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As oportunidades no setor de saneamento no
Brasil são enormes. Novos projetos de alto
impacto foram recentemente lançados, e há um
robusto pipeline [carteira de projetos] sendo
estruturado.

Para um país que é a nona economia mundial, ter
100 milhões de pessoas sem acesso a serviços de
esgotamento sanitário e 35 milhões sem acesso a
água limpa simplesmente não é admissível. 

Entretanto, esta tem sido a situação há décadas.
O esforço para atender a essa demanda
reprimida é enorme, e o poder público não possui
condições de realizá-lo sozinho. Prova disso é a
existência em si deste gap. Inclusive, já se tornou
fala repetitiva que o investimento privado,
nacional e estrangeiro, é essencial, e que a
retomada econômica passará pela infraestrutura,
sendo o saneamento a estrela.

Em síntese, há uma carência generalizada; baixa
capacidade do setor público de enfrentar o
desafio (seja em termos de estruturação, gestão
e/ou investimento); muito lobby corporativo
contra mudanças no setor; barreiras de entrada
para investimentos e operadores privados; um
mercado secundário incipiente (ante a falta de
desestatizações ou novos players privados),
especialmente em termos de fusões e aquisições;
porém, ainda assim, vê-se nítido desejo da
iniciativa privada de ampliar sua atuação no setor.
Em nosso escritório temos percebido aumento da
demanda nesse sentido.

Mas o que mudou para
termos uma visão tão positiva
do setor? Muita coisa!

NÃO FAZER NADA EM SANEAMENTO 
DEIXA DE SER OPÇÃO

Projeto de lei contém pilares de mudanças essenciais que visam endereçar problemas estruturais do setor

Em primeiro lugar, o debate está maduro, ainda que
tenha durado anos a fio. Chegou-se a um
entendimento generalizado, inclusive na classe
política, que “não fazer” deixa de ser uma opção.
Estamos em busca do tempo perdido.

Em segundo lugar, crise após crise ficou mais palpável
a necessidade de investir pesadamente em
saneamento. Tivemos uma crise hídrica sem
precedentes; tivemos (temos) uma crise econômica e
fiscal que reduziu a quase zero o espaço orçamentário
para investimento; e há uma crise sanitária que exige,
no mínimo, água para lavar as mãos (um luxo que
12.000.000 de pessoas em regiões metropolitanas
não tem).

Em terceiro lugar, o poder de mobilização que as
mídias sociais deram aos “sem voz” contribuiu para
incutir um senso de urgência.

Em quarto lugar, houve uma mudança substancial na
realização dos estudos para projetos de saneamento.
A mudança de institucionalidade do processo foi um
divisor de águas. Saímos de um modelo no qual a
grande maioria de iniciativas era via procedimentos de
manifestação de interesse (PMIs) ou manifestações da
iniciativa privada (MIPs), executadas de forma
fragmentada.

O papel que os bancos públicos, especialmente o
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), passaram a ter como
estruturadores tem sido determinante para a
evolução do setor. Agora há, e seguirá havendo, um
fluxo de oportunidades. Isso resolve o lado da oferta.
Afinal, haverá projetos de tamanho significativo, com
qualidade e em quantidade.

Por fim, e não menos importante, vem o novo marco
do saneamento, que analisamos nessa série de
artigos.

Equipe de Infraestrutura Azevedo Sette Advogados



Foi aprovado no Senado Federal, o Projeto de Lei n.
4.162/19 sobre o Novo Marco Legal do Saneamento
Básico, projeto resultante de ampla discussão
legislativa e decorrente de duas medidas provisórias
com vigências encerradas. Há boa expectativa de
agentes públicos e privados atuantes no setor de
que a nova legislação possa viabilizar novos
investimentos e melhorar o nível de governança das
entidades responsáveis pelo saneamento básico no
país. Ao nosso ver, o projeto contém quatro pilares
de mudanças essenciais que visam endereçar
problemas estruturais do setor, especialmente
quanto às suas condições regulatórias.

O interesse do mercado no setor é amplo, e temos
recebidos as mais diversas consultas sobre a nova
lei, a qual já vínhamos acompanhando de longa data.
Os clientes estão em sintonia com o momento e, nós,
prontos para os desafios.

O primeiro pilar a ser destacado é a universalização
dos serviços até 2033, inclusive nas localidades em
que atualmente os serviços de saneamento sejam
prestados mediante contrato de programa e não se
tenha metas estipuladas. Os titulares dos serviços
terão até 31 de dezembro de 2022 para alterar os
contratos vigentes e estipular metas de atendimento
de 99% da população com água potável e de 90%
com coleta e tratamento de esgotos, além de
redução de perdas e níveis de intermitência. O não
atendimento dessas metas sujeitará o prestador a
sanções por parte do ente regulador. Isso independe
da estratégia de regulação a ser adotada ou de quem
seja o prestador.
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O segundo pilar tem fortemente a ver com
segurança jurídica e regulatória. Trata-se
da nacionalização da regulação mediante a
atribuição de competência à Agência Nacional de
Águas (ANA) para instituir normas de referência
para o saneamento básico em âmbito nacional. A
ANA disporá, em suma, sobre: (i) qualidade e
eficiência dos serviços, (ii) tarifas, (iii) padronização
de contratos, e (iv) metas de universalização. Essa
regulação será ainda complementada e aplicada
por entes reguladores subnacionais indicados
pelos titulares dos serviços – Estados e municípios.

Com isso, busca-se que, em todo o país, o setor
esteja sendo regulado pelas mesmas normas
gerais, estipuladas segundo critérios técnicos e
mediante procedimentos participativos como
consultas e audiências públicas. Embora a
aplicação dessas normas gerais não seja
obrigatória por parte dos municípios, será pré-
requisito para a contratação de financiamentos
com recursos ou órgãos federais, de forma que se
espera incentivar a maior adesão por parte dos
entes locais.

A medida visa endereçar o problema da enorme
multiplicidade de entes reguladores atualmente
existentes, haja vista que, via de regra, o serviço é
de competência municipal e cada município hoje
pode estabelecer as suas próprias regras de
regulação do setor. Assim sendo, verifica-se que,

na prática, os municípios não detêm o preparo
técnico necessário para tanto e muitas vezes
sequer estabelecem tais normas, levando à baixa
qualidade dos serviços prestados. Ademais, a
existência de tantas fontes de normas acaba por
dificultar a entrada de novas empresas no setor,
que terão custos ainda maiores para se adequarem
às regras existentes em cada localidade que
atuarem.

O terceiro pilar é o da obrigatoriedade de
formalização de contrato de concessão quando a
prestação dos serviços se der por entidade que
não integre a administração de seu titular. Trata-se
da abertura de mercado. Esse contrato de
concessão deverá ser precedido de licitação e
conter as cláusulas mínimas exigidas pela Lei de
Concessões (Lei Federal 8.987/1995), inclusive
quanto a metas de expansão, qualidade e eficiência
dos serviços e cláusulas financeiras.

Com esta previsão, espera-se alterar o quadro
atual em que a maioria dos serviços de
saneamento do país é prestado por empresas
estaduais, contratadas diretamente pelos
municípios mediante contrato de programa, sem
realização de qualquer licitação (ou mesmo sem
qualquer formalização, como são as situações de
fato). Nesses casos, há pouco controle regulatório
das atividades das empresas estaduais de
saneamento, sem definição de metas de expansão 



e investimentos obrigatórios ou mesmo fiscalização sobre a qualidade dos serviços, além da ausência de
estruturação e transparência nas tarifas cobradas. A licitação e a formalização de contratos permitirão o
estabelecimento dessas regras e condições para a prestação dos serviços de saneamento.

As licitações ainda permitirão o acesso de empresas privadas aos serviços mediante concorrência com as
empresas estatais, mitigando-se o confortável monopólio do qual as estatais gozam hoje. As empresas
estatais terão de se tornar competitivas, atendendo aos investimentos e à qualidade dos serviços, o que
trará ganhos para todos os usuários.

Também no sentido de reduzir a pulverização do setor, o quarto pilar é o incentivo à prestação
regionalizada dos serviços. O projeto de lei crava a titularidade dos Estados sobre os serviços de
interesse comum entre vários municípios, além da competência estadual para organizar “unidades
regionais de saneamento básico”, instrumento criado pelo Novo Marco para agrupar vários municípios
para dar viabilidade econômica e técnica nos serviços prestados. Além disso, reitera-se a possibilidade de
formação de consórcios intermunicipais para gestão associada dos serviços de saneamento. Espera-se
que a concentração de vários municípios sob um único prestador possibilite economias de escala e a
redução de entes reguladores.

A expectativa é de que estas propostas possam alavancar investimentos e qualidade nos serviços
prestados no setor, revertendo o quadro atual em que parcela significante da população não tem acesso
à água e esgoto tratado.
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UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 que se exija
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 descuidar 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.

NACIONALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO

PILAR 1

CONTRATAÇÃO E PRÉVIA LICITAÇÃO

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

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

Proíbe que empresas estatais prestem os
serviços sem licitação e muitas vezes sequer
sem contrato formalizado e sem competição
uma vez que na grande maioria dos
contratos existentes é difícil fiscalizar e
exigir a realização de investimentos.

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

Abertura do mercado:

PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS

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.

PILAR 2

PILAR 3

PILAR 4



PRINCIPAIS

MUDANÇAS NOS

FUTUROS CONTRATOS

DE CONCESSÃO

A aprovação do novo marco legal do saneamento
básico foi o primeiro grande passo rumo à
universalização dos serviços de água e esgoto no
país. A modernização do modelo institucional do
setor, além de ter efeito direto na melhoria da
saúde e da qualidade de vida da população, vai ter
protagonismo na agenda de retomada da
economia após a pandemia da Covid-19,
impulsionando a geração de empregos e renda.

Como se sabe, o caminho a percorrer é longo e
perpassa, necessariamente, pela melhoria do
ambiente de negócios e, consequentemente, pelo
fortalecimento da regulação e dos instrumentos
contratuais. Assim, além da regulação dos serviços
de saneamento básico, da organização das
agências reguladoras, e das articulações entre os
planos de saneamento dos titulares de serviços
públicos às diretrizes nacionais, a elaboração de
instrumentos contratuais eficientes será essencial
para que se atinja as metas de universalização.

Mesmo que a celebração de contrato de
concessão, mediante prévia licitação, tenha
passado a ser a regra, haverá uma fase de
transição na qual contratos de programa e
contratos de concessão coexistirão no modelo
institucional. A esse respeito, houve veto
presidencial sobre o art. 16, que previa a
possibilidade de renovação, por 30 anos, de
contratos de programa e a formalização de
situações de fato de prestação dos serviços
públicos de saneamento básico por empresa
pública ou sociedade de economia mista até 2022.
Os vetos ainda serão apreciados pelo Congresso
Nacional, e podem alterar a redação final da lei.
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Futuros contratos de concessão

Talvez o ponto mais alto do novo marco legal tenha
sido a exigência de licitação, e celebração de
contrato de concessão, para a prestação de
serviços públicos de saneamento por entidade que
não integre a administração do titular dos serviços.
A medida aumenta a competitividade no setor,
garantindo a entrada de players capazes de fazer
frente à necessidade de investimentos
indispensáveis à universalização do saneamento.

