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Considerações Finais

Apresentação
Já é de conhecimento de todos que a situação do saneamento básico no Brasil não condiz com o grau de desenvolvimento do país. Diferentemente dos serviços de eletricidade
e telecomunicações, que são praticamente universalizados,
cerca de 33 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à
rede de abastecimento de água e 95 milhões carecem de
rede coletora de esgotos (SNIS, 2018).
Analisando historicamente o setor, observa-se que tanto
a prestação dos serviços como os investimentos são majoritariamente públicos. Em um cenário de corte de gastos e
crise fiscal, dificilmente a meta de universalização dos serviços em 2033 será alcançada, especialmente se a maneira
como o setor se encontra organizado for mantida.
Visando endereçar os entraves ao desenvolvimento do
saneamento, o governo do Presidente Temer editou duas
Medidas Provisórias (MPs) que propunham alterar o marco
legal setorial. No entanto, ambas as MPs perderam validade
por não terem sido votadas em tempo hábil. Em continuidade à discussão iniciada pelas MPs, o Projeto de Lei (PL)
4.162/2019 tramitou e foi aprovado na Câmara dos Depu-

4

Reformulação do Marco Legal do Saneamento no Brasil / Atualização

tados e no Senado Federal. Em sequência, no dia 15 de julho
de 2020, o presidente Bolsonaro sancionou a Lei com vetos,
publicando a Lei n° 14.026/2020.
O FGV CERI elaborou um documento apresentando e comentando as principais propostas da MP 868/2018, divulgado em maio de 2019, e do PL 4.162/2019 aprovado pela
Câmara dos Deputados, divulgado em abril de 2020. Este
documento atualiza o último, com o objetivo de apontar os
vetos presidenciais nas principais propostas contidas no
texto do referido PL.
Para isso, primeiramente é apresentado de maneira breve
um panorama do setor, tanto no que se refere ao arcabouço
legal como aos principais números (acesso e prestação do
serviço e nível de investimentos). A partir disso, são identificados os principais entraves à criação de um ambiente propício a investimentos. Em seguida, as propostas do
PL 4.162/2019 aprovadas no Congresso Nacional com os
respectivos vetos, quando cabíveis, são apresentadas e comentadas. Por fim, são feitas considerações finais.
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1

Arcabouço legal do setor
de saneamento brasileiro

De acordo com a Lei n° 11.445/07 (marco le-

não haja definição legal do titular, de acordo

gal), o saneamento básico no Brasil é enten-

com interpretação do Supremo Tribunal Fe-

dido como o conjunto de quatro serviços: (i)

deral (STF), este é entendido como sendo o

abastecimento de água; (ii) esgotamento sani-

município ou, em caso de Região Metropoli-

tário; (iii) limpeza urbana e manejo de resídu-

tana, os municípios integrantes e o Estado.

os sólidos; e (iv) drenagem de águas pluviais.

Neste documento é dado foco aos serviços de

O marco legal definiu que o titular do(s) ser-

água e esgoto, devido às especificidades dos

viço(s) é responsável pelas seguintes funções:

impactos promovidos pelas alterações legais

planejamento, regulação, fiscalização e pres-

na arquitetura institucional destes serviços.

tação dos serviços de saneamento. Embora

Funções da Gestão do saneamento básico
Planejamento

Regulação e Fiscalização

Prestação dos Serviços

TITULAR – MUNICÍPIO
Delegáveis

Indelegável

TITULAR

I. Ente ou órgão regulador
municipal ou estadual
II. Consórcio

I.

Órgão ou entidade do titular a quem se tenha atribuído por lei a
competência de prestar o serviço de saneamento básico;

II.

Órgão ou entidade do consórcio público ou ente da Federação com
quem o titular celebrou convênio de cooperação, desde que
delegada a prestação por meio de contrato de programa;

III. Entidade da iniciativa privada a quem se tenha delegado a
prestação dos serviços por meio de contrato de concessão;
Elaboração: FGV CERI
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2

Saneamento em
números

Acesso aos serviços de
abastecimento de água
Atualmente, 84% da população nacional e
93% da população urbana têm acesso à rede
de água (SNIS, 2018). Apesar do elevado índice nacional de atendimento de água, a desi-

