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ANÁLISE 02/2015 
 

1. OBJETO 

 

 Trata-se de Projeto de Lei nº 010/2015, em trâmite na Câmara 

Municipal de Santo Antônio do Monte/MG, enviado ao Legislativo pelo 

Chefe do Poder Executivo, pelo qual o senhor Rafael Camilo Borges e 

Outra, CPF 026.617.806/53, pretende prolongar o bairro Bela Vista. 

  

2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ASPRASAM E COORDENADORES 

RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE 

 

 Diante da relevância da matéria e por englobar assuntos diversos, 

ficam responsáveis pela análise do Projeto, no âmbito da ASPRASAM, 

as seguintes Áreas e Coordenadores: 

a) Área Hídrica – Coordenador Anderson Vicente de Sousa1 

b) Área de Saneamento Básico - Coordenador Anderson Vicente de 

Sousa 

c) Área de Vegetação – Coordenadora Luíza Débora Borges2  

d) Área de Bem Estar Social e Desenvolvimento Econômico – 

Coordenador Anderson Vicente de Sousa 

e) Área de Educação Ambiental – Coordenador Emerson Alencar da 

Silva3 

f) Área de Comunicação e Mobilização Social – Coordenador Gilberto 

Júnior da Costa Lacerda 4 

g) Área de Assessoria Jurídica – Coordenador Gilmar dos Santos5 

3. IRREGULARIDADES, FALHAS E OMISSÕES DETECTADAS  

As irregularidades, falhas e omissões que serão apontadas foram 

verificadas pela ASPRASAM após análise da documentação disponível na 

Câmara Municipal, relativa ao projeto. Para se chegar às conclusões, os 

                                                           
1
 Bacharel em Direito pela Faculdade Milton Campos, Pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade Gama 

Filho, Delegado de Polícia Civil MG, Vice-Presidente da ASPRASAM 
2
 Engenheira Ambiental e 2º Secretária da ASPRASAM 

3
 Licenciado em Ciências Biológicas, Funcionário Público da S.E.E MG e Presidente da ASPRASAM 

4
 Bacharel em Administração de Empresas e 2º Tesoureiro da ASPRASAM 

5
 Bacharel em Direito, Funcionário Público do Poder Judiciário e 1º Secretário da ASPRASAM 
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documentos foram confrontados com as normas aplicáveis à espécie, suporte 

teórico, além do contrato celebrado entre o Município e a Copasa.  

 

Sucintamente, mencionaremos as irregularidades. Após, faremos a 

análise mais detida: 

a) Não foram apresentados, pelo empreendedor, PROJETOS de esgoto 

e abastecimento de água. Todavia, há uma declaração no projeto de 

que a infraestrutura básica se encontra executada, pois teria sido 

aproveitada a infraestrutura existente no bairro Chico Sabino. 

 

4. ANÁLISE TECNICO-JURÍDICA 

4.1. FALTA DE PROJETOS DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

Como veremos, para aprovação do novo loteamento, imprescindível é a 

elaboração de PROJETOS DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, que, 

no mínimo, tragam a previsão das obras de infraestrutura, vazão máxima e 

mínima de esgoto e vazão de água tratada.  

 Em 17 de maio de 2004, o Município de Santo Antônio do Monte/MG, 

representado Chefe do Poder Executivo, por coincidência, o atual Prefeito 

Wilmar de Oliveira Filho, celebrou com a COPASA contrato de concessão de 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário6, que 

ainda se encontra em curso, já que o prazo inicial previsto para o contrato é de 

trinta anos. Na Cláusula Sexta, as partes pactuaram o seguinte: 

 

“O MUNICÍPIO, para aprovação de novos loteamentos, se 

compromete a exigir, como condição prévia para o 

parcelamento e/ou urbanização da área loteada, a prévia 

implantação de projetos completos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. Tais projetos deverão ser 

submetidos ao prévio exame e aprovação da 

                                                           
6
 Cópia do contrato foi fornecida à ASPRASAM, em março/15, pelo Procurador do Município.  
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CONCESSIONÁRIA e, uma vez implantados, serão 

incorporados pelo Sistema Públicos de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário, instituídos na forma da 

presente concessão, sem qualquer ônus para a 

CONCESSIONÁRIA.”  

 Ensina a melhor Doutrina do Direito Civil que o contrato “faz lei entre as 

partes” (pacta sunt servanda). É o princípio da obrigatoriedade do que foi 

pactuado. Este princípio busca garantir um mínimo de segurança entre os 

contratantes, pois, ao disporem livremente, as partes estabelecem obrigações 

que devem ser cumpridas. 