Além das metas de universalização, comuns a
quaisquer dos cenários contratuais traçados acima,
o novo marco legal determina que todos os
contratos relativos à prestação dos serviços
públicos de saneamento básico contenham,
expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas
essenciais previstas no art. 23 da Lei nº 8.987/1995
– Lei Geral de Concessões, bem como as seguintes
disposições:

(I) metas quantitativas de não intermitência do
abastecimento;

(II) metas de melhoria dos processos de
tratamento;

(III) metas de expansão dos serviços;

(IV) metas de redução de perdas na distribuição de
água tratada;

(V) metas de qualidade na prestação dos serviços;

(VI) metas de eficiência e de uso racional da água,
da energia e de outros recursos naturais, do reuso
de efluentes sanitários e do aproveitamento de
águas de chuva, em conformidade com os serviços
a serem prestados;

(VII) possíveis fontes de receitas alternativas,
complementares ou acessórias, bem como as
provenientes de projetos associados, incluindo,
entre outras, a alienação e o uso de efluentes
sanitários para a produção de água de reuso, com
possibilidade de as receitas serem compartilhadas
entre o contratante e o contratado, caso aplicável;

(VIII) metodologia de cálculo de eventual
indenização relativa aos bens reversíveis não
amortizados por ocasião da extinção do contrato; e

(IX) repartição de riscos entre as partes, incluindo
os referentes a caso fortuito, força maior, fato do
príncipe e álea econômica extraordinária.

Ademais, cabe lembrar que à Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico (ANA) foi atribuída a 
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competência para editar normas de referência
sobre o serviço de saneamento, competindo-lhe,
dentre outras coisas, emitir normas de referência
destinadas à padronização dos instrumentos
negociais de prestação de serviços públicos de
saneamento básico firmados entre o titular do
serviço público e o delegatário, os quais
contemplarão necessariamente as cláusulas acima.

As condições de validade constantes do art. 11 da
Lei Federal nº 11.445/2007 também deverão ser
observadas nos contratos que tenham por objeto a
prestação de serviços públicos de saneamento
básico.

A aprovação do novo marco legal é essencial para a
universalização do saneamento básico, mas por si
só, não garantirá o acesso da população à água
tratada, coleta e tratamento de esgoto. Neste
contexto, um contrato de concessão bem
estruturado, além de trazer segurança jurídica para
as partes, pode (e deve) ser utilizado como
ferramenta para que o objetivo seja atingido.

Como se pode verificar, muitas são as metas a
serem alcançadas pelo prestador dos serviços
de saneamento básico. Por isso, é essencial que 

essas metas sejam detalhadas no contrato de
concessão, consideradas as características do local
da prestação de serviços, os recursos naturais
disponíveis, os bens reversíveis, a necessidade de
investimentos, e demais especificidades que
possam, de alguma forma, influenciar na prestação
dos serviços.

Ainda, para que a fiscalização possa ser efetiva, o
contrato de concessão deverá estabelecer, de
forma clara e objetiva, os indicadores de
desempenho, bem como as métricas para aferição
do resultado.

Algumas questões como a prestação de serviços de
saneamento básico em assentamentos informais
consolidados e a falta de poder de polícia do
prestador de serviço (para fiscalização de poços
irregulares, ligações clandestinas ou ausência de
ligações prediais para lançamento de esgoto, por
exemplo) também devem ser endereçadas no
contrato de concessão, a fim de que o serviço
possa ser prestado em atendimento ao nível de
qualidade.

Outra questão de crucial importância que deve
estar bem delineada no contrato de concessão é a



alocação de riscos. Uma matriz de riscos eficiente, detalhada e sem alocações genéricas, é fundamental
para o sucesso de um projeto de saneamento.

De acordo com o novo marco legal, caso a universalização não seja atingida no prazo estabelecido, fica
proibida a distribuição de lucros e dividendos pela prestadora de serviços de saneamento básico, bem
como deverá ser iniciado procedimento administrativo pela agência reguladora com o objetivo de avaliar
as ações a serem adotadas, incluídas medidas sancionatórias, com eventual declaração de caducidade da
concessão, assegurado o direito à ampla defesa.
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A mudança basilar dos contratos de concessão no contexto pós - novo marco legal foi o estabelecimento
de metas de universalização do serviço de saneamento básico e dos prazos para que tais metas sejam
alcançadas. Todas as demais diretrizes, metas e disposições legais convergem para que a universalização
seja atingida.

De fato, os dados do país são alarmantes. Cerca de 35 mi de brasileiros não têm acesso à água tratada e
100 mi não tem acesso a serviços de coleta de esgoto. Universalizar e licitar os serviços de saneamento
básico são imperativos.



Serviços de saneamento deverão ser prestados mediante
contrato de concessão precedido de licitação.

Até 31/03/22 podem ser feitas renovações de contatos
vigentes e formalização de serviços “de fato”. (VETADO)

Não poderão ser firmados novos contratos de programa - nos
quais não há competição.

ANA padronizará contratos

Metas de universalização não cumpridas: vedada a
distribuição de lucros e serão aplicadas sanções

Todos os contratos deverão conter:

(i) metas de não intermitência, melhoria do tratamento,
expansão, redução de perdas, qualidade, eficiência, e uso
racional de recursos naturais;

(ii) possíveis fontes de outras receitas;

(iii) cálculo de indenização de bens reversíveis não
amortizados; e

(iv) repartição de riscos

PRINCIPAIS MUDANÇAS NOS FUTUROS
CONTRATOS DE CONCESSÃO

Futuros contratos...

Contratos de programa e de concessão em vigor serão
respeitados.

Respeito aos
contratos vigentes

Objetivos
CompetitividadeSegurança JurídicaUniversalização

... serão melhores
contratos
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Uma série de entraves legais e institucionais,
principalmente as disputas em torno da titularidade
desses serviços resultaram em poucos avanços na
expansão do acesso ao saneamento básico no País,
mesmo após a promulgação da Lei Federal nº 11.445,
de 05 de janeiro de 2007 (“Lei do Saneamento”).

Em relação à titularidade para a prestação dos
serviços de saneamento, a competência
constitucionalmente conferida aos estados para
instituir regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões, a fim de integrar a
organização e o planejamento da execução de funções
públicas de interesse comum, parecia usurpar a
competência constitucionalmente outorgada aos
municípios para tratar dos assuntos de interesse local.

A questão colocada objetivamente envolvia a
caracterização dos serviços de saneamento como
função pública de interesse comum ou de
interesse local.

Abordando o tema, o Supremo Tribunal Federal
proferiu, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.842 – Rio de Janeiro,
decisão afirmando que apesar da competência sobre
o serviço de saneamento básico ser municipal, a
função pública deste serviço frequentemente
extrapola o interesse local e passa a ter natureza de
interesse comum no caso de instituição de regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões.
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Na ocasião, esta decisão foi por muitos intérpretes
considerada como a aguardada solução para o
conflito envolvendo a competência constitucional
referente aos serviços de saneamento.

O STF ratificou a competência municipal para os
serviços de saneamento básico e definiu que
serviços públicos comuns aos municípios de
regiões metropolitanas devem ser geridos por um
conselho integrado pelo estado e pelos municípios
envolvidos, o qual deve buscar uma solução
compartilhada para a prestação desses serviços.
Referido julgado não esclareceu, entretanto, como
seria operacionalizado este compartilhamento de
competências, mantendo acesa a discussão.

Em 2015, o entendimento do STF foi incorporado
pela Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro
daquele ano (“Estatuto da Metrópole”), cuja
promulgação buscou unificar o tratamento das
regiões metropolitanas, atribuindo o exercício da
titularidade dos serviços nestas regiões ao
colegiado interfederativo, prevendo, para os
demais casos de interesse comum, o exercício da
titularidade por meio de instrumentos de gestão
associada como os consórcios públicos ou 

convênios de cooperação.

Apesar desse novo cenário normativo e
jurisprudencial, a questão acerca da titularidade
ainda suscitava muitos debates e carecia de um
tratamento específico pela legislação de
saneamento. Neste sentido, o Projeto de Lei nº
4.162/19, que estabelece o novo Marco Regulatório
do setor, se transformou na Lei Federal nº
14.026/2020, sancionada com vetos.

A definição da titularidade dos serviços de
saneamento básico no Novo Marco Regulatório
utilizou, como critério, a dimensão do interesse
envolvido . Ou seja, os municípios ou o Distrito
Federal serão os responsáveis quando se tratar
de serviço de interesse local (definido como
funções públicas e serviços cujas infraestruturas e
instalações operacionais atendam a um único
município); e, quando se tratar de serviço de
saneamento básico de interesse comum (aquele
em que ocorre o efetivo compartilhamento de
instalações operacionais), a titularidade será
exercida pelo estado em conjunto com os
municípios integrantes de regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões.

1

   Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:
I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local;
II - o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum.

1



Importante destacar que o novo Marco Regulatório também prevê o exercício da titularidade dos serviços
de saneamento por gestão associada (consórcio público ou convênio de cooperação), conforme disposto
no art. 241 da Constituição Federal.

A definição da titularidade dos serviços de saneamento com base na dimensão do interesse envolvido e,
também, por meio de instrumentos de gestão associada, está em linha com um dos princípios basilares
do novo Marco do Saneamento, qual seja, a “prestação regionalizada dos serviços”, modalidade de
prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em
determinada região cujo território alcance mais de um município.

A formação de blocos municipais para a prestação integrada dos serviços de saneamento básico não é
novidade. A constituição de consórcios municipais já era possível. A inovação no Novo Marco Regulatório é
atribuir aos estados a competência na estruturação desses blocos.

Dessa forma, além dos casos das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões, a
regionalização dos serviços também poderá ser estruturada por meio da criação (i) de unidade regional de
saneamento básico, instituída pelos estados e composta por municípios não necessariamente limítrofes
para atender às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos
municípios menos favorecidos; ou (ii) de bloco de referência estabelecido pela União, subsidiariamente
aos estados, e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos municípios titulares dos
serviços .

Nota-se que o Marco Regulatório apresenta uma série de “benefícios” associados à adoção da prestação
regionalizada, como, por exemplo, a flexibilização do prazo para atingimento das metas de
universalização; a priorização à alocação dos recursos públicos federais não onerosos e ao recebimento
de apoio técnico e financeiro da União para adaptação dos serviços ao disposto na Lei de Saneamento.
Inicialmente, o projeto de lei aprovado no Senado previa que a adesão a essas estruturas de prestação
regionalizada seria voluntária por parte dos municípios, contudo, esta previsão foi objeto de veto
presidencial, que acaba tendo por efeito tornar a adesão obrigatória.

O estímulo à formação de blocos de municípios para o desenvolvimento regionalizado dos serviços de
saneamento básico tem por objetivo a geração de ganhos de escala e garantir a viabilidade técnica e
econômico-financeira dos serviços, com vistas à universalização, na medida em que integra municípios
com diferentes níveis de atratividade em um mesmo pacote de prestação dos serviços. Busca-se, por
consequência, resolver o problema do subsídio cruzado. A expectativa é que a regionalização dos serviços
de saneamento permitirá que municípios pequenos e deficitários tenham a oportunidade de construir
estruturas e instalações mais avançadas para melhorar a qualidade dos serviços prestados.

