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. GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ

GABINETE DO GOVERNADOR

PROJETO DELEI

Altera dispositivo da Lei nº 4.684, de 24 de
janeiro de 1963.

Art. 1º O art. 1º da Leinº 4.684, de 24 de janeiro de 1963, passa a vigorar com a seguinte
redação

Art, 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade por ações,
sob a denominação de Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR,
destinada à exploração de serviços públicos e de sistemas privados dee abastecimento de água, de coleta, remoção e destinação final de efluentes e
resíduos sólidos domésticose industriais e seus subprodutos, de drenagem urbana,
serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos,
produção, armazenamento, conservação e comercialização de energia gerada em
suas unidades, comercialização de serviços, produtos, benefícios e direitos que
direta ou indiretamente decorrerem de seus ativos patrimoniais, utilização de redes
para a instalação de fibras óticas, além de outros serviços relativos à saúde da
população, prestação de consultoria, assistência técnica e certificaçãonestas áreas
de atuaçãoeoutros serviçosde interesse para a SANEPARe para o Estado do
Paraná, dentro ou fora de seus limites territoriais, no Brasil ou no exterior, ficando
autorizada, para os fins acima, a participar, majoritária ou minoritariamente, de
consórcios, fundos de investimentos, sociedades com empresas públicas ou
privadas

81º A SANEPAR operará diretamente ou através de subsidiárias, sociedades de
propósito específico ou qualquer outra espécie jurídica de associação que organizar,
após prévia autorização da Assembleia Geral de Acionistas.

e 82ºA SANEPAR, para atendimento aocaput, poderá firmar protocolos de intenções,
parcerias, convênios, cooperações técnicase congêneres com outras empresasde
saneamento básico visando o uso compartilhado de tecnologia, processos,
instalaçõese equipamentos.

Art. 2º Esta Lei entra em vigornadata de sua publicação.
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GOVERNO
aZo DO ESTADO DO PARANÁ

GABINETE DO GOVERNADOR

WMENSAGEM SMret:Nº 38/2020 rio

Curitiba, 2 de julho de20:

Senhor Presidente,

Seguepara apreciação dessa Casa Legislativa, Projeto de Lei quevisa alterar

dispositivo da Lei nº 4.684, de 24 de janeiro de 1963, autorizando a Companhia de
Saneamento do Paraná — SANEPARa ampliar sua área de atuação, com consequente
possibilidade da expansão de seus negócios no Brasil e no exterior, com vistasa gerar
maiores receitas para a empresa.

As inovações tecnológicas e o ambiente regulado obrigam a adoção de novas
posturas com relação à geração de energia e a comercialização de novos serviços,
melhorando a eficiência e buscandoa modicidade tarifária.

A busca pela universalização do saneamento no Estado do Paraná somente será

possível se a empresa estatal estiver preparada para atuar em parceria com outras

empresas, motivo pelo qual se pretende criara possibilidade de a SANEPAR ter agilidade

para decidir sobre estas parcerias e oportunidadesno seu ambiente societário.

A ampliação dos limites territoriais da atuação da SANEPAR está intimamente

ligada à globalização da economia e das relações empresariais. Especificamente, no caso
da SANEPAR,a empresa é referência mundial em saneamento básico tendo amplas
condições de atuar em parcerias ou consultorias em qualquer parte do território brasileiro

ou em ambiente internacional.

Por fim, em razão da importância da presente demanda, requer-se seja apreciado
em regime de urgência o presente Projeto de Lei, nos termos do art. 66, 81º, da

Constituição Estadual do Paraná.

Excelentíssimo Senhor
Deputado ADEMAR TRAIANO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
NICAPITAL
Prot. 16.629.958-6

Sija/2o.007

I-À DAP ara leitura no expediente,
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DO ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

Certo de que a medida merecerá dessa Assembleia Legislativa o necessário apoio
e consequente aprovação.

Atenciosamente.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
GOVERNADORDO ESTADO
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Lei 4684 - 23 de Janeiro de 1963

Publicado naDiária Oficial nº, 263 da 24 de Janeiro de 1963

(vida Lei 5223 de 2ajsartass)
Súmula: Autoriza o Poder Executivo a consiiur uma sociedade por ações, sob a denominação social de COMPANHIA DE
ÁGUA E ESGOTOS DO PARANÁ- AGEPARodá outras providências
A Assombléia Legislativa do Estado do Paraná docratou o cu sanciono a seguinte te:

removoro
sancomonto-básiaodeEstados
Art 1º. Ficaa Poder Executivo autorizado a consiiur uma sociedade por ações, sob a denominação de Companhia de
Sancamanto do Paraná - SANEPAR, destinada à exploração da serviços públicos é do sistomas privados de abastecimento
de água, de coleta, ramoção e destinação final de efluentes e resíduos sólidos domésticos e industriais a saus subprodutos,
da grantagem urbana, serviços relacionadas à proteção da meio ambiente e gos recursas hídricos, ouiros senvços relaivos
à saúdo da população, prastação da cansulri, assistência técnica o carlicação nestas áreas de aluação o outros.
serviçosde interesse para a SANEPAR e para a Estado do Paraná, dentro ou fora de seus limies arntoriais, ficando
autorizada, para os fis acima, a parieipar, majontáia ou minontariamante, da consórcios ou sociedados com emprosas

e PEnl1 oeParágrafo único. À AGEPAR oporará diretamento ou atravésde subsidiárias que organizar após právia autorização do
Governo, expressa em decreto da Poder Executivo.