 Sendo assim, enquanto estiver vigendo o contrato celebrado entre o 

Município e a COPASA, nenhuma das partes, a qualquer pretexto, poderá 

dispensar o empreendedor de um novo loteamento de apresentar PROJETOS 

COMPLETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO. Esta previsão contratual, a nosso sentir, foi inserida para atender 

não só o interesse da Concessionária, mas acima de tudo o interesse público, 

pois, com isso, a população, os futuros proprietários de lotes e o Poder Público 

terão a certeza que o novo loteamento será dotado de saneamento básico 

eficiente e que atenderá à legislação aplicável, principalmente, na nossa visão, 

a ambiental.  

 Mas além da previsão contratual, existe Norma Estadual que 

regulamenta a questão. O Decreto Estadual 44.884, de 01/09/2008, que 

consolida a regulamentação da prestação de serviços públicos de água e 

esgoto pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, traz 

norma que vai ao encontro da previsão contratual:  

Art. 13. Nos municípios onde a COPASA MG tenha a 

concessão dos serviços, nenhum loteamento poderá ser 

aprovado pelo município se não contiver projeto completo 

de abastecimento de água e coleta de esgoto aprovado 

pela concessionária.  
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§ 1º O projeto deverá incluir todas as especificações 

técnicas, não podendo ser alterado no curso de sua 

implantação sem prévia aprovação da COPASA MG.  

Deve ser observado que o § 1º fala que o projeto “deverá incluir todas as 

especificações técnicas”, por isso afirmamos que a Nota Técnica do 

empreendedor é superficial, limitada, insuficiente e deficitária.  

O mesmo Decreto Estadual estipula em seu artigo 22 que: “A COPASA 

MG não aprovará projeto de abastecimento de água ou de coleta de esgoto 

para loteamento projetado em desacordo com a legislação federal e estadual 

reguladora da matéria”. 

Apesar de toda a infraestrutura básica do loteamento estar pronta, 

conforme pode ser verificado “in loco”, acreditamos que seria necessário um 

projeto com as especificações de como se deu a interligação de esgoto e água 

potável do prolongamento com o bairro Chico Sabino. 

Esta medida traria segurança e garantia para os futuros proprietários, 

poder público e sociedade, que teriam garantias técnicas de que não haverá 

nenhum problema de saneamento básico. Deve ser ressaltado que tal medida 

atende o princípio da prevenção ambiental, uma vez que na nascente e área 

verde existentes na divisa do prolongamento, algumas residências do bairro 

Cidade Jardim estão lançando o esgoto diretamente na nascente, isto porque 

quando da criação do bairro Cidade Jardim, não se tomou esse cuidado e por 

isso alguns imóveis não foram atendidos com rede de captação de esgoto. 

Pelo exposto, para aprovação de um loteamento no Município de Santo 

Antônio do Monte devem ser apresentados, pelo empreendedor, PROJETOS 

DE ÁGUA E ESGOTO, que contenham todas as especificações técnicas, para 

que sejam analisados e aprovados previamente pela COPASA e pelo 

Município, mesmo existindo a infraestrutura a ser aproveitada, já que, 

normalmente, para estes casos são necessários dados relativos à rede 

existente, pressão disponível, consumo per capita e outras especificações que 

devem ser objeto de avaliação da COPASA. 
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4.2 FALTA DE PREVISÃO PARA ÁREA VERDE 

 A Lei Municipal 2.018/10 prevê, em seu artigo (verificar), que todo 

loteamento deverá destinar 9% de sua área para a criação de área verde. 

Todavia, o Engenheiro Responsável pelo Setor de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio do Monte, Flávio de Oliveira Neto, CREA 45.089/D, 

afirmou, em sua quarta análise do projeto do bairro Alphaville, que não estava 

sendo obedecida a citada Lei Municipal, pois ausente a previsão de área verde 

para o novo empreendimento, que deveria destinar 6.742,97m2 de sua área 

para tal finalidade. Ao final, o Engenheiro solicitou parecer do Departamento 

Jurídico da Prefeitura sobre as inobservâncias, pelo empreendedor, das Leis 

Federais 6766/79, 9785/99 e Lei Municipal 2.018/10. Após isso, ocorreria nova 

análise, que seria a quinta. Entretanto, o projeto, com o citado parecer jurídico, 

não voltou ao Setor de Engenharia, por isso, NÃO FOI APROVADO POR 

ESTE ÓRGÃO MUNICIPAL.  

5. ANÁLISE TEÓRICO-AMBIENTAL 

 Hoje não falamos mais em progresso, uma vez que este é fruto do 

capitalismo individualista e egoísta do final do século XIX e início do século XX. 