SANEAMENTO BÁSICO PÁGINA |  15

  A União poderá ficar a cargo de estabelecer os blocos de referência quando o Estado não o fizer no prazo de 1 (um) ano da
publicação da lei resultante do Projeto de Lei nº 4.162/19.

2

2
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Em teoria, a discussão sobre a titularidade e competência para prestar serviços de saneamento, a
definição de interesse comum e interesse local e a possibilidade de formação de blocos municipais
buscando o ganho de escala e a eficiência almejada para a viabilização técnica, econômica e financeira da
prestação dos serviços de saneamento foi harmonizada.

Acreditamos no ganho evolutivo alcançado com a aprovação do Novo Marco Regulatório, construído para
atender as expectativas da sociedade e alcançar a universalização da prestação dos serviços de
saneamento. A sua aplicação prática e verificação empírica deverão comprovar que a finalidade da norma
será realmente alcançada com a necessária segurança jurídica na prestação regionalizada dos serviços de
saneamento, sobretudo para a realização dos vultuosos investimentos essenciais para o setor e
construção das novas modelagens de concessões e parcerias público privadas.



Atender exigências de saúde pública, ou
Dar viabilidade técnica e econômica à prestação dos serviços.

Flexibilização de prazo para universalização,
Prioridade na obtenção de recursos federais,
Apoio técnico e financeiro da União.

Estados poderão criar agrupamentos de municípios não necessariamente limítrofes para:

A adesão dos municípios é facultativa, mas há incentivos à adesão:

Subsidiariamente ao Estado, a União poderá criar "blocos de referência" como o mesmo objetivo

PRESTAÇÃO REGIONALIZADA
DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO 

Ganho de Escala - bloco de vários municípios (limítrofes ou não) sob um único operador

Proteção aos Pequenos Municípios - isoladamente poderiam não ser atrativos. Em bloco, fica
favorecida a viabilidade técnica e econômico-financeira

Subsídios Cruzados - prestação regionalizada facilita a sua estruturação

Inovação: unidade regional de saneamento básico

Gestão Associada e

Regionalização

Avanço na harmonização do interesse comum e do
interesse local

Incentivo à formalização de soluções coletivas

Adesão voluntária de cada ente federativo

Vantagens da prestação regionalizada
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ANA: REGULADORA

DAS REGULADORAS

O novo marco legal do saneamento confronta
diretamente a fragmentação regulatória no setor,
em grande parte responsável por causar
insegurança jurídica nas relações contratuais que
acobertam a delegação da prestação dos serviços
de saneamento.

Essa instabilidade poderá ser mitigada com as
novas atribuições outorgadas à ANA no Novo
Marco Regulatório? Eis a questão a ser respondida.

No quadro atual, cada titular dos serviços de
saneamento pode estabelecer suas próprias regras
para os operadores daquelas localidades. Esta
multiplicidade de entes reguladores traz uma
elevada percepção de riscos regulatórios e
insegurança jurídica. Ademais, torna a regulação
existente desconexa, por vezes contraditória, e
ocasiona maior dificuldade de acesso para novos
atores nesse mercado. Também não são todos os
municípios que possuem o preparo técnico e
institucional para elaborar normas adequadas e
fiscalizá-las, afetando negativamente a entrega aos
cidadãos e o nível dos investimentos.

A solução encontrada para este problema
estrutural foi a “nacionalização” da regulação. Na
verdade, não se trata de alteração das
competências para regular, mas sim de uma
convergência regulatória coordenada pela Agência
Nacional de Águas (ANA). Ela editará normas de
referência para a regulação dos serviços públicos
de saneamento básico por seus titulares e
respectivas entidades reguladoras.
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O intuito é a uniformização da regulação, ao menos em relação às regras gerais, deixando às agências
reguladoras locais as questões específicas ou o detalhamento das “normas gerais”.

Ao levar a coordenação da regulação macro do setor para a ANA, busca-se normas elaboradas de
forma transparente e técnica, com previsibilidade, com agenda regulatória, mas sem negligenciar as
especificidades e necessidades locais na prestação dos serviços. Também busca-se privilegiar a
integração do saneamento com o tema das bacias hidrográficas, competência já tradicional da
agência. Cria-se um verdadeiro norte para a regulação do setor, de forma integrada e com visão
holística.

Como objetivos da regulação para o setor, o novo marco elenca a livre concorrência, competitividade e
sustentabilidade econômica dos serviços, lado-a-lado com a prestação adequada, universalização e a
cooperação federativa.

Caberá à ANA dispor sobre (i) tarifas, (ii) padronização de contratos para prestação dos serviços, (iii)
metas de universalização, (iv) metodologia de cálculo de indenizações, (v) governança das entidades
reguladoras, (vi) qualidade e eficiência dos serviços, entre outros temas.

Essas normas de referência serão posteriormente complementadas, preenchidas e aplicadas pelos
entes reguladores locais de forma a moldá-las à sua realidade. A posição de poder concedente em
contratos e a fiscalização dos serviços, assim, continua sendo atribuída aos entes locais, mas agora
com a devida observância das normas de referência nacionais, o que parece ser a forma mais
adequada de tratar o tema e respeitar a divisão constitucional de competências.

A legislação não prevê, porém, penalidades para as entidades reguladoras que não adotarem as
normas de referência, nem prevê nulidade para as regras que contrariarem essas normas. Como
mecanismo de incentivo à adoção das normas de referência, o novo marco estabeleceu que o acesso
a recursos ou financiamentos federais para o setor será condicionado à observância. Para tanto, a
ANA publicará lista de entidades reguladoras que atendem às normas de referência, devendo cada
entidade reguladora periodicamente comprovar que adota e aplica tais normas.

O novo marco também se cerca de previsões para que a regulação siga as melhores práticas em busca
de qualidade, independência, tecnicidade e transparência. Estabelece que as normas de referência
deverão ser elaboradas mediante consultas e audiências públicas e com a realização de Análise de
Impacto Regulatório (AIR). Tudo desempenhado com independência decisória e autonomia
administrativa, bem como com transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das suas
decisões.
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Embora não seja garantia absoluta, a condução da regulação por entidades independentes (ao estilo das
agências reguladoras federais) tende a reduzir o risco político nas concessões e evitar motivações
indevidas (ex.: eleitorais) na gestão dos contratos (ex.: revisão das tarifas). Isso é de especial cuidado em
um setor com tanta carência e impacto social, cujos resultados na qualidade de vida das pessoas são
evidentes, mas que dependem de muito planejamento e sustentabilidade financeira, inadmitida a
manipulação por outros interesses momentâneos.

Acreditamos, porém, que nem tudo será tranquilo. Existe a possibilidade de o Partido dos Trabalhadores
ajuizar nova ação direta de inconstitucionalidade, à semelhança do que fez na ADI 6128 em relação à MP
868/18, quando questionou a reestruturação da ANA, “para lhe conferir competências novas e complexas,
além de centralizar o planejamento do saneamento brasileiro em prejuízo das autonomias locais”. Frise-se
que citamos o Partido dos Trabalhadores não por qualquer razão ideológica, mas porque foi a única
bancada no Senado a votar em bloco contra o novo marco. Todas as demais bancadas foram unânimes ou
majoritariamente a favor.

O novo marco do saneamento, portanto, traz sólida proposta de mudança estrutural da regulação do setor
no país. A “nacionalização” de regras gerais, referenciais, a serem complementadas pelos entes locais trará
maior segurança jurídica e maior qualidade das normas regulatórias. Ganham os poderes públicos, os
investidores e, principalmente, os usuários. A ANA será a reguladora das reguladoras.
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Regras gerais serã detalhadas e complementadas pelos entes locais,
inclusive quando atuarem na condição de poder concedente.

Não há penalidades ou nulidades para as regras locais que contrariarem as
normas de referência.

Porém, a conformidade com as normas nacionais será condição para a obtenção
de recursos e financiamentos federais para o setor de saneamento.

A ANA e as entidades reguladoras locais deverão adotar medidas de governança
regulatória.

Deverão ser realizadas Análises de Impacto Regulatório (AIR), audiências e consultas
públicas.

Espera-se a redução do risco político das concessões. Seriam evitadas medidas
oportunísticas e indevidas. 

Foco na qualidade dos serviços e na sustentabilidade financeira.
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Cada Estado ou Município pode dispor as regras para os operadores em suas
localidades.

Resultado: regulação desconexa, sem embasamento técnico, elevada percepção
de riscos regulatórios, e insegurança jurídica. 

Afeta negativamente o desenvolvimento do setor!

Cria-se convergência da regulação em torno da Agência Nacional de Águas (ANA). Busca-se a
uniformização de regras gerais aplicáveis em todo país.

A ANA elaborará normas sobre tarifas, padrões contratuais, metas de universalização, qualidade
dos serviços, governança regulatória, entre outros temas.

Hoje a regulação é fragmentada e inadequada

Novo Marco Legal cria  "normas de referência" nacionais

Estados e Municípios adequarão as normas nacionais para sua
realidade

Regras elaboradas por órgãos técnicos e independentes



A preocupação com a segurança jurídica tem sido ponto
recorrente nas proposições de alterações legislativas
recentes, já que sua ausência é um dos maiores receios
enfrentados pelos investidores. Como a tônica do
momento é a criação de ordenamentos jurídicos
capazes de fomentar a atração de investimentos para os
setores de infraestrutura, o novo marco legal de
saneamento – como não poderia deixar de ser – tratou
de propor disposições voltadas à universalização dos
serviços e capazes de dar ao setor uma maior
estabilidade regulatória e clareza legislativa quando à
titularidade, metas e obrigações, sem, contudo, deixar
de resguardar a estabilidade dos contratos vigentes.
Seria incoerente buscar conferir maior segurança
jurídica ao setor de saneamento, ferindo-a nos contratos
atuais.

De acordo com o novo marco legal, os contratos de
programa vigentes, desde que regularmente celebrados
entre o titular dos serviços públicos de saneamento e a
empresa pública ou sociedade de economia mista
prestadora dos serviços, permanecerão em vigor até o
advento do seu termo contratual. Esta mesma regra
aplica-se aos contratos de concessão em vigor.

A preservação desses contratos, no entanto, não se dá
em prejuízo das exigências de cumprimento das metas
de universalização dos serviços que garantam o
atendimento de 99% da população com água potável e
de 90% da população com coleta e tratamento de
esgoto, até 31 de dezembro de 2033, de forma que se
condicionou a manutenção da vigência desses contratos
à comprovação da capacidade econômico-financeira da
contratada para alcançar as referidas metas. 
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COMO FICAM

CONTRATOS VIGENTES E

LICITAÇÕES EM CURSO? 
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Importa notar aqui que a metodologia para
comprovação da capacidade econômico-financeira
da contratada ainda deverá ser regulamentada por
decreto do Poder Executivo, e deverá considerar de
alguma forma, em nossa visão, eventuais
necessidades de recomposição do equilíbrio destes
contratos. Situação interessante e que vale a
menção diz respeito aos contratos já firmados, com
lastro em procedimentos licitatórios, que tratem,
individualmente, de água ou de esgoto. Nestes
casos, a lei parece permitir a ampliação do escopo,
por aditivo, para permitir a inclusão do serviço não
prestado, se assim desejar o titular dos serviços,
desde que em comum acordo com contratada e
observado o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.