Gráfico 1. Acesso a abastecimento de água
(% da população total beneficiada)
91%

90%

89%

84%

74%
57%

gualdade do acesso à água no país é notável.
Os maiores déficits estão concentrados nas
regiões Norte e Nordeste, nos municípios de
menor porte e/ou menos desenvolvidos economicamente e nas áreas rurais e subnormais.
Além do déficit de acesso, o serviço apresen-

Fonte: SNIS (2018). Elaboração: FGV CERI

ta ineficiências técnicas e operacionais, como
pode ser verificado pelo alto índice de perdas
na distribuição: 39% da água potável produzida no país não chega ao consumidor. As regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores

Gráfico 2. Perdas de água na distribuição
(% do volume de água produzida)
56%
46%

39%

37%

índices de perdas. Outra ineficiência se traduz
na intermitência do abastecimento. Isto pode
comprometer a qualidade da água consumida
e constituir potenciais riscos à saúde - seja
pela maior incidência de contaminação, seja
pela busca, por parte dos usuários, por fontes
alternativas de abastecimento.
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Fonte: SNIS (2018). Elaboração: FGV CERI

36%

34%

Acesso ao serviço de esgotamento
sanitário

Gráfico 3. Acesso a coleta de esgoto
(% da população total beneficiada)

Apenas aproximadamente metade da popula-

79%
53%

53%

ção brasileira (53%) têm acesso à rede coletora de esgoto. No que tange ao tratamento,

45%
28%

verifica-se que somente 46% da totalidade
11%

do esgoto gerado no país é encaminhado para
tratamento. Esse tratamento, em muitos casos, não é eficiente na redução da carga orgânica necessária para a garantia da segurança
ambiental e da saúde pública.

Fonte: SNIS (2018). Elaboração: FGV CERI

Assim como no abastecimento de água, o
Gráfico 4. Tratamento de Esgoto
(% do volume de esgoto gerado)
54%

50%

46%

atendimento dos serviços de esgotamento
sanitário também varia entre as regiões e
estados do país e dentro dos municípios. Tais

45%

desigualdades são evidenciadas pelos déficits

36%
22%

regionais, que alcança 90% na região Norte
em termos de coleta de esgoto (SNIS, 2018).
Também nas áreas rurais, onde 11% da população é atendida pelo serviço de abastecimento de água e apenas 0,8% do esgoto é escoado
através de rede coletora (IBGE, 2015).

Fonte: SNIS (2018). Elaboração: FGV CERI

Planejamento
Gráfico 5. Municípios com PMSB

O marco legal condiciona a validade dos

73%

contratos de prestação dos serviços de sa-

53%
42%
31%

30%
16%

neamento à existência de plano municipal
de saneamento básico (PMSB). No entanto,
apenas 42% dos municípios brasileiros possuem PMSB (Munic, 2017). Cabe mencionar
que, dentre os PMSBs existentes, observa-se
grande disparidade, baixa qualidade e difi-

Fonte: IBGE (2017). Elaboração: FGV CERI
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culdade em transformá-los em instrumentos
efetivos de planejamento e gestão.

Regulação
O marco legal também condiciona a existên-

Gráfico 6. Municípios com definição do
órgão responsável pela regulação do
saneamento

cia de entidade reguladora independente à
validade dos contratos. Entretanto, apenas
metade dos municípios brasileiros definiram
o órgão responsável pela regulação do sa-

60%
48%

41%

37%

42%

26%

neamento. As características desses órgãos
variam. Existem 53 agências que regulam saneamento no Brasil, sendo: 22 municipais, 25
estaduais, 1 distrital e 5 consórcios (ABAR,
2019).

Fonte: IBGE (2017). Elaboração: FGV CERI

Prestadores de serviço

Gráfico 7. Prestadores de serviço de
saneamento

A prestação dos serviços de abastecimento

(% da população)

de água e esgotamento sanitário no Brasil
é concentrada em prestadores públicos. A
prestação do serviço é dada de forma direta,

8%

por meio de autarquias municipais, empresas
públicas e/ou administração pública direta
em 25% dos municípios. Já dentre os que de92%

legam a execução do serviço, 96% são atendidos por Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs). Ao todo, existem 26 CESBs
no país, que atuam em 70% dos municípios
brasileiros (SNIS, 2018). Estas são em sua
maioria estatais (25) e apresentam em maior
ou menor grau dificuldade em implementar
adequada governança corporativa.
Em resumo, os prestadores públicos respondem pelos serviços em 97% dos municípios, o
que corresponde ao atendimento de 92% da
população com acesso ao serviço.
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Público