Art 2º. O Govêmo do Estado sunscreverá, no minimo 51% (cinaianta é um por cento) da totalidado das ações que
consttrãoocapital inicial da AGEPAR, e o integralizará com os seguintes recursos

a) O Fundo de Água e Esgotos - FA E. - a que se refere o arigo 10,

bjOs auxlios que receba para os serviços de água e estos
€) Quaisquer outros recursos previstos em li
81º, Fica o Poder Executivo autorizado, para efeio de consiluição de seu captal soca, a incorporar ao capital da
AGEPAR Bonse rolos qu tgram aco patinando Dopatamento do Água Est, ue, nv, porá
82º. O valordos bans a diritos aludidosno parágrafoanterior será fixado por avaliação na forma do Decreto-Lei nº. 2.627.
de 26 de dezembro de 1.940, (Lei dassociedadosporações).
Ar. 3º.O Secretário de Viação é Obras Públicas, sará o representanto do Govômo do Estado nos atos constitutivos da
AGEPAR, o qual promoverá

a) a avaliação dosbons e direitos arrolados para constluírom o capital do Estado;

bja organização dos Estatutos da Sociedade;

e e)o plano de transferência dos bens do D.A.E, que compõem as instalações e serviços empregados no fornecimento de
água e captação do esgólos sanitários

decicohoprivadobrosdeitosmosto
cocoaió20dosospocimocopio
Art. 4º. O Estado do Paraná manterá a ilulardado da no minimo 60% das ações ordinárias da SANEPAR.
(Besação dada pela Lei 17982 de 21/03:2014)

IBevodado pela Lei 1792 de 21/03/2014)

Art 6º, À AGEPAR fica asseguradoodeitode promover desapropriação ou estabelecer servidão, nos têrmos de
egislação em vigor, depois de declaradaaraspactva utidade pública pelo Chofo do Poder Execuiivo.

Art 7º, À AGEPAR não prestará grauilament ou com abatmento as sous serviços, salvo os casos exorassos provistos em
Lei

Art, 8º,Os sonviços prestados pela AGEPAR serão remunerados atravésde tarifas, reajustávois periodicamente, de modo a
quo alândam, no mínimo, à amortização do investimento já efetuado, os custos de operação e de manutençãoeo fundo de
feserva para o fnanciamento da expansão.

Parágrafo único, A fiação, revisão e modificação das tarifas será fotuaca, por proposta da AGEPAR, pela Secretaria de
Viação e Obras Públicas, na forma que dispuzer o decreto que regulamentará esta Lei,

tpsfarlogislacao pr.go«brilegislacaofistarAtosAno da?acionzexibiimpressao&codAto=11047 12



ogto:2020 hitps:wenwlegislação pr. gowbrilegislacao!isiarAtosAno.do?acti ibiimprossan&cadato=11047

“Art9º. A Socrataria do Viação e Obras Públicas ..vetado...cabendo-ha fiscalizaro funcionamento da emprésa e os
serviçospor ela prestados, de mado à garanr a sua efetividade, regularidade é qualidado técnica,

cet
act
Revogado pelaLei 6318de 20/09/1972)

dra
|Revogado pola Lei 8318 de 20/06/1972]

9
(Revogado pelaLei 318 de 20/08/1972]

»
iBevogado

pelaLei6318
de20/09/1972)

aires

doFUNDO.
eertodcameettedocisentetemáreo,iBevogado pela Lei 6318 de 20/09/1972]

a
Ievogado pola Lei 5318 do 20/06/1972]

9
iBevogado

nosLei6318
de20/08/19721

º iBevogadopelaLei6318de20/09/19721

“Art. 12. Os recursosdo FUNDO DE AGUA E ESGOTOS- FAE, inclusive receitas futuras, poderão ser aplicados como.
garanta do omprésiimos de qualquer natureza, contraidos pera a reização dos fins mencionados no Artigo 1º, desta Lei
Bem assim em Convênios com entidades pútlicas ou partcularas.

“Art. 13. Fica a Poder Executivo autorizado a abr crédito especial até a Importânciade CrS 50.000.004.00 (inqúenta
mihões do cruzeiros), desinado a atenderà participação incial do Estado na formação do Calalda AGEPAR.

Art 14, O Podar Executivo rogulamentará a presente Lei dentra de 60 (sessenta) dias, contados da sua publicação.

Art 15. EstaLei entrará em vigor nadata de sua publicação, resogadas as disposições em contrário

PALÁCIO DO GOVERNOEM CURITIBA, em 23 de janeiro de 1.963,

Moy Braga

Apio Ayros de Camvalho

Algaeyr Guimarãos

Vósporo Mondos

Esto texto não substitui o publicado no Diário Ofictatdo Estado
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1)
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ -

Certifico que o presente
expediente, protocolado sob nº 3119/2020 - DAP, em
6/7/2020 foi autuado nesta data como Projeto de Lei
nº 416/2020 - Mensagem nº 38/2020.

Curitiba, 6 de julho de 2020.

Camilã Brunetta
Matrícula nº 16.691

informamos que revendo nossos registros, em busca
preliminar, constatamos que o presente projeto:

(.) guarda similitude com

() guarda similitude com a(s) proposição(ões) em trâmite

() guarda similitude com a(s) proposição(ões)
arquivada(s)

(5) não possui similar nesta Casa.

e (/) dispõe sobre matéria que sofreu rejeição na presente Sessão
Legislativa

CamiirMatrícula nº 16.691

1- Ciente.
2- Encaminhe-se à Diretoria de Assistência ao Plenário, conforme art.
5º da Resolução n.º 2, de 23 de m;

Centro Legisiatvo Presidente AnibalKhury
Diretoria Legislativa

Praça Nosso Senhora de Sete s/n,E. Palácio XX de Dezembro - 3º Andar
Curitiba PR - CEP: 80530-912 — Telefone: (41) 3350.4138.