Os contratos de programa e de concessão em
andamento que não possuam obrigações para o
atingimento das metas de atendimento, de
cobertura e de prazo acima deverão ser aditados,
até 31 de março de 2022, para viabilizar não só
essa inclusão, mas também a inserção de metas
quantitativas de não intermitência do
abastecimento, de redução de perdas e de
melhoria dos processos de tratamento. Nestes
casos, é mandatório observar a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Ademais, o legislador, atentamente, sabendo da
realidade dos serviços de saneamento e que não se
faz possível consertar as mazelas da situação atual
do dia para noite, possibilitou aos titulares dos
serviços traçar suas estratégias e definir, dentro de
uma gama de alternativas legais, a forma da
prestação dos serviços adequada ao alcance das
metas de universalização estabelecidas.

Com isso e considerando as dificuldades práticas, o
novo marco legal facultou às partes dos contratos
de programa regularmente celebrados renovar a

vigência destes contratos pelo prazo máximo de 30
anos, desde que isso seja feito até 31 de março de
2022, mediante acordo e com a devida comprovação
da capacidade econômico-financeira da contratada
para cumprir as obrigações e metas de
universalização estabelecidas.

Dentro dessa linha e observadas as mesmas
condições colocadas acima, o novo marco legal
também permitiu que os serviços públicos de
saneamento básico que hoje são prestados por
empresa estatal de forma precária (isto é, sem lastro
em contrato de programa ou cuja vigência esteja
expirada), sejam reconhecidos e formalizados ou
renovados, por meio da celebração ou renovação de
contratos de programa. Todavia, ambos os
dispositivos foram vetados pelo Presidente da
República, gerando incertezas sobre o futuro desses
contratos/situações, com grande probabilidade de
intenso debate político e judicial.

Caso os vetos sejam derrubados, estas faculdades
de renovação dos contratos e/ou de formalização
das prestações irregulares não se dão à revelia das
metas de universalização. Os reconhecimentos e as
renovações estarão condicionados à comprovação
da capacidade econômico-financeira da contratada
de cumprir as obrigatórias metas contratuais de
atendimento de 99% da população com água potável
e de 90% da população com coleta e tratamento de
esgoto até 31 de dezembro de 2033.

Por fim, importa dizer que o novo marco do
saneamento também tratou de conferir segurança
jurídica às relações existentes e formalizadas,
mesmo na hipótese de privatização das companhias
estaduais de saneamento.



Caso haja a alienação do controle acionário da companhia prestadora de serviços, os contratos de
programa ou contratos de concessão por ela detidos poderão ser substituídos por novos contratos de
concessão, observando-se o Programa Estadual de Desestatização, quando aplicável, inclusive com
dispensa de anuência prévia para a alienação da companhia estadual pelos entes públicos que
formalizaram o contrato de programa, quando este não sofrer quaisquer alterações de escopo, regras
contratuais ou prazo.

Também em prol da segurança jurídica, o novo marco legal do saneamento determina que, em caso de
alienação de controle das empresas estatais ou sociedades de economia mista, os contratos de parceria
público-privada e as subdelegações por elas celebrados devem ser mantidos pelo novo controlador,
devendo o titular dos serviços públicos de saneamento manter os prazos e condições do contrato de PPP
ou de subdelegação, mediante sucessão contratual.

Um último ponto que merece atenção diz respeito à incidência do novo marco legal sobre as licitações
em curso ou em planejamento ao tempo da publicação da lei. Muito embora a nova norma seja complexa
e demande cuidadosa análise por parte de todos os stakeholders quanto à sua aplicação, não foi
determinado um intervalo entre a sua publicação e o início de sua vigência. Com isso, entende-se que os
editais já publicados e em vias de o serem, deverão ser adequados aos preceitos do novo marco – caso
não tenham sido preventivamente ajustados considerando o texto em discussão no Congresso Nacional.

Há uma notável exceção, no entanto. O novo marco permitiu que os prestadores de serviços públicos de
saneamento com lastro em contrato realizem licitações para subdelegar os serviços ou celebrar parcerias
público privadas, observando-se um limite de 25% do valor contratado. Tal limitação, todavia, de acordo
com o novo texto legal, pode ser ignorada pelos Municípios pertencentes a uma região metropolitana,
com estudos em curso, desde que o contrato seja assinado em até um ano.

Em suma, o novo marco regulatório do saneamento demanda análise e aplicação cuidadosa por todos os
entes federados, agências reguladoras, e prestadores de serviços – sejam eles públicos ou privados – e
seguramente demandará extensa regulamentação. Não obstante, é possível afirmar que o legislador teve
êxito ao balancear a segurança jurídica dos prestadores atuais com a inovação e modernização do setor
necessárias para atrair novos atores, sempre com o objetivo de prestar serviços públicos de qualidade
para a população, visando à universalização.
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Possibilidade de renovação ou formalização, pelo prazo
máximo de 30 anos, desde feita até 31.03.2022 (VETADO)

C O M O  F I C A M  C O N T R A T O S
V I G E N T E S  E  L I C I T A Ç Õ E S
E M  C U R S O

PALAVRAS CHAVE:
ESTABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA 

CONTRATOS DE PROGRAMA E
CONCESSÕES DE FATO

LICITAÇÕES EM CURSO

Regras e exceções para o aproveitamento das
licitações em curso, desde haja capacidade para o
atendimento de metas

PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS

Em prol da segurança jurídica, os contratos vigentes
devem ser observados

METAS DE ATENDIMENTO

A preservação, a renovação ou a formalização de contratos está
condicionada à capacidade para cumprimento de metas
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AS ESTATAIS DE

SANEAMENTO HOJE 

E AMANHÃ

Pilares estruturais do setor de saneamento desde
a sua organização pelo Plano Nacional de
Saneamento – PLANASA, instituído e implementado
na década de 70, as companhias estaduais de
saneamento constituem tema fulcral na discussão
do novo marco legal do saneamento básico,
especialmente quando se leva em consideração a
atual situação (operacional, técnica, econômica,
financeira e estratégica para o País) e o seu futuro
a partir do início da vigência das novas balizas do
setor, tão logo ocorra a sanção do novo marco pela
Presidência da República.

Desde seu início, as companhias estaduais atuaram
no processo de universalização dos serviços de
distribuição de água, o seu tratamento e a coleta
de esgoto, beneficiando muita gente. Formaram
um corpo técnico competente, qualificaram mão-
de-obra e atuaram durante muitos anos como
realizadoras dos investimentos necessários. Foram,
portanto, de extrema importância para o país.

Com o passar dos anos e constantes mudanças no
cenário político nacional, reiteradas crises
econômicas, má gestão e falta de capacidade para
investimentos, a grande maioria das companhias
estaduais de saneamento, sobretudo aquelas
localizadas em estados com menor
desenvolvimento econômico, tornaram-se
empresas deficitárias, endividadas, obsoletas,
administradas com forte influência política e, por
consequência, tornaram-se incapazes de realizar
os vultuoso investimentos necessários para se
alcançar a universalização dos serviços de
saneamento em benefício da população.
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Esta carência de capacidade das companhias estaduais foi, inclusive, uma das principais razões indutoras
para se colocar em pauta há muitos anos a discussão acerca da necessidade de um novo marco legal para
o saneamento.

Após a realização de alguns movimentos de privatização de determinados ativos no setor no final da
década de 1990, modelados sob um cenário jurídico ainda imaturo na área do saneamento, rapidamente
veio à tona a preocupação do setor privado em relação à segurança jurídica. Temas como a titularidade da
competência para tratar do assunto, os serviços de saneamento em regiões metropolitanas, a relação dos
municípios com as companhias estaduais, entre outros, passaram a ser um entrave na continuidade e
incremento do interesse privado no setor.

Um pouco mais adiante, a partir do advento da lei das Parcerias Público Privadas - PPPs, uma nova janela
se abriu para o setor privado, que enxergou na celebração de contratos de PPPs com as companhias
estaduais uma alternativa viável para aproveitar determinadas oportunidades de investimento no setor de
saneamento, além de concessões outorgadas diretamente por municípios que optaram por não firmar
contrato de programa com as companhias estaduais.
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Neste cenário, alguns contratos foram licitados, celebrados e seguem vigentes, o que encorpou a discussão
sobre a necessidade de um novo marco regulatório para o setor.

Muitas são, contudo, as dificuldades relativas à regulação dos contratos, diante das inúmeras entidades
reguladoras (sem coordenação nacional), discussão sobre tarifas, garantias, processos de reequilíbrio
econômico e financeiro, metas de investimentos, questões hidro-geográficas, políticas e ideológicas, entre
outros temas que geram elevado nível de insegurança jurídica na visão da iniciativa privada,
comprometendo, deste modo, o incremento da sua importante participação neste setor que requer bilhões
de investimentos para que se alcance a universalização.

De forma resumida, este é o contexto que gerou o ambiente para se chegar recentemente a tão
aguardada aprovação do novo marco do saneamento, sem, entretanto, ser respondida
claramente a seguinte pergunta: Qual será o futuro das companhias estaduais de saneamento?



A resposta a essa questão é sempre polêmica e
recheada de pressão política, ideológica e
corporativa. Existe muito receio com os movimentos
de privatização, principalmente, porém colocados de
forma genérica, como a venda das companhias
estaduais de saneamento para a iniciativa privada, o
que, argui-se, acarretaria demissões, elevação de
tarifas e a “mercantilização” da água. São colocações
bastante comuns, enfrentadas em praticamente
todos os processos de modelagem de projetos que
envolvam contratos com a iniciativa privada, antes
mesmo de se concluir qual será o modelo adequado
à situação prática. Estes pontos também foram
muito discutidos no curso do processo legislativo
para a aprovação do novo marco.

No arcabouço legal que passará em breve a vigorar,
resta claro o incentivo à participação da iniciativa
privada no setor, por exemplo, quando extingue os
contratos de programa e insere as companhias
estaduais em igualdade de condições com as
empresas privadas nos processos competitivos de
concessão de serviços de saneamento.

Entretanto, o novo marco não deixou de tutelar e
dar condições para as companhias estaduais se
reestruturarem e sobreviverem, quando, entre
outros aspectos, permitiu a regularização de
contratos e a prorrogação dos contratos de
programa atualmente existentes por até 30 anos,
desde que atendidas determinadas metas.

Os legisladores, atendendo aos anseios da
sociedade, mas sem deixar de interagir com todos
os stakeholders, talvez não tenham chegado a uma
solução definitiva para todos os problemas do setor,
ao pleno atendimento das necessidades e pleitos da
iniciativa privada ou a uma equação para se manter
o modelo de plena manutenção de um setor com
a eternização da prevalência de companhias
estaduais. Alcançaram o que foi possível e,
aparentemente, de forma equilibrada. Esta pode ser
a grande virtude deste novo marco, uma Mediania
Aristotélica aplicada ao setor do saneamento.

E é justamente nesse equilíbrio que enxergamos o
futuro das companhias estaduais de saneamento.

Não acreditamos em um número elevado de
privatizações no seu sentido estrito de alienar o
controle de companhias estaduais de saneamento
básico, diante dos grandes desafios envolvidos
neste modelo, como, por exemplo, o tratamento a
ser dado ao grande passivo existente nestas
companhias, a resistência política, ideológica e social
em determinadas regiões, a situação econômica e
financeira deficitária e, até mesmo, a sua viabilidade
e continuidade.

Apesar de não existir um único modelo a ser
seguido, visualizamos no setor, a partir da sanção
do novo marco, a intenção de as companhias
estaduais firmarem maior número de contratos de
parceria público privadas, o que provavelmente será
bem recebido pela iniciativa privada, como já vinha
ocorrendo, tendo em vista principalmente o fato de
as PPPs comportarem diferentes modelagens
(produção de água bruta, tratamento de água,
coleta e tratamento de esgoto, com ou sem a gestão
comercial, etc). 

Por outro lado, é possível que determinadas
companhias estaduais tenham contratos
rescindidos se deixarem de atingir as metas de
ampliação e universalização da cobertura dos
serviços públicos de saneamento básico.

Ocorrerá a repaginação de todo o setor. Haverá
companhias estaduais que conseguirão passar por
processo de reestruturação e competir com a
iniciativa privada e/ou contratar PPPs, reduzindo o
seu escopo de atuação, tornando-se eficientes,
enquanto outras poderão ser privatizadas integral
ou parcialmente (cisões). Não ocorrerá, entretanto,
o desaparecimento das companhias estaduais.
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Observação Importante: artigo elaborado antes dos
vetos presidenciais, e ainda pode ser afetado pela
apreciação destes vetos pelo Congresso Nacional.



C
O

M
P

A
N

H
IA

S
E

S
T

A
D

U
A

IS
 D

E
S

A
N

E
A

M
E

N
T

O

H
O

J
E

A
M

A
N

H
Ã

N
O

V
O

 A
M

B
IE

N
T

E

Protagonistas do
setor

Capacidade de
investimento
exaurida ou muito
limitada

Ambiente de
baixíssima
competição

Seguirão sendo
destaque

Papel revisitado

Vetos presidenciais
trarão novidades

Não desaparecerão

Necessidade de se reestruturarem

Baixa probabilidade de privatizações

Devem firmar mais PPPs 

Competição com a iniciativa privada

Possibilidade de contratos rescindidos
por não atingimento de metas

Seguirão os atritos com municípios
sobre ativos não amortizados

Se adequarão às normas gerais da
ANA?
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Um dos principais elementos do novo marco
regulatório de saneamento – visto de maneira positiva
por quase todos os prestadores, públicos e privados –
é a atribuição, à Agência Nacional das Águas (“ANA”), da
competência de expedir normas de referência com
intuito de reduzir a disparidade regulatória
resultante  da existência de dezenas de agências
reguladoras em todo o Brasil. Sobre o papel da ANA no
novo marco do saneamento, recomendamos a leitura
de nosso artigo “ANA: Reguladora das Reguladoras”.

Para além do papel fortalecido da ANA, o Governo
Federal criou uma rede de incentivos à  concertação
e alinhamento dos municípios e estados ao novo
marco. Por exemplo:

1. Criação do Comitê Interministerial de Saneamento
Básico, com a finalidade de assegurar a
implementação da política federal de saneamento
básico e de articular a atuação dos órgãos e das
entidades federais na alocação de recursos
financeiros em ações de saneamento básico;

2. Apoio técnico e financeiro da União à adaptação
dos serviços públicos de saneamento básico às
disposições da lei;

3. Regras para a aplicação de recursos não onerosos
da União, com vistas à priorização de investimentos
na prestação de serviços regionalizada, por meio de
blocos regionais, quando a sua sustentabilidade
econômico-financeira não for possível apenas com
recursos oriundos de tarifas ou taxas;

SANEAMENTO BÁSICO PÁGINA |  30

SANEAMENTO:
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4. Concessão de benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou creditícios pela União como
contrapartida ao alcance de metas de desempenho operacional;

5. Observância das normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de
saneamento básico expedidas pela ANA será condição para alocação de recursos públicos federais e os
financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da
União; etc.

Na mesma linha, merece elogios o intuito de padronizar os contratos celebrados entre os titulares do
serviço e os prestadores, sobretudo considerando o esperado boom de investimentos no setor decorrente
da aprovação do novo marco, tanto em razão da segurança jurídica conferida quanto da arrojada – e mais
do que necessária – meta para a universalização dos serviços até 31 de dezembro de 2033.

É importante reconhecer que essa segunda atribuição apresenta relevo ainda maior quando se considera a
multiplicidade de leis que regem um único contrato e que, frequentemente, não dialogam entre si,
produzindo resultados contraditórios que arriscam minar um dos principais motes do novo marco, a já
mencionada segurança jurídica.

Um dos modelos mais prováveis para as rodadas de licitações que virão é o das parcerias público-privadas
promovidas por empresas públicas ou sociedades de economia-mista estaduais, que atualmente sejam
titulares de contratos de concessão ou de programa. A modelagem desse tipo de projeto deverá levar em
conta, ao menos, 10 (dez) leis federais distintas, incluindo a Lei Geral das Concessões (Lei nº 8.987/1995), a
Lei das PPPs (Lei nº 11.079/2004), a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), além da Lei do Saneamento
Básico (Lei nº 11.445/2007), principal foco de alteração do novo marco legal, e ainda leis locais sobre
licitações, concessões e PPPs. Ainda que falemos das “concessões comuns”, este quadro muda pouco.
Basicamente, exclui-se a Lei das PPPs.

Além da complexidade inerente à multiplicidade de normas, ressalta-se que o legislador nem sempre
trabalha com os mesmos conceitos e premissas ao elaborar normas conexas. E há, ainda, o intervalo
temporal entre as normas. Não é raro, nesse ínterim, a sociedade ter alterados seus costumes, dinâmicas
ou percepções.
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Em um exemplo de menor relevância, o novo marco
modificou – de forma singela – dispositivo sobre a
possibilidade de interrupção da prestação dos
serviços em decorrência do inadimplemento do
usuário. Ocorre que esse mesmo tema também foi
tratado em norma aprovada em junho de 2020,
estabelecendo que a interrupção não pode se dar
nos finais de semana, feriados ou em suas vésperas.

Em maior grau, todavia, vale focar na Lei das
Estatais. Editada para preencher a lacuna existente
desde 1988 com relação à regulamentação do art.
173, §1º, da Constituição Federal, a lei cuidou de
forma mais minuciosa das normas internas de
governança das empresas públicas e sociedades de
economia mista e de suas subsidiárias, deixando o
tema das licitações e contratações públicas em
segundo plano. Em decorrência disso, apesar das
inovações trazidas, é manifesto que a norma se
preocupou em endereçar as contratações rotineiras
das estatais, anteriormente regidas pela Lei de
Licitações (Lei nº 8.666/93), sem se atentar para a
possibilidade de que essas entidades poderiam
assumir papel de destaque na contratação de
concessões e parcerias público-privadas.

Cabe rememorar que o marco do saneamento é
apenas uma das frentes em que o Governo Federal
tem atuado para desburocratizar o setor público e
fomentar investimentos. Outros projetos de lei
dignos de nota são a nova lei de licitações

(PL 1.292/95) e o novo marco legal das concessões e
parcerias público-privadas (PL 7.063/17), ambos
com avanços substanciais em 2019. É de suma
importância que a redação final desses projetos leve
em consideração os preceitos e conceitos utilizados
no novo marco do saneamento, de forma a evitar a
manutenção da atual colcha de retalhos normativa
que deixa gestores públicos receosos de tomar
decisões assertivas e inovadoras, sujeita projetos a
atrasos e interrupções decorrentes de
questionamentos dos órgãos de controle e/ou do
Poder Judiciário e, em última análise, frustra as
expectativas da população quanto à prestação do
serviço adequado e arrefece o interesse dos
investidores no setor.

Ocorrerá a repaginação de todo o setor. Haverá
companhias estaduais que conseguirão passar por
processo de reestruturação e competir com a
iniciativa privada e/ou contratar PPPs, reduzindo o
seu escopo de atuação, tornando-se eficientes,
enquanto outras poderão ser privatizadas integral
ou parcialmente (cisões). Não ocorrerá, entretanto,
o desaparecimento das companhias estaduais.

Espera-se que a padronização regulatória e
contratual seja um catalizador para a maior e mais
importante padronização, que é a universalização
dos serviços. Padronizar a oferta de acesso a água
tratada e a destinação adequada do esgotamento
sanitário é a meta.



INCENTIVOS A CONCERTAÇÃO E
ALINHAMENTO

1 - criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico
2 - apoio técnico e financeiro da União
3 - regras para a aplicação de recursos não onerosos da União
4 - concessão de benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou
creditícios pela União
5 - observar normas da ANA será condição para alocação de recursos
federais, etc.

PADRONIZAÇÃO DEVERÁ
CONSIDERAR

1 - Multiplicidade de normas
2 - Descasamentos entre elas
3 - Intervalo temporal entre normas
4 - Novas normas relevantes por vir (lei de
licitações, marco legal de concessões e PPPs)
5 - Maior segurança a gestores públicos
6 - Tornar controle menos imprevisível

Competência de expedir normas de referência
Intuito de reduzir a fragmentação regulatória
Padronizar contratos

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS

P A D R O N I Z A Ç Ã O  L E G A L
E  R E G U L A T Ó R I A
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Há muito debate sobre o tema saneamento
tratando-se apenas de água e esgoto. Pouco se fala
sobre resíduos sólidos. Entretanto, fruto de um
grande esforço legislativo para consolidar a
regulamentação de todo o setor, o Novo Marco
Legal do Saneamento também tratou sobre a
regulamentação para as atividades de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, integrando a
legislação e trazendo importante avanço normativo.

Por ter sido editada posteriormente à atual Lei de
Saneamento (Lei Federal 11.445, de 05.01.2007),
ainda que em linha com os princípios fundamentais
intrínsecos desta norma, muitos elementos da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”),
instituída pela Lei Federal 12.305, de 02.08.2010,
não se encontravam inteiramente articulados com o
sistema e com as exigências impostas pelas
diretrizes gerais do setor.

A PNRS tem como objetivo principal a prevenção e a
redução na geração de resíduos, estabelecendo
medidas como a educação social para consumo
sustentável, criando instrumentos que priorizam a
reciclagem e a reutilização dos resíduos sólidos e
impondo a destinação ambientalmente adequada
de rejeitos. Nesta linha, e como forma de proteger a
saúde pública e preservar a qualidade ambiental, a
PNRS determina que o Governo Federal,
isoladamente ou em regime de cooperação com
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares,
deverá promover a destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos.

RESÍDUOS SÓLIDOS

NO NOVO MARCO DO

SANEAMENTO
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O Novo Marco de Saneamento, ao tratar da PNRS, incluiu adaptações de menor complexidade, mas – como
anteriormente afirmado – essenciais para a constituição de um ordenamento íntegro e coeso. São
exemplos: (I) a imposição à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA de contribuir para a
articulação entre o Plano Nacional de Saneamento Básico (“Plansab”), a PNRS e o Plano Nacional de
Recursos Hídricos; (II) a inclusão, no Plansab, dos princípios e estratégias da PNRS; (III) a integração do
Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR, criado pela PNRS; e (IV) a
inclusão das instalações integrantes dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos na regra que
trata dos requisitos para licenciamento ambiental.

Após a realização de alguns movimentos de privatização de determinados ativos no setor no final da
década de 1990, modelados sob um cenário jurídico ainda imaturo na área do saneamento, rapidamente
veio à tona a preocupação do setor privado em relação à segurança jurídica. Temas como a titularidade da
competência para tratar do assunto, os serviços de saneamento em regiões metropolitanas, a relação dos
municípios com as companhias estaduais, entre outros, passaram a ser um entrave na continuidade e
incremento do interesse privado no setor.
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Alguns pontos trazidos pelo Novo Marco do Saneamento, entretanto, merecem especial atenção:

• A desvinculação da revisão dos Planos Municipais ao período de vigência do Plano Plurianual do
município;
A elaboração dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos sempre foi tema de bastante
preocupação para os atores do setor. Embora a elaboração destes planos tenha sido imposta pela PNRS
como condição para que os municípios tivessem acesso a recursos da União, ou para serem beneficiados
por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade, até a
presente data, poucos municípios elaboraram seus planos. Alheio a esta discussão, todavia, o Novo Marco
do Saneamento estabelece exclusivamente que, para fins de revisão de seus planos de gestão de resíduos
sólidos, os municípios deverão observar o prazo máximo de 10 anos, anteriormente fixado pela PNRS,
como, prioritariamente, o período de vigência do plano plurianual municipal.

• A prorrogação do prazo para adoção das medidas referentes à disposição ambientalmente
adequada imposta pela PNRS;
Outro ponto de atenção é a obrigatoriedade de adoção de mecanismos para a disposição final
ambientalmente adequada a todos os resíduos sólidos coletados.



É a própria PNRS que define o conceito de
“destinação final ambientalmente adequada”, ao
determinar que não mais poderão ser depositados
em aterros sanitários todo e qualquer resíduo
sólido decorrente das atividades humanas em
sociedade, mas apenas os rejeitos que são o
resultado dos resíduos sólidos, após terem sido
submetidos aos processos de reutilização,
reciclagem, compostagem, recuperação e
aproveitamento energético previstos na PNRS.

O Novo Marco do Saneamento estendeu – como
regra geral – para 31 de dezembro de 2020 o
prazo para a adoção destes mecanismos de
disposição final ambientalmente adequada,
inicialmente fixado em quatro anos da sua
promulgação, ou seja, agosto de 2014, prevendo
que a União e os Estados devem conceder apoio
técnico e financeiro para que os municípios
atendam o prazo estabelecido em lei.

Os municípios que já tenham elaborado plano
intermunicipal de resíduos sólidos ou plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos,
contudo, terão prazos diferenciados para
cumprimento desta determinação, definidos entre
02 de agosto de 2021 e 02 de agosto de 2024, e
aplicáveis de acordo com critérios como tamanho e
localização do município, inclusão deste em região
metropolitana, entre outros.

• A criação de exceção à obrigação de
disposição ambientalmente adequada;
Adicionalmente, o Novo Marco do Saneamento
determinou que, nos casos em que a disposição de
rejeitos em aterros sanitários seja economicamente
inviável, poderão ser adotadas outras soluções,
desde que observadas normas técnicas e
operacionais estabelecidas pelo órgão competente.
Essas soluções deverão, igualmente, buscar evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais. Esta medida visa
auxiliar municípios nos quais seja constatada a
inviabilidade do ponto de vista econômico, frente
aos benefícios ambientais gerados. Para estes
municípios, a formação de arranjos regionais e 

consórcios intermunicipais demonstra-se
fundamental – se não imprescindível – para viabilizar
a implementação das medidas impostas pela PNRS.

• A cobrança pelos serviços de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos;
Por fim, destaca-se também a possibilidade da
cobrança pelos serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos, que, historicamente, segundo a
própria exposição de motivos do Projeto de Lei que
resultou no novo marco legal, tem enfrentado
problemas para seu financiamento. Ainda que sua
autorização já constasse da Lei 11.445/2007, a
cobrança pela prestação de serviço de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, por meio
de taxas ou tarifas, sempre foi bastante contestada
sob o argumento de incompatibilidade dos
instrumentos tributários delimitados e da
indivisibilidade do serviço.

Nesse contexto, observado entendimento há muito
já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Novo
Marco do Saneamento reforça as regras para a
formação dessa cobrança, que deverá considerar a
destinação adequada dos resíduos coletados e o
nível de renda da população da área atendida para
sua definição.

Um ponto de atenção aos municípios, ademais, é a
determinação de que a não proposição dessa
cobrança, no prazo de 12 meses do Novo Marco do
Saneamento, configurará a renúncia de
receita para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Desta forma, o município que optar por não cobrar
– ou falhar na implementação da cobrança – deverá
demonstrar que a renúncia foi considerada na sua
lei orçamentária e que não afetará suas metas de
resultados, ou, alternativamente, adotar medidas de
compensação, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.

Ainda sobre o tema, o Novo Marco do Saneamento
autoriza a cobrança na fatura de consumo de outros
serviços públicos e prevê a obrigação do titular dos 
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serviços de demonstrar a existência de recursos para a sustentabilidade econômica, em caso de delegação
dos serviços.

Como apontamento final, destacamos o veto a dispositivo do projeto de lei que excluía do setor de
resíduos sólidos alguns dispositivos chave do Novo Marco do Saneamento, tal como a vedação à utilização
de contratos de programas para contratações de longo prazo entre municípios e empresas estatais na
seara dos resíduos. Com o veto, aplica-se também ao setor de resíduos sólidos a obrigatoriedade da
celebração de contratos de concessão, precedidos de licitação, em linha com o mote da nova norma com
relação ao aumento da competitividade e da participação da iniciativa privada.

O Novo Marco do Saneamento surge, portanto, como um efetivo mecanismo de consolidação e integração
de todo o setor de saneamento, abordando e solucionando, em teoria, importantes lacunas em relação à
regulação das atividades envolvendo resíduos sólidos.
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31 de dezembro de 2020 -
prazo para adoção de
disposição ambientalmente
adequada.

Disposição ambientalmente
adequada - sopesa realidade
econômica vs. benefício
ambiental.

Cobrança pelos serviços de
limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

 

 

ANA contribuir para
articulação entre Plano
Nacional de Saneamento
Básico, Política Nacional de
Resíduos Sólidos e Plano
Nacional de Recursos Hídricos

Inclusão no Plansab dos
princípios e estratégias da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos

Implementar sistema de
informações sobre os serviços
(SINIR)

Licenciamento deverá atingir
os padrões da legislação
ambiental, ponderada a
capacidade de pagamento

SANEAMENTO
É MAIS QUE
ÁGUA E
ESGOTO

RESÍDUOS SÓLIDOS

Inclui resíduos sólidos.
 

Novo marco traz integração da
legislação.

PONTOS DE DESTAQUE AVANÇOS NORMATIVOS
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A reflexão sobre a divisão das competências
constitucionais referentes ao tema saneamento é
imperativa para que seja possível enxergar com clareza
o avanço alcançado no novo marco do setor em
relação ao papel da União Federal neste contexto.

A Constituição de 1988 outorga aos municípios a
competência constitucional para cuidar dos serviços
públicos de interesse local, o que inclui o saneamento
básico. Entretanto, quando se encontra em pauta as
regiões metropolitanas deve vigorar o interesse
comum e, por consequência, uma co-competência
estadual. Ademais, não há como inexistir o
envolvimento da União Federal quando o assunto
também envolve recursos hídricos, saúde pública, meio
ambiente, entre outros temas que devem ou deveriam
ser cuidados conjuntamente pelos municípios, estados
e União nos termos da própria Constituição Federal.
Trata-se, portanto, de um tema que requer atuação
holística, planejamento integrado e coordenação
eficiente justamente para que não existam disputas
desnecessárias entre os entes competentes,
dificuldades regulatórias e insegurança jurídica.

É justamente neste ponto que se consegue verificar a
relevante função organizadora transferida à União
Federal no novo marco. O que hoje parece uma falha
sistêmica da nossa Carta Republicana, posto que em
nosso entendimento deveria ter desde o início deixado
o assunto saneamento em seu amplo aspecto como
competência exclusivamente federal, com o novo 

O PAPEL DA UNIÃO

NO NOVO MARCO DO

SANEAMENTO
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arcabouço legal poderá ser o veículo de
harmonização que dará sustentação à regulação do
setor e à segurança jurídica que se busca
incansavelmente alcançar, como forma de viabilizar
a realização dos vultuosos investimentos
necessários para o desenvolvimento do setor,
sobretudo pela iniciativa privada.

No atual cenário, o apoio federal é bastante
relevante na esfera financeira, por meio de
financiamentos concedidos pelos bancos de capital
público, como a Caixa Econômica Federal e o Banco
do Brasil, assim como pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Também se fomenta o incremento do mercado de
capitais no âmbito do setor de infraestrutura por
meio de determinados benefícios fiscais para os
investidores, como no caso das debêntures
incentivadas.

Essa atuação, contudo, não se revela suficiente e
não impediu que (I) a grande maioria das
companhias estaduais chegassem a situação
financeira caótica e com enorme dificuldade para
prosseguir realizando investimentos; (II) municípios
deixassem de alcançar metas de universalização dos
serviços de saneamento; e (III) a iniciativa privada,
embora demonstre interesse, incremente os seus
investimentos no setor. Sabe-se que, sem o apoio
da iniciativa privada, os objetivos do País em relação
ao saneamento não serão alcançados.

Parece estranho um setor não ter prosperado como
deveria contando com a participação obrigatória da
União, estados, municípios, recursos financeiros
para alavancagem de investimentos, pessoas ávidas
pelos serviços (mercado consumidor), carência de
estrutura (demanda reprimida), possível ganho de
escala (País com dimensão continental), problemas
crônicos de saúde pública decorrentes da falta de
saneamento, entre outros aspectos que nos forçam
a concluir ser este um mercado perfeito para se
investir e colher resultados no curto, médio e longo
prazo (retorno de diferentes aspectos, posto que
conhecemos o longo período de maturação do
investimentos para se alcançar o devido retorno em 

termos econômicos).

A solução desta equação parece ser bastante
simples e óbvia, mas até a aprovação do novo marco
não existiam condições normativas para viabilizá-la.

Falta coordenação ao setor, sobretudo no âmbito da
regulação, da padronização, da fiscalização e nas
definições estratégicas, tudo de forma integrada
para atender aos interesses da sociedade no Brasil
e não apenas dos municípios ou dos estados. Tudo
isto, sem invadir o rol das competências
constitucionais.

Essa difícil missão parece ter sido alcançada no
novo marco quando se colocou nas mãos da União
a definição dos principais pilares a serem seguidos
nacionalmente no setor do saneamento básico. A
União passa a ser, definitivamente, a principal
coordenadora, organizadora e incentivadora do
setor, ditando de forma macro as normas e metas,
oferecendo um norte a todos os demais entes
integrantes da engrenagem do saneamento,
comprometendo-se a prosseguir direcionando
recursos financeiros para investimento no setor e
definindo taxativamente os compromissos a serem
seguidos por municípios e estados para contarem
com o seu apoio.

Com o novo marco, por exemplo, caberá à União
elaborar, sob a coordenação do Ministério do
Desenvolvimento Regional, o Plano Nacional de
Saneamento que conterá “a proposição de
programas, projetos e ações necessários para
atingir os objetivos e as metas da política federal de
saneamento básico, com identificação das fontes de
financiamento, de forma a ampliar os investimentos
públicos e privados no setor”.

Um outro exemplo claro da nova forma de atuar da
União está retratado na ampliação das funções da
Agência Nacional de Águas – ANA, que passará a
definir normas de referência para o setor em
diversos aspectos, os quais resumimos aqui como
regulatórios, sem entretanto obrigar municípios e
estados a seguir, mas sim os incentivando a adotar 
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as regras referenciais com maior apoio da União em contrapartida. Acreditamos que será possível
alcançar-se um ambiente com melhor padronização e segurança para se investir. Exceto, talvez, por razões
políticas, não acreditamos que as mais de seis dezenas de agências reguladoras atualmente atuantes no
setor deixarão de seguir as diretrizes da ANA.

Apesar de constar na nova legislação um rol representativo de ações que poderão e deverão ser praticadas
pela União Federal, o importante a ser constatado foi a preocupação do legislador em encontrar um novo
formato de organização para todo o setor do saneamento. E o fez com maestria, embora ainda
dependendo de comprovação prática.

Não se pode dizer que o novo marco já coloque os atores de forma alinhada, até mesmo porque com a
estrutura de competências constitucionais em vigor isto não seria possível. Contudo, a nova cartilha
transforma a União no “técnico” do time, a quem caberá coordenar os trabalhos, mostrar claramente a
direção a ser seguida, os objetivos a serem alcançados e a conduta a ser adotada. Tudo lastreado por um
sistema de incentivos. Acreditamos existir potencial para se alcançar o principal resultado almejado, qual
seja, a universalização da prestação dos serviços de saneamento.
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QUADRO CAÓTICO

Competência municipal
Interesse estadual recorrente (ex.: regiões
metropolitanas)
Participação federal inafastável (recursos hídricos,
saúde pública, etc.)
Ausência de coordenação no setor
Barreiras de entrada ao privado

FUNÇÃO ORGANIZADORA PARA A UNIÃO

Papel ampliado da ANA (normas de referência)
Criação do Comitê Interministerial de Saneamento
Básico
Min. Desenv. Regional elaborará Plano Nacional de
Saneamento
Fixa condições para M e E receberem apoio federal
Assegurar competição

O  P A P E L  D A  U N I Ã O  N O  N O V O  M A R C O  D O

S A N E A M E N T O

NECESSIDADE DE ATUAÇÃO HOLÍSTICA

RESULTADOS

União alinha atores, cria incentivos, coordena
trabalhos, mostrar a direção, e fixa metas e condutas

N O V O  F O R M A T O  F A Z  S E N T I D O
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Por que a aprovação do novo marco regulatório do
saneamento básico pelo Senado foi recebida com tanta
euforia?

A resposta pode ser sintetizada pela oportunidade que
se apresenta para a universalização dos serviços de
saneamento básico no Brasil, mediante o incentivo à
entrada de novos operadores e investidores nesse
mercado. Estima-se serem necessários investimentos
aproximados de R$ 700 bilhões para universalizar o
acesso e, daí, a importância da atração do capital
privado para o alcance deste objetivo. Sabe-se que o
setor público não será capaz de, sozinho, realizar
investimentos tão vultosos, especialmente se
considerada a atual situação fiscal dos entes públicos
brasileiros.

Ademais, o cenário econômico mundial, marcado pelo
excesso de liquidez e pelas baixas taxas de juros,
favorece o ambiente de investimentos em ativos reais e
novos projetos. Em adição, há o compromisso cada vez
maior de empresas e governos com metas de
sustentabilidade. O acrônimo “ESG” está mudando o
mercado de investimento. As preocupações
ambientais, sociais e de governança demonstram que a
aprovação do novo marco regulatório do saneamento
básico veio em excelente hora.

A tese da abertura do mercado de saneamento veio
fortemente incutida na nova lei. Dentre as principais
medidas estão a obrigatoriedade de concorrência para
as contratações de serviços de água e esgoto e as 
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restrições à celebração de novos contratos de programa. Some-se a isso o incentivo à prestação
regionalizada dos serviços, como forma de possibilitar a estruturação de projetos atrativos que incluam
municípios menores, que teriam dificuldade de atrair investidores em um projeto isolado¹. A tendência é
que haja ampliação da participação privada no setor.

Por outro lado, essas medidas não significam o fim das companhias estatais de saneamento. Afinal, elas
podem participar e até vencer as novas licitações. E, se não fossem os vetos presidenciais, elas
ainda poderiam renovar os atuais contratos de programa por comum acordo com os municípios, e
formalizar concessões nos casos em que os serviços são prestados sem contrato (situações de fato). Estas
renovações e formalizações seriam possíveis até março de 2022, pelo prazo máximo de 30 anos, e
estariam condicionadas à incorporação de metas de universalização (99% dos serviços de água e 90% dos
serviços de esgoto até 2033) e à comprovação da capacidade econômico-financeira para atendimento
desta meta. Será necessário verificar a apreciação dos vetos pelo Congresso Nacional para se ter um
cenário mais claro sobre o tema..

É notório que a aludida renovação dos contratos de programa está longe de ser o desejo do setor privado,
mas seu racional se dá sob os argumentos de estabelecer um cenário de transição mais suave e de
assegurar maior atratividade a projetos de privatização de empresas estatais de saneamento.

Ao tratar da alienação de controle das estatais de saneamento, o novo marco do saneamento dispõe que a
conversão de contrato de programa em contrato de concessão não necessariamente precisa do
consentimento do titular dos serviços quando não houver a necessidade de alteração de prazo, de objeto
ou de demais cláusulas do contrato no momento da alienação. Isso asseguraria maior agilidade nos
processos de desestatização.

O novo marco também estabelece – em prol da segurança jurídica almejada para o setor – que os
contratos de parcerias público-privadas ou de subdelegações que tenham sido firmados por meio de
processos licitatórios sejam mantidos pelo novo controlador, mediante sucessão contratual direta, em caso
de alienação de controle das empresas estatais.
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Ainda como forma de disciplinar, atrair e otimizar os
necessários investimentos privados para o alcance
das metas de universalização, mesmo num cenário
em que as companhias estatais de saneamento
continuam atuando no setor, o novo marco tratou
de regular as subdelegações realizadas por tais
empresas, estabelecendo regras que visam a evitar
a manutenção de empresas estatais “esvaziadas”
operacionalmente, o que apenas somaria custos à
prestação dos serviços.

Para tanto, o marco dispôs que a empresa estatal
prestadora dos serviços poderá subdelegar o objeto
contratado, desde que observado o limite de 25%
do valor do contrato original e haja benefício em
termos de eficiência e qualidade dos serviços
públicos de saneamento básico. Vale notar que esta
limitação de 25% não é absoluta e não será aplicável
para o caso dos Municípios, pertencentes a uma
região metropolitana, que estiverem com estudos
para concessões ou parcerias público-privadas em
curso atualmente, desde que os contratos sejam
assinados em até um ano da publicação da lei.

Ainda, seja no cenário de concessões ou de
subdelegações, o novo marco tratou de estabelecer
o cabimento da cobrança de taxas quando da
disponibilização dos serviços, ainda que a edificação
não esteja conectada à rede, sendo assegurado ao
prestador, neste caso, a cobrança de um valor
mínimo. Tal previsão se faz de grande valia para
melhorar a financiabilidade dos projetos. Neste
ponto, essencial dizer que o BNDES se manifestou
no sentido de que não faltarão recursos para o
financiamento de projetos de saneamento.

Por fim, também de forma favorável à abertura do
setor, o BNDES, atuando como estruturador de
diversos projetos de desestatização, cuidou de
estabelecer regras de habilitação capazes de
permitir a entrada de novos players no mercado de
saneamento. Não se está exigindo, nos projetos por
ele modelados, atestação de operação de
saneamento para fins de habilitação. Como critério
de habilitação, exige-se apenas atestação da
capacidade e experiencia na realização de
investimentos em empreendimentos de
infraestrutura em qualquer setor. A comprovação da
experiência técnico-profissional para operação de
sistemas de distribuição de água e coleta domiciliar
e tratamento de esgotos sanitários apenas será
exigida da licitante vencedora como condição para a
assinatura do contrato. Este fato ilustra bem o
desejo do governo de abrir o mercado de
saneamento, já que os critérios de habilitação
aditados asseguram a possibilidade de que
empresas atuantes em outros setores da
infraestrutura e os mais diversos investidores
possam participar dos certames e adentrar no setor
de saneamento.

Portanto, a euforia em torno do novo marco legal
tem seus fundamentos. A nova legislação adota
medidas em favor da abertura do mercado de
saneamento com o claro objetivo da universalização
dos serviços e atração de investimentos. Estão
sendo aventadas oportunidades para parceiros
privados em novos projetos de concessão,
subconcessões e privatização de empresas estatais
de saneamento. Espera-se que, colocadas em
prática, estas iniciativas possam trazer a
competitividade e qualidade dos serviços para o
setor, com ganhos para todos os envolvidos.
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A
B
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 M
E

R
C

A
D

O
DEVER DE UNIVERSALIZAR

ABERTURA

ESTATAIS

SEGURANÇA

Incentivo a novos operadores e investidores.

Tendência: ampliação da participação privada no
setor.

Obrigatoriedade de licitação.

Restrições a novos contratos de programa.

Incentivo à prestação regionalizada.

Preparação do terreno para subdelegações e
privatizações.

Contratos firmados serão respeitados.

Melhoria da regulação e cuidado com a segurança
jurídica no setor.

Cabimento da cobrança de taxas quando da
disponibilização dos serviços (melhor financiabilidade).

Nova norma não significa seu fim. Precisarão se
reinventar.

Todos os contratos (inclusive de programa) devem
observar metas de universalização.
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O Projeto de Lei nº 4.162/2019  foi aprovado no
Congresso Nacional e sancionado – com vetos – pelo
Presidente da República, se tornando a Lei Federal nº
14.026/2020. O que acontece agora?

Existem vários dispositivos da lei que ainda devem
ser regulamentados por atos do Poder Executivo ,
com o objetivo de se garantir a exatidão e o
detalhamento necessários à aplicabilidade e eficácia
dos ditames legais. Vejamos:

A lei estipula que os contratos de prestação dos
serviços públicos de saneamento básico, atualmente
vigentes ou que venham a ser celebrados, estão
condicionados à comprovação da capacidade
econômico-financeira da contratada, seja por meio
de recursos próprios ou por contratação de dívida.
Contudo, não ficou definida a metodologia para a
verificação da capacidade econômico-financeira da
prestadora dos serviços, matéria que, portanto,
deverá ser regulamentada através de decreto federal,
no prazo de 90 dias.

Caberá ao Poder Executivo federal, também, dispor
sobre os termos do apoio técnico e financeiro a ser
fornecido pela União para garantir a adaptação dos
serviços públicos em comento às disposições
constantes no Novo Marco Legal do Saneamento
Básico. 
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Edição Bônus
 Constituição Federal: “Art. 84. Compete privativamente ao
Presidente da República: (...) 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;”

1

1
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De se destacar, entretanto, que a lei já estipula a
seguinte condicionante: o auxílio estará atrelado
ao compromisso de conclusão, pelo titular do
serviço, de 06 etapas, quais sejam, (i) adesão à
mecanismo de prestação regionalizada; (ii)
estruturação de governança de gestão referente
à prestação regionalizada; (iii) elaboração ou
atualização dos planos regionais de saneamento
básico; (iv) modelagem da prestação dos serviços
em cada bloco, urbano e rural, com base em
estudos de viabilidade técnica, econômica e
ambiental (EVTEA); (v) alteração dos contratos de
programa vigentes, com vistas à transição para o
novo modelo de prestação dos serviços; e (vi)
licitação para concessão dos serviços ou para
alienação do controle acionário da estatal
prestadora, com a substituição de todos os
contratos em vigência.

Regulamentação pelo Poder Executivo federal
deverá ainda cuidar (i) do cálculo das metas de
universalização, de maneira proporcional, no
período compreendido entre a assinatura do
contrato ou do termo aditivo de 31 de dezembro
de 2033. Isso será feito de forma progressiva,
devendo ser antecipadas as metas caso as
receitas advindas da prestação eficiente do
serviço assim o permitirem; e (ii) da utilização de
captação de água de chuva e águas de reuso face
à obrigação de conectar-se à rede pública de
esgotamento sanitário.

Ademais, o fornecimento de informações
atualizadas, por parte dos titulares, dos
prestadores dos serviços e das entidades
reguladoras, para o Sistema Nacional de
Informações em Saneamento Básico (“Sinisa”) passa
a ser, igualmente, uma das condições para a
alocação de recursos públicos federais e para o
acesso à financiamentos com recursos da União.
Competirá ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, através de ato próprio, a estipulação dos
critérios, métodos e periodicidade do
preenchimento dos dados.

O Poder Executivo federal determinará, ainda, a
composição do Comitê Interministerial de
Saneamento Básico (“Cisb”), inovação
extremamente positiva prevista no marco. O Cisb
surge como colegiado responsável tanto por
assegurar a implementação da política federal de
saneamento básico, quanto por articular a atuação
dos órgãos e das entidades federais na alocação de
recursos financeiros em ações atinentes ao setor.

Não obstante o importante papel regulamentar a
ser exercido pelo Executivo, também caberá à
Agência Nacional de Águas (“ANA”), enquanto
autarquia responsável pela instituição de normas
de referência nacional para a regulação do setor, a
especificação e o detalhamento, por meio de atos
apartados, das prerrogativas a ela conferidas pela
lei, dentre as quais, a definição de:



(I) Metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos investimentos realizados e ainda não
amortizados ou depreciados; 

(II) Critérios para a contabilidade regulatória;

(III) Conteúdo mínimo para a prestação universalizada e para a sustentabilidade econômico- financeira
dos serviços públicos de saneamento básico; 

(IV) Parâmetros e periodicidade mínimos para medição do cumprimento das metas de cobertura dos
serviços e do atendimento aos indicadores de qualidade e aos padrões de potabilidade; 

(V) Regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico; 

(VI) Critérios limitadores da sobreposição de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo
usuário final, independentemente da configuração de subcontratações ou de subdelegações; 

(VII) Padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação dos sistemas;  

(VIII) Mecanismos de subsídios para as populações de baixa renda, a fim de possibilitar a universalização
dos serviços; e

(IX) Parâmetros e condições para investimentos que permitam garantir a manutenção dos níveis de
serviços desejados durante a vigência dos contratos. 

A ANA, em momento oportuno, ainda disciplinará os requisitos e os procedimentos a serem observados
pelas entidades reguladoras e fiscalizadoras dos serviços públicos de saneamento básico, estes
necessários para a comprovação de que adotam as normas regulatórias de referência nacional. A
verificação em questão mostra-se de suma importância, visto também ser necessária para o acesso aos
recursos públicos federais ou à contratação de financiamentos com recursos da União ou com recursos
geridos e/ou operados por órgãos da administração pública federal.

As entidades reguladoras e fiscalizadoras locais, a seu passo, serão responsáveis pela edição de normas
regulamentares, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, referentes às dimensões técnica,
econômica e social de prestação dos serviços públicos. Menciona-se, a título exemplificativo, que caberá às
agências a definição das regras para que empreendedores imobiliários façam investimentos em redes de
água e esgoto, bem como a fixação dos limites máximos de perda na distribuição de água tratada.

Para tanto, espera-se que sejam adotadas, tanto a nível nacional quanto local, práticas de transparência e
governança regulatória, bem como sejam analisados e considerados os impactos a serem gerados pelos
novos atos regulamentares.

Diante do exposto, tem-se que o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, em observância ao devido
processo legislativo, será objeto de regulamentação complementar, a fim de que suas disposições gerais
sejam pormenorizadas para se garantir a efetividade e viabilidade prática dos ditames legais. Desta forma,
almeja-se que o Poder Executivo, bem como a ANA e as agências reguladoras locais, providenciem com
prontidão a publicação dos atos normativos necessários à concretização das positivas inovações trazidas
pelo projeto de lei.
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P E L O  P R E S I D E N T E  D A

R E P Ú B L I C A
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Reconhecimento e prorrogação de contratos de
programa: talvez o mais importante – e
surpreendente – veto diz respeito à possibilidade de,
até 31/03/2022, (i) serem reconhecidas as situações
de fato da prestação de serviços de saneamento (nos
caos em que contratos não foram assinados ou que a
sua vigência já tivesse expirado) como contratos de
programa, e (ii) a renovação destes contratos e dos
contratos de programa regularmente celebrados e
em vigor pelo prazo máximo de 30 (trinta) anos. A
justificativa atribuída ao veto foi de que a prorrogação
por 30 (trinta) anos postergaria por prazo demasiado
o status quo, indo de encontro ao propósito do
marco de permitir a competitividade no setor de
saneamento por meio de licitações e formalização de
contratos de concessão. O tópico já está sendo
discutido pelas estatais de saneamento e certamente
levará a embates no âmbito político e judicial.

Após dois anos de tramitação e muitas negociações
políticas, o novo marco legal do saneamento finalmente
foi aprovado e sancionado pelo Presidente da República,
na forma da Lei Federal nº 14.026/2020. No intervalo
entre a aprovação pelo Senado e a sanção em
15/07/2020, muito se especulou a respeito de possíveis
vetos presidenciais decorrentes não apenas de questões
constitucionais e de interesse público, mas, também, de
entendimentos com o Congresso Nacional para garantir
uma aprovação pelo Senado que não demandasse o
retorno do projeto de lei à Câmara dos Deputados.

Publicada a lei no Diário Oficial da União, verificaram-se
os seguintes vetos com impacto mais relevante no futuro
desenvolvimento de projetos:
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VETOS NO NOVO

MARCO LEGAL DO
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Equalização entre o saneamento básico e
resíduos sólidos: foram vetados dispositivos que
limitavam a aplicação de dispositivos relativos à
contratação de consórcios públicos e diretrizes
nacionais do saneamento apenas aos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitários,
com a exclusão das atividades de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos. Com isso, buscou-se
equalizar os dispositivos aplicáveis aos setores
mencionados, reduzindo a insegurança jurídica e
fomentando a atração de investimentos com o
foco de permitir a universalização de serviços de
qualidade. 

Licenciamento ambiental: foram vetados
dispositivos que conferiam aos Municípios a
competência para promover o licenciamento
ambiental de atividades de saneamento básico,
bem como conferiam a tais pedidos de licença
tratamento prioritário. Em ambos os casos os
vetos decorreram de questões formais,
notadamente o descompasso com dispositivos de
Lei Complementar nº 140/2011.

Autonomia municipal: a faculdade conferida aos
Municípios para participar, ou não,  na prestação
regionalizada (modalidade em que os serviços
abrangem o território de mais de um município,
seja em região metropolitana ou agrupamentos de
municípios limítrofes ou não) foi vetada,
considerando dispositivos constitucionais sobre a
interação obrigatória entre os municípios em
regiões metropolitanas, microrregiões e
aglomerações urbanas.

Flexibilização dos limites da subdelegação:
dispositivo que ainda será objeto de análises
profundas e – possivelmente, discussões
doutrinárias e judiciais – diz respeito à faculdade
conferida aos prestadores de serviços, mediante
aprovação expressa do titular, de subdelegar o
objeto de seu contrato, observado limite de 25%
do valor do contrato. Entre as exceções previstas
no projeto de lei, foi vetado dispositivo que
dispensava a observância do mencionado limite
nos casos em que o prestador se comprometesse
a reverter o valor recebido a título de
subdelegação para investimentos na
universalização do saneamento ou para
pagamento de incentivos aos servidores públicos
das estatais que aderissem a programa de
desligamento voluntário.

Pagamento de indenização em caso de
privatização: o novo marco permite que os
contratos de concessão ou de programa
celebrados com as estatais de saneamento
permaneçam em vigor mesmo no caso de sua
privatização, inclusive sem a necessidade de
anuência prévia dos titulares dos serviços caso
não seja necessário fazer ajustes em tais
contratos. Foi vetado dispositivo que tratava da
hipótese de ajustes serem necessários sem que
houvesse concordância dos titulares dos
serviços. As regras vetadas permitiam a
assunção dos serviços pelos titulares, mediante
o pagamento de indenização pelos
investimentos em bens reversíveis ainda não
amortizados. O argumento para o veto foi o
possível conflito com os dispositivos sobre esse
tema já constantes da Lei Geral de Concessões,
bem como impossibilidade prática do cálculo da
indenização nos moldes previstos na lei. 

Apoio com recursos federais e estaduais:
dispositivos que obrigavam a União e os Estados
a apoiar os Municípios técnica e financeiramente
tanto com a universalização do saneamento
básico quanto com a disposição ambientalmente
adequada de rejeitos foram vetados por motivos
formais, sendo dado destaque ao fato de que o
apoio obrigatório da União previsto na lei já
vinha sendo oferecido muito antes da sua
aprovação;

Conselho Nacional de Recursos Hídricos: a
outorga de novas competências ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, notadamente de
acompanhar a execução do Plano Nacional de
Saneamento Básico e acompanhar a regulação
do saneamento no Brasil foi vetada por
questões meramente formais;

Outros dispositivos vetados são dignos de 
nota, porém apresentam um impacto 

reduzido na finalidade da universalização 
dos serviços de saneamento, sendo 

voltados, primordialmente, para 
questões internas da União:
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Preferência a fornecedores: dispositivo que permitia que os contratos de distribuição de água pudessem
prever a vinculação a determinados fornecedores para solucionar questões de atendimento inadequado foi
vetado por incompatibilidade com a Constituição Federal, em especial com os princípios da isonomia,
vantajosidade e impessoalidade; e

Alteração de títulos de cargos: foi vetada a alteração de nomenclatura de cargos públicos relacionados aos
serviços de saneamento em virtude da insegurança jurídica resultante da alteração da redação de normas que
diziam respeito a gratificações que posteriormente foram transformadas em subsídios.

Em razão da relevância de alguns dos vetos, não é possível afirmar que a redação final da Lei Federal nº
14.026/2020 já é conhecida. Assim, espera-se que os vetos presenciais sejam debatidos no Congresso Nacional e
que ações judiciais questionando a constitucionalidade de dispositivos aprovados e vetados sejam apresentadas
ao Supremo Tribunal Federal.
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