Privado

Fonte: SNIS (2018). Elaboração: FGV CERI

Figura 1. Percentual de municípios
atendidos com abastecimento de água
em situação irregular

Historicamente, as CESBs prestam o serviço
na maioria dos municípios brasileiros. Especificamente sobre estes casos, vale destacar
que 26% encontram-se em situação irregular no que tange a existência de contratos de
prestação de serviço: em 21% deles a delegação está vencida e 5% deles não possuem instrumento formalizando de delegação (SNIS,
2018). A Figura 1 mostra como esta situação
é mais complexa na região Norte e Nordeste

Legenda (%)

do país.

00 | -20
20 | -40

Onde há a formalização da delegação do ser-

40 | -60

viço, os contratos devem conter metas sob

60 | -80

pena de invalidade jurídica, conforme estabe-

80 | -100

lece o artigo 11, da Lei 11.445/2007. Contudo, na prática isso não é observado. De acor-

Fonte: SNIS (2018). Elaboração: FGV CERI

do com pesquisa feita pelo FGV CERI (2019),
Gráfico 8. Caracterização das metas
definidas nos contratos firmados entre
CESBs e municípios na Região Sudeste

55% dos municípios do Sudeste que têm os

100%

contratos. O Gráfico 8 apresenta a situação

80%

78

60%
40%
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80

20%
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Metas bem definidas?

Sim

Bs carecem de metas bem definidas em seus
encontrada em cada um dos estados.

Investimentos
São vultosas as necessidades de investimen-

2
RJ

MG

84

serviços de saneamento prestados por CES-

SP
Não

Fonte: FGV CERI (2019)

tos para atender aos objetivos de política estabelecidos no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). O Plansab de 2013 previa
que seriam necessários R$ 435 bilhões entre
2014 e 2033 (R$ 22 bi/ano) para universalizar
os serviços de água e esgoto. Com a revisão
do plano em curso, esses valores foram atualizados para R$ 373 bilhões entre 2019 e 2033
(R$ 25 bi/ano).
Cabe ressaltar que esses valores anuais não
foram alcançados em qualquer ano do histó-
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rico disponível, mesmo com o aumento do vo-

dos. De acordo com estudo do FGV CERI, após

lume de investimentos a partir de 2007 com a

oito anos da assinatura do contrato, apenas

implementação do Programa de Aceleração

65% das obras sob responsabilidade de entes

do Crescimento (PAC - Gráfico 9). Portanto,

públicos financiadas no âmbito do Programa

para alcançar o patamar de investimentos ne-

Saneamento Para Todos haviam sido concluí-

cessários, é preciso criar condições favoráveis

das. Caracteriza-se claro problema de econo-

ao desenvolvimento de um ambiente de negó-

mia política, pois mesmo após dois mandatos

cios propício a novos e maiores investimentos.

políticos (8 anos no total), obras realizadas
por entes públicos não conseguiram ser fi-

Além dos níveis insuficientes, a efetividade

nalizadas. Por outro lado, no mesmo período

dos investimentos em saneamento é baixa e

o setor privado conseguiu concluir 100% de

distinta entre prestadores públicos e priva-

suas obras (FGV CERI, 2016).

Gráfico 9: Investimentos Realizados em Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
(em bilhões de R$/ano)
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Fonte: SNIS e Plansab. Elaboração: FGV CERI | *Valores em R$ de Dezembro/2019, ajustados pelo IPCA.
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3

Entraves ao
desenvolvimento do setor

Os avanços necessários em saneamento dependem de um aumento significativo no volume de
aportes financeiros, bem como de eficácia e efetividade em sua aplicação. Para isso, é necessário
criar ambiente favorável, com adequada regulação, e caracterizado por segurança jurídica para
atração de recursos e investimentos. Dado o contexto atual, é possível evidenciar alguns entraves ao alcance deste ambiente:

I

A titularidade municipal e a consequente pulverização da regulação são encaradas como um obstáculo à promoção da necessária estabilidade regulatória
no setor de saneamento e, consequentemente, um inibidor da atração de investimentos;

II

Como consequência do item anterior, