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No início do mês de julho foi publi-
cada medida provisória (MP) que 
altera a Lei no 11.445/07 (Lei do 
Saneamento) e a Lei no 9.984/00 (lei 
de criação da Agência Nacional de 
Águas – ANA). As mudanças pro-
postas revisitam a arquitetura insti-
tucional do setor visando promover 
maior segurança jurídica e adequada 
governança regulatória.  

Desde a promulgação da Lei do 
Saneamento, em 2007, pouco avanço 
foi observado no alcance do objetivo 
de universalização do acesso. O país 
ainda apresenta consideráveis déficits 
de atendimento dos serviços de abas-
tecimento de água e esgotamento sani-
tário. Segundo dados mais recentes do 
Sistema Nacional de Informações so-
bre Saneamento (SNIS), 17% da po-
pulação não tem acesso à rede de água, 
enquanto metade da população não é 
atendida por coleta de esgoto. Ainda, 
55% do volume de esgoto coletado 
não é direcionado para tratamento. 
Segundo o Plano Nacional de Sanea-
mento Básico (Plansab 2013), que se 
encontra em revisão, seriam necessá-
rios investimentos anuais da ordem de  
R$ 15 bilhões até 2033 para atingir a 
universalização do saneamento. 

Diante deste cenário e da severa 
crise fiscal que assola a União, esta-
dos e municípios, o atendimento aos 

dro apontado, dentre as diversas al-
terações propostas na MP destacam-
se: (1) a tentativa de “uniformizar” a 
regulação setorial; (2) a promoção de 
ganhos de competitividade na delega-
ção da prestação do serviço; e (3) a 
adoção de tarifa por disponibilização 
para a rede de esgoto.

A MP atribui à ANA competência 
para editar normas de referência na-
cionais para a regulação dos serviços 
de saneamento. Diretrizes nacionais 
possibilitariam a criação de benchmar
king entre os prestadores, de modo a 
incentivá-los a buscar maior eficiên-
cia. A experiência da ANA em regula-
ção econômica, entretanto, é escassa, 
já que sua expertise se concentra na 
gestão dos recursos hídricos. Assim, 
vale pontuar que, para desempenhar 
esta nova função, ela deverá se capaci-
tar. E, nesse contexto, a experiência já 
adquirida por algumas agências sub-
nacionais é valiosa. 

Modelo semelhante ao proposto 
foi adotado há 20 anos na Colômbia. 
Os resultados podem ser considera-
dos exitosos, uma vez que o serviço 
de abastecimento de água encontra-
se próximo da universalização (92% 
de cobertura) e o de esgotamento sa-
nitário já atende 86% da população. 
A regulação colombiana foi imple-
mentada gradualmente: inicialmente, 
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objetivos dessa política para o setor 
demanda capitais privados para com-
plementar investimentos públicos em 
saneamento. Criar um ambiente regu-
latório atrativo é um desafio, já que a 
titularidade da prestação dos serviços 
é do município, conforme entendi-
mento do STF e reiterado na MP. 

A arquitetura do setor se reflete 
na regulação fragmentada, existindo 
entidades reguladoras municipais, re-
gionais e estaduais, conforme o grá-
fico. De maneira geral, reguladores 
subnacionais enfrentam enormes difi-
culdades na construção de capacidade 
institucional e técnica, o que prejudica 
a adequada governança regulatória. 
Neste sentido, a MP surge como uma 
iniciativa que visa adequar o arcabou-
ço institucional e regulatório de modo 
a melhorar a percepção de risco.

A Lei do Saneamento inclui com-
promisso de estabelecer regulação. 
O prazo inicial era 2015, no entanto 
atualmente apenas 49% dos municí-
pios possuem os serviços regulados, 
sendo estes prestados através de agen-
tes públicos e privados. O quadro no 
setor acumula insuficiente alcance 
das redes e trajetórias tímidas de ga-
nhos de eficiência. Dessa forma, é evi-
dente a relevância da discussão sobre 
a atualização do marco regulatório. 
Como resposta possível para o qua-
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municípios que optarem pela não con-
tinuidade dos contratos de programa. 
Como indústria de rede, o saneamento 
demanda altos investimentos e, por-
tanto, surgem preocupações quanto 
à remuneração dos ativos ainda não 
amortizados da antiga prestadora. A 
incerteza quanto a essas indenizações 
pode gerar insegurança e desestimular 
a realização de investimentos por par-
te da atual prestadora. 

