administração e 

• organização do sistema municipal de saúde e suas competências. 

Assim, é privativo do Poder Executivo a iniciativa legislativa, para fins de 
determinar as políticas a serem executadas dentro do Sistema Municipal de 
Saúde, que se opera via Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, onde o plano 
de imunização está inserido. 

No voto do acórdão da ADI nº 994.09.220008-8-Guarulhos, Órgão Especial, 
Rei. Des. Maurício Vidigal, 10.2.2010, consta a seguinte passagem: 

"Este tribunal tem reiteradamente decidido que a atuação administrativa do Poder 
Executivo não pode ser coarctada por atos do Legislativo. Conforme decisões proferidas 
nas ADINs nºs 553.583-0, 43.987, 38.977, 41.090-1, 'Ao Executivo haverá de caber 
sempre o exercício de atos que impliquem no gerir as atividades municipais. Terá, 
também, evidentemente, a iniciativa das leis que lhe propiciem a boa execução dos 
trabalhos que lhe são atribuídos. Quando a Câmara Municipal, órgão meramente 
legislativo, pretende intervir na forma pela qual se dará esse gerenciamento, está a 
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usurpar funções que são de incumbência do Prefeito'. Há, portanto, vicio na iniciativa 
na lei discutida. Como a douta Procuradoria Geral da Justiça já teve a oportunidade de 
afirmar em outra ocasião, 'Ao Poder Legislativo é vedada a condução da 
administração da cidade, tarefa que incumbe, no Município, ao Prefeito, ou ao que, 
modernamente, chama-se de 'Governo', que tem na lei um dos seus mais relevantes 
instrumentos. O poder de iniciativa neste campo - administração da Cidade - é do 
Executivo"' (grifos nossos). 

Sobre as Leis autorizativas de iniciativa do Poder Legislativo, o Supremo Tribunal 
Federal, na Representação nº 686-GB, assim resumiu o Relator o seu ponto de 
vista: 

"O fato de lei impugnada ser meramente autorizativa não lhe retira a 
característica de inconstitucionalidade, que a desqualifica pela raiz". 

O Supremo Tribunal Federal, a partir de então, tem reiterado sistematicamente 
o entendimento esposado na Representação nº 686-GB, em síntese, o Ministro 
Celso de Mello ponderou: 

"A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e 
nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que - por implicar 
limitação ao poder de instauração do processo legislativo - deve 
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca" 
(ADIMC-724-RS, Julgamento em 07.05.1992-Tribunal Pleno). 

Outro ponto que se destaca é a forma de financiamento que se pretende, 
autorizando a utilização de recursos estranhos ao orçamento do Poder 
Executivo, vinculado a um Fundo Municipal de uma Autarquia do município, que 
contempla finalidade distinta da execução do objeto pretendido. 

A Lei Complementar nº 95/1998, dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis: 

"Art. 72 O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei 
e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes 
princípios: 

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único 
objeto; 

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a 
este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;" (grifo e 
recorte nosso) 

3 
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Em relação a aplicação local do imunizante desejado, tanto as vacinas 
adquiridas pelos demais entes federados ou pela iniciativa privada, como se 
deseja, para combate ao COVID-19, não serão utilizadas direta e imediatamente 
pelo município, frustrando as intenções da propositura, conforme determinação 
do Ministério da Saúde em seu parecer exarado: 

"O Ministério da Saúde reforça que Estados e municípios têm autonomia para 
aquisição das doses, mas elas devem ser encaminhadas ao PNI para serem distribuídas 
para todos os Estados e Distrito Federal, de forma proporcional e igualitária, pelo 
governo federal", informou, em nota, o órgão Executivo . 

Neste sentido, pelo exposto, em que pese a nobre iniciativa e motivação do digno 
autor do presente projeto de lei, Processo de nº 095/2021, sob olhar estritamente 
jurídico, verifica-se a presença de elementos norteadores de 
inconstitucionalidade e ilegalidade como se observa, assim, essa Consultoria 
Opina, que o mesmo não merece ter o seu processamento legislativo continuado 
por afrontar princípios apontados. 