Por esta concepção, não se respeitava, inclusive, direitos trabalhistas. Mais 

tarde, com um Direito Ambiental incipiente, as questões ambientais eram 

apenas um empecilho a ser superado.  

 

Atualmente, com a necessidade de uso racional dos recursos naturais, 

que são finitos, devemos buscar não o progresso, mas o desenvolvimento 

sustentável, que é formado pela harmonização de três bases: 

desenvolvimento econômico, bem estar social, preservação e proteção do 

meio ambiente. A análise teórico-ambiental será realizada com fulcro nisso. 

Deve ser lembrado que a busca pelo desenvolvimento sustentável é a 

finalidade da ASPRASAM (art. 2º do Estatuto da Entidade). 

 

 Devemos então analisar se o novo empreendimento atenderá aos três 

pilares formadores do desenvolvimento sustentável.  
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5.1  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 Em relação ao desenvolvimento econômico, acreditamos que o 

loteamento apresenta baixa potencialidade para atendê-lo. O fato de o 

empreendimento acrescer mais um bairro e ampliar o número de lotes 

disponíveis para venda à população, além de “estender” a Cidade, não significa 

que estará cumprindo, por completo, o requisito do desenvolvimento 

econômico. Isso porque o novo empreendimento, com o preço inicial de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) a unidade, não atenderá a população de baixa 

renda que não possui imóvel, pois esta parcela da comunidade não terá 

condições de adquirir um lote, se considerarmos os ganhos mensais destas 

pessoas e as necessidades básicas, como alimentação, vestuário, moradia 

(aluguel) etc. Portanto, o déficit habitacional existente na camada mais pobre 

da população permanecerá. Ao que parece, o loteamento visa atender mais ao 

capital especulativo e ao acúmulo de bens por pessoas com dinheiro para 

investir, do que realmente promover o desenvolvimento com justiça social. 

Importante lembrar aqui o que o legislador constituinte, em 1988, consagrou na 

Constituição da República e que se encaixa perfeitamente ao que estamos 

abordando:  

TÍTULO VII 

Da Ordem Econômica e Financeira  

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: 

... 

III - função social da propriedade; 

... 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
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produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003) 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

CAPÍTULOII 
DA POLÍTICA URBANA 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 

 

5.2 BEM ESTAR SOCIAL 

 

 Conforme já foi amplamente abordado, o empreendedor não elaborou 

projeto específico de abastecimento de água e coleta de esgoto e também não 

destinou espaço para área verde, conforme consta do Laudo do Setor de 

Engenharia do Município. Isso, por si só, já seria motivo suficiente para a 

rejeição do Projeto. As implicações destas omissões na área de bem estar 

social são enormes, pois coloca em risco a sadia qualidade de vida dos futuros 

moradores, já que não se tem garantias de como vai se dar o abastecimento de 

água, a coleta e a destinação do esgoto. Ademais, não destinar área verde,  

prevista na legislação, mesmo depois de quatro pareceres desfavoráveis do 

Setor Responsável da PMSAM, demonstra que o empreendedor está visando 

buscar, com seu empreendimento, mais o lucro do que o bem estar daquelas 

pessoas que irão adquirir os imóveis.  

 

5.3 MEIO AMBIENTE 

 

 Uma das questões ambientais intimamente ligada ao projeto é a coleta e 

a destinação do esgoto. Como dito, se não foi elaborado projeto em relação a 

isso, não se tem garantias ou não se sabe como será a captação do esgoto e o 

destino que se dará a ele. Em verificação in loco, integrantes da ASPRASAM 

vislumbraram, em alguns pontos, em decorrência da geografia do terreno, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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necessidade de elevatória para que, posteriormente, o esgoto seja lançado, por 

gravidade, à rede de captação existente no bairro Belvedere, sendo então 

destinado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Como não há projeto 

sobre isso, não temos a garantia de que o esgoto destes pontos críticos será 

coletado e lançado na rede já existente, para o seu tratamento. Assim, por não 

haver projeto de esgoto, deve-se aplicar um dos princípios mais caros ao 

Direito Ambiental, que é o da Prevenção. Por este princípio, o simples fato de 

haver séria possibilidade de dano ambiental já é suficiente para o Poder 

Público impedir a ação potencialmente poluidora ou degradadora.  

A questão do esgoto se torna mais crítica porque abaixo das duas 

extremidades do terreno destinado ao loteamento, estão localizadas duas 

nascentes e um curso d’água. Este é mais um motivo pela necessidade de um 

projeto de coleta de esgoto robusto e seguro, para se ter a garantia de que as 

nascentes e o curso d’água não serão poluídos.   

  Fato que chama a atenção é que o empreendedor omitiu a informação 

acerca da existência das nascentes e curso d’água na primeira “planta” do 

empreendimento, constando isso do projeto a partir da documentação enviada 

para a segunda análise do Setor de Engenharia da Prefeitura.  

 

6. CONCLUSÃO E PROVIDÊNCIAS POR PARTE DA ASPRASAM 

Ante tudo que foi exposto, concluímos que a implantação do projeto 

como se apresenta, não atende ao melhor interesse público, coloca em risco o 

meio ambiente e não prima pelo bem estar social, além de não atender, da 

melhor forma, o desenvolvimento econômico.  

A ASPRASAM, que busca o desenvolvimento sustentável para o nosso 

Município, não pode ficar inerte. Desta forma, adotará as seguintes 

providências: 

a) Sugestão ao Poder Legislativo Municipal para, caso permita a norma 

que regula o processo legislativo, que o projeto volte ao Poder Executivo 

e este notifique o empreendedor para regularizar o seu projeto, sanando 

as irregularidades, omissões e falhas apontadas. Não sendo isso 
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possível, que o projeto seja rejeitado, atendendo ao interesse maior, que 

é o público. Isso não impedirá que o empreendedor apresente outro 

projeto adequado às normas, respeitado, para tanto, os prazos legais.  

b) Expedição de ofício ao Ilustríssimo Procurador do Município para, com 

base nas normas alhures citadas e outras pertinentes, que crie um 

“roteiro” para os pretensos empreendedores, esclarecendo todas as 

exigências normativas relativas à abertura de loteamentos, tais como 

necessidade de projetos específicos de saneamento básico, 

pavimentação, escoamento de água pluvial, exigência de área verde etc.  

c) Expedição de ofício ao Gerente do Distrito do Alto São Francisco da 

Copasa, Senhor Euripedes Guerra, cientificando-o do contrato celebrado 

entre a Copasa e o Município, além das determinações do Decreto 

44.884/08, principalmente sobre a necessidade de projeto prévio, 

específico, e que contenha todas as especificações técnicas sobre 

abastecimento de água e esgoto.  

d) Expedição de ofício ao CODEMA de Santo Antônio do Monte, sugerindo, 

ante as falhas apontadas, análise, de forma aprofundada, de todas as 

implicações ambientais relativas a este tipo de empreendimento.  

e) Expedição de ofício à Digna Representante do Ministério Público em 

Santo Antônio do Monte, com cópia da presente análise, com o objetivo 

de cientificá-la da ação da ASPRASAM, já que o Ministério Público é, 

por determinação constitucional e legal, defensor do meio ambiente e 

fiscalizador das associações.  

f) Solicitação de reunião com o Excelentíssimo Prefeito Wilmar de Oliveira  

Filho, contando com a presença do Secretário de Assistência Social, 

Procurador do Município, Presidente da Câmara Municipal, 

Representante do Ministério Público e o Empreendedor, para sugerir a 

permuta de bens dominicais do Município, para que parte da área do 

projeto de loteamento seja destinada à implantação das demais fases 

previstas para o Conjunto Habitacional Pedro Lacerda. Com isso, 

poderia ser harmonizado o direito à moradia, das pessoas que 

aguardam estas fases, o interesse do empreendedor, que visa o lucro, 

além de ser promovida a defesa do meio ambiente, ante as rotineiras e 
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intermináveis críticas ambientais geradas pela implantação do Conjunto 

em área que deveria ser preservada, para se garantir a segurança 

hídrica da Cidade. A permuta de bens dominicais na situação sugerida 

seria possível, ante as previsões da Lei 8.666/93, notadamente os 

artigos 17, inc. I, alínea “c” e art. 24, inc. X.   

 

Santo Antônio do Monte,  de               de 2015 
 
 
 

Emerson Alencar da Silva 

Coordenador  

Área de Educação Ambiental 

 

 

 Anderson Vicente de Sousa 

Coordenador 

Áreas hídrica e de Saneamento Básico 

 

 

Gilmar dos Santos 

Coordenador 

Área de Assessoria Jurídica 

 

 

Luíza Débora Borges 

Coordenadora 

Área de Vegetação 

 

 Jonas Sousa Araújo 

Coordenador 

Área de Desenvolvimento Econômico e  

Bem Estar Social 

 

 

Gilberto Júnior da Costa Lacerda 

Coordenador 

Área de Comunicação e Mobilização Social 

 