Ainda, a MP inclui incentivo à co-
nexão do usuário, ao introduzir o con-
ceito de poluidor-pagador por meio da 
cobrança de tarifa por disponibiliza-
ção de rede. No caso, o usuário não 
está isento do pagamento de taxa ou 
tarifa quando não realiza a conexão 
da edificação à rede de esgoto exis-
tente. Além disso, este pagamento não 
dispensa a obrigação de se conectar à 
rede pública, estando inclusive sujeito 
a multa. Entende-se que os impactos 
do saneamento são coletivos de modo 
que o usuário que não se conecta à 
rede se beneficia individualmente ao 
não pagar a tarifa, enquanto os efei-
tos da sua escolha geram externalida-

houve a sensibilização da sociedade 
e dos prestadores para os seus bene-
fícios. Em seguida, a regulação foi 
implementada nas cidades maiores, e 
por fim nas cidades de menor porte. 
Em um momento em que ainda não 
foram definidas as normas de referên-
cia e a forma como serão implemen-
tadas, esta experiência pode aportar 
lições ao contexto brasileiro.

A MP também traz mudanças so-
bre o processo de delegação da presta-
ção do serviço. Pela legislação vigente 
(Lei no 8.666/1993), é dispensada a 
licitação nos casos em que o titular do 
serviço opte por delegar sua prestação 
à companhia estadual de saneamento 
básico (CESB). Nesse sentido, a fim 
de promover a competitividade entre 
a iniciativa privada e os prestadores 
públicos, a MP traz a obrigatorieda-
de da realização de chamamento pú-
blico antes da celebração de contrato 
de programa. Ademais, caso haja de-
monstração de interesse de mais de 
uma empresa, passa a ser necessário 
realizar processo licitatório. 

Referida alteração busca aumen-
tar a eficiência do setor, visto que o 
prestador selecionado será aquele que 
apresentar a proposta mais vantajosa. 
Assim, entende-se que os municípios 
com maior capacidade de pagamento 
e/ou infraestrutura já instalada sejam 
mais atrativos para participação priva-
da. Dado que 70% dos municípios de-
legam a prestação do serviço a CESBs, 
essa mudança pode impactar o equi-
líbrio econômico-financeiro dessas 
empresas, afetando a própria política 
de subsídios cruzados por elas adota-
da. Esse tema merece ser revisitado de 
modo inclusivo e transparente. 

Obrigação adicional patrocinada 
pela MP 844/2018 se refere ao paga-
mento de indenização por parte dos 

des negativas à coletividade, afetando 
a saúde da população do entorno. O 
mecanismo proposto pode resultar 
não apenas em ganhos ambientais e 
de saúde pública como também na 
garantia de remuneração dos investi-
mentos realizados pela prestadora. 

Diante do desafio de universalizar 
o saneamento, mudanças no marco 
setorial se fazem indispensáveis para 
garantir os avanços necessários. Pas-
sados 11 anos da promulgação da Lei 
do Saneamento, a MP representou um 
esforço para promoção da estabilida-
de jurídica e da adequada governança 
regulatória, contribuindo para a viabi-
lização da entrada de capital privado 
no setor. As alterações propostas cons-
tituem uma alternativa para reforçar o 
papel do Estado regulador. Para além 
das críticas, cabe aproveitar esse mo-
vimento que posiciona novamente o 
saneamento nas pautas governamen-
tais, adequando a proposta em análise 
no Congresso Nacional para viabilizar 
o alcance do objetivo último da uni-
versalização do acesso e da adequada 
prestação do serviço.  

Quantidade de agências reguladoras  
por tipo de abrangência

Fonte: Abar. Elaboração: FGV CERI.
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