
PILARES DO
NOVO MARCO LEGAL DO

SANEAMENTO BÁSICO

ABERTURA DO MERCADO:

CONTRATAÇÃO E PRÉVIA
LICITAÇÃO 

-------------

UNIVERSALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS

-------------

PRESTAÇÃO
REGIONALIZADA DOS
SERVIÇOS
-------------

Licitação e formalização de
contratos de concessão como
todos os prestadores, inclusive
empresas estatais.

Os contratos terão cláusulas
mínimas sobre tarifas,
universalização, qualidade dos
serviços e repartição de riscos.

Proibe empresas estatais
prestem os serviços sem licitação
e muitas vezes sequer sem
contrato formalizado...

... e sem competição e contratos,
é difícil fiscalizar e exigir a
realização de investimentos.

Facilita o acesso de empresas
privadas e aumenta o nível de
investimentos

Meta: a universalização do
saneamento até 31 de dezembro
de 2033.

Contratos em vigor deverão
comprovar a capacidade
financeira de cumprir a meta.

Contratos omissos deverão ser
alterados até 2022 para estipular
esta meta.

Reconhecidamente  boa parcela
da população não tem o devido
acesso à água e esgoto tratados.

A falta de contratos formalizados
e a ausência de concorrência no
setor historicamente tem
impedido de se exigir firmemente
o cumprimento de metas e
investimentos.

Competência para a Agência
Nacional de Águas (ANA) instituir
normas de referência.

A ideia é que todo o país seja
regulado pelas mesmas normas
gerais, sem se descurar das
especificidades locais.

Diminui a multiplicidade de entes
reguladores.

Garante a elaboração de normas
por agência tecnicamente
preparada.

Facilita a compreensão e o acesso
ao mercado.

Atribuição de titularidade para os
Estados sobre os serviços de
interesse comum entre vários
municípios.

Criação e incentivo de estruturas
para prestação conjunta dos
serviços entre municípios.

Reduz a fragmentação dos
serviços para cada município 

Reduz conflitos em regiões
metropolitanas e adensamentos
urbanos. 

Possibilita ganhos de escala para
municípios pequenos

LEIA EM NOSSO SITE SEQUÊNCIA DE
ARTIGOS SOBRE O NOVO MARCO LEGAL DO
SANEAMENTO BÁSICO
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NÓS APOIAMOS  O NOVO MARCO DO SANEAMENTO!