É o Parecer. 

Bauru, 23/04/2021. 

&--:: 

o de Lima Junior 
Consultor Jurídico 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicito o envio de ofício ao Ministério Público, Promotor do Direito do 
Consumidor, para que se manifeste a respeito do artigo 4° do referido 
Projeto de Lei, que prevê que "Para custeio da aquisição, distribuição e 
aplicação da vacinação contra a COVID-19 pelo Poder Executivo, fica 
autorizada a utilização de até 15% (quinze por cento) do valor disponível no 
FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO, criado pela Lei Municipal n. 5.357, 
de 28 de abril de 2006, na data da publicação desta Lei". 

~u~27de rild~:r~ 
UBIRA N CASSIO SANCHES 
Rela r 

Senhor Presidente da Cãmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento ofício ao Ministério Público. 
Bauru, 27 de b J. 

OSILA 
S'!J!~~~,90 issão de ·Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Ministério Público, Promotor do Direito do 
Consumid , Qnforme solicitação. 
Bauru, 27 e ab'r" 2021. 

Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio. 
Bauru, 27 de abril de 2021. 

~ j..,,, -1.k:()Jvlo/W, 
RONALDO JÔSÊ~SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.DI. 50/21 

Bauru, 27 de abril de 2021. 

Senhor Promotor : 

Atendendo o requerimento do Relator da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, Vereador Ubiratan Cassio Sanches, encaminhamos a Vossa 

Excelência cópia do Projeto de Lei 95/31, que dispõe sobre medidas emergenciais 

de combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Bauru e dá 

outras providências, e solicitamos a gentileza de que se manifeste a respeito da 

matéria. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com 

protestos de consideração e apreço . 

President 

Excelentíssimo Senhor 

LIBÓRIO ALVES ANTONIO DO NASCIMENTO 
Promoto de Justiça 

NESTA 

Oficio I 5 o ll Protoc,J.,, _'!,(n, .l-.: . • 

pm. - no dia _1:fl,j..Q!iJ,.lL 

~º•--~ 
DIEOO tATHEUS CAR~O KANASHIRO 
Chef9 do Servil" de P>~""'.;>~•nt~oo:_!Li:2~:L.J 
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Para: 
Assunto: 

Anexos: 

Exmo. Sr. 
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Diretoria de Apoio Legislativo <dal@bauru.sp.leg.br> 
quinta-feira, 29 de abril de 2021 10:54 
'pjbaurucivel@mpsp.mp.br' 
Câmara Municipal de Bauru - A/C DR. LIBÓRIO ALVES ANTONIO DO 
NASCIMENTO 
OF.Dl.50.21.pdf 

DR. LIBÓRIO ALVES ANTONIO DO NASCIMENTO 

Encaminhamos, em anexo, ofício do Presidente da Câmara Municipal de Bauru, Vereador Marcos Antonio de Souza. 

Att, 

• 

• 

Ronaldo José Schiavone 
Diretoria de Apoio Legislativo 
spl@bauru.sp.leg.br 
{14) 3235-0692 



Diretoria de Apoio Legislativo 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Anexos: 

postmaster@mpsp.mp.br 
quinta-feira, 29 de abril de 2021 10:54 
dal@bauru.sp.leg.br 
Entregue: Câmara Municipal de Bauru - A/C DR. LIBÓRIO ALVES ANTONIO DO 
NASCIMENTO 
details.txt; Anexo sem título 00184.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários: 

pibaurucivel@mpsp.mp.br 

Assunto: Câmara Municipal de Bauru - A/C DR. LIBÓRIO ALVES ANTONIO DO NASCIMENTO 

• 

• 
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Mpsp I MINISTÉRIO PÜBL\CO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Ofício nº 10/2021 - 1 ° PJ 

Bauru, 04 de maio de 2021 

Ao Sua Excelência o Senhor 

OFICIO 

MARCO ANTONIO DE SOUZA 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru 

PROC. f\12 9S 1 \ \ 

FOU~S...J.'.:!.---:::.===1~1 =~;:;.J-J 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BAURU 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru . 

Vossa Excelência, através do expediente Of.DAL.SPL.DI. 50/21, de 27.042021, 
requer manifestação do Ministério Público sobre o Projeto de Lei 95/31 que, dentre suas 
disposições, prevê autorização para que seja utilizado até 15% do Fundo Municipal de 
Tratamento de Esgoto (FTE) para custeio da aquisição, distribuição e aplicação da 
vacinação da COVID-19, pelo Poder Executivo. 

Inicialmente cumpre anotar que ao Ministério Público é vedada a 
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, conforme art. 129, IX, 
da Constituição Federal. 

De outro lado, jamais o Ministério Público seria contra a aquisição de vacinas 
para a população, considerado o sofrimento que pode ser evitado com tal medida e as 
vidas que poderão ser salvas. 

Sem prejuízo, considerando a relevância do tema, apresenta-se a seguir 
algumas considerações que se entende sejam fundamentais para adoção de qualquer 
iniciativa extraordinária, por autoridade ou gestor público no tocante especificamente ao 
uso dos recursos do FTE, para finalidades diversas daquelas para os quais foi instituído. 

Como é cediço, tal fonte de recursos (FTE) é fundamental para a conclusão 
das obras da Estação de Tratamento Esgoto Vargem Limpa (ETE-Vargem Limpa), bem 
como para a manutenção do funcionamento de tal estrutura. 

Inicialmente cumpre relembrar que as obras da ETE-Vargem Limpa estão com 
significativo atraso, visto que o contrato de execução da obra foi firmado aos 
12/03/2015, com expedição de ordem de serviço em 22/04/2015, autorizando a 
mobilização e início da obra, com previsão inicial do contrato de 18 meses para 
conclusão e mais 18 meses de comissionamento e pré-operação da estação de 
tratamento. 

Tal atraso tem consequências muito negativas para a sociedade, 
notadamente no campo da saúde pública (proliferação de inúmeras doenças 
parasitárias e infecciosas, como a esquistossomose, outras verminoses, diarreias, cólera, 
febre tifóide, cisticercoce, teníase e hepatites, além da degradação do corpo da água) e 
da proteção do meio ambiente (esgoto não tratado pode causar a diminuição da 
concentração de oxigênio dissolvido provocando a morte de peixes e outros organismos 
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aquáticos, escurecimento da água e exalação de odores -desâgradáveis, formação de 
espumas em locais de maior turbulência da massa líquida, crescimento acelerado de 
algas que conferem odor, gosto e biotoxinas à água). 

Mas não é só, pois a ausência de esgotamento sanitário tem impactos 
severos no abastecimento de água para a população. Veja-se que conforme apontado 
pela Agência Nacional de Águas, no Brasil mais de 11 O mil km de trechos de rio estão 
com a qualidade comprometida devido ao excesso de carga orgânica, sendo que em 
83.450 km não é mais permitida a captação para abastecimento público devido à 
poluição e em 27.040 km a captação pode ser feita, mas requer tratamento avançado 
(disponível em: <http://atlasesgotos.ana.gov.br/>, acesso em 03 maio 2021 ). 

É inegável que a tragédia vivida pela sociedade com a pandemia da COVID-19 
não tem precedentes na história recente da humanidade e todas as medidas possíveis 
devem ser adotadas para salvar vidas. Todavia, cabe vincar que apesar do consenso 
científico, quanto à necessidade de estímulo ao isolamento social e de campanhas 
massivas sobre uso adequado da máscara, higienização (notadamente das mãos) e 
distanciamento social (sempre que possível), nota-se que infelizmente são medidas 
utilizadas com insuficiente intensidade pelos gestores públicos em geral, em que pese 

• sejam fundamentais enquanto não se tem vacina para todos. 

• 

Por outro lado, o desabastecimento de água, que pode se apresentar a médio 
prazo, em razão da ausência ou deficiência do esgotamento sanitário, também tem 
consequências dramáticas para a sociedade e precisa estar no radar dos gestores 
públicos. A política pública de saneamento e esgotamento sanitário demanda obras e 
ações de infraestrutura, de médio e longo prazo, que exigem massivos investimentos 
para implantação e manutenção. A ausência de planejamento e previsão de recursos 
públicos pode ter consequências funestas no abastecimento de água para a população, 
e isso precisa ficar consignado, exigindo responsabilidade também com o cenário de 
médio e longo prazo (medidas adotadas agora terão impacto no futuro), sabido que a 
água é um bem impregnado de fundamentalidade e essencial à vida. 

Como é do conhecimento dos parlamentares, em razão do atraso na 
execução das obras da ETE Vargem Limpa, causado por vários motivos, sendo o mais 
significativo deles problemas e vícios no projeto original, levaram o contrato de execução 
das obras a chegar no limite temporal máximo (cinco anos) e próximo também do valor 
máximo legalmente permitido em razão dos aditamentos de serviços e obras (efeito das 
correções de projeto), de modo a levar o Município a ter que encerrar, até o final deste 
ano, a execução do contrato com a atual construtora, com os serviços que ela conseguir 
concluir até lá, advindo de tal decisão a necessidade de nova licitação e contratação 
para o término da obra, o que elevará os valores previstos (para o que precisar ser 
contratado), que no contrato vigente estão defasados em cinco anos. 

Para além do término da obra, existem ainda outros investimentos que 
dependem de recursos do FTE, quais sejam o custeio do contrato de Assessoria Técnica 
e Gerenciamento de Obra (ATO), o cumprimento do Termo de Compromisso de 
Recuperação Ambiental - TCRA, a implantação de uma subestação de energia, 
necessária para iniciar e manter o funcionamento da ETE-Vargem Limpa, além de 
solução para o tratamento e disposição do lodo de esgoto, gerado quando da operação 
da ETE-Vargem Limpa. 

Visto isto, o tema demanda planejamento e levantamento minucioso da 
suficiência das verbas existentes no FTE não só para o término das obras principais e 
das acessórias, necessárias ao funcionamento da ETE-Vargem Limpa, mas também para 
a sua manutenção (custos mensais ou anual). 
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É preciso assim que o assunto seja tratado com transpaféii"éiã para que a 
sociedade tenha plena consciência das consequências de remanejar recursos do FTE 
para outras finalidades, por mais relevantes que sejam, considerada sempre a 
fundamentalidade das políticas públicas de saneamento e esgotamento sanitário que 
dependem de tais recursos públicos municipais. 

Acrescente-se ainda que existem vultosos recursos públicos federais que já 
foram investidos, e ainda previstos para serem investidos, nas obras da ETE-Vargem 
Limpa (R$ 118.679.344 ,57), que podem ser glosados e objeto de obrigação de 
restituição, pelo Município, à União, se a estação de tratamento não tiver funcionalidade, 
no prazo fixado entre Governo Federal e Governo Municipal. 

De outro lado, há investimentos de recursos ligados às políticas municipais de 
saneamento e esgotamento sanitário, fundamentais para a segurança hídrica e de 
abastecimento de água à população que dependem dos recursos do FTE, citando-se a 
título exemplificativo: a) projeto e execução de reforma, ampliação e modernização da 
ETE Candeia; b) contratação de projetos básicos de diversas Estações Elevatórias 
(Fortunato Rocha Lima, Santa Cândida / Leão XIII, Jd. Vitória, Pq. Real e 
Chácaras Cornélias); c) contratação de empresa para execução de obras de rede 
coletora de esgoto em diversos locais (Jardim Mendonça, Distrito Industrial 111, Recinto 
Melo de Moraes); d) contratação de empresa para realizar serviço de implantação de 
rede coletora de esgoto no Jardim Ivone; e) contratação de empresa para execução de 
obras de rede coletora de esgoto em diversos locais (Jardim Mary, Marabá, Chácaras 
Cardoso, Jardim Imperial, Vila Aviação, Parque Vai de Palmas); f) contratação de empresa 
especializada para a execução de rede de coleta de esgoto método não destrutivo 
(PEAD 16, 355 mm) sob Rua Levy Lenotti, qt. 01 a 04, Vila Aviação, com aquisição de 
tubo de PVC ocre para esgoto 400mm e ferro dúctil 400mm; g) contratação de 
manutenção dos componentes Reator UASB Aerado Submerso ETE Candeia; h) 
construção Nova ETE Tibiriçá; i) interceptar na Octávio Rasi; j) estudo de concepção 
para Sistema de Esgotamento Sanitário Jardim Mary e Marabá, dentre outros ... 

Portanto não é possível fazer qualquer avaliação realmente honesta ·e 
responsável sobre o remanejamento de recursos do FTE sem levantamentos e 
projeções orçamentárias e de finanças públicas, que levem em conta todos aspectos 
aqui pontuados, afigurando-se que qualquer decisão político-administrativa que não 
tenha esta perspectiva (e segurança), inclusive de forma transparente e de prestação de 
contas aos munícipes (consequências futuras do que se está decidindo hoje), flerta com 
a irresponsabilidade em tema essencial para a população, para a saúde pública, para o 
meio ambiente e para o seguro abastecimento de água no Município. 

LIBÓRIO ALVES ANTONIO DO NASCIMENTO 
1° Promotor de Justiça de Bauru 
Promotoria de Justiça do Consumidor 

LUIZ EDUARDO SCIULI DE CASTRO 
4° Promotor de Justiça de Bauru 
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente 

FENANDO MASSELI HELENE 
8° Promotor de Justiça de Bauru 
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 
Procurador da República, em Bauru/SP 
PRDC - Substituto/SP 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

Considerando o parecer da Consultoria Jurídica desta 

Casa de Leis, às fls. 06 a 09, bem como manifestação do Ministério Público 

Estadual e Federal, às fls. às fls. 14 a 17, entendemos que a presente matéria 

é ilegal e inconstitucional. 

Somos, portanto, pela não tramitação da matéria. Porém, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana 

decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

05 de maio de 2021. 

~ CASSIOS!!~ 
Relator 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

Tendo em vista o parecer da Consultoria Jurídica desta 

Casa de Leis, às fls. 06 a 09, bem como manifestação do Ministério Público 

Estadual e Federal, às fls. às fls. 14 a 17, acompanhamos o Parecer do Senhor 

Relator da matéria, pela ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria. Somos, 

portanto, pela não tramitação do projeto de lei. 

Porém, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

MA 

Sala de Reuniões, em 

05 de maio de 2021. 

~' ~ (l :Ç~J.es 
N CASSIO SANCHES 

EDSON MIGUEL DE JESUS 
Relator 

. 
ERTO MEIRA 

---'Publicação da Ili 

Diário Oficial uru 
Dia~oS/'2-/ ásfls. 5' ~ 

DIRETORIA ~A~~~TI\IO 
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SÃO PAULO 

Senhor Presidente: 

Solicito a retirada do presente processo, de 
minha autoria, em conformida.ds--czim o que 
preceitua o Artigo 156 R alução nº 
263/90 (Regimento lnt 

Bauru, 17 de maio.à'Sr.20 

/ 

/ 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Arquive-se o presente processo, conforme 
acima solicitado. 

Bauru, 17 

Presidente 

Atendido o despacho supra. 
autos para o arquivo. 

Bauru, 17 de maio de 2021. 

~Q~_p:~ 
RONALDO ~OSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

Seguem os 

Cumprtda1 ■t exigências 1.ega~s 
e"camNlha-se o proscnte processo 
80 Sor-•iço de Microfilmagem e 

A<quivo.
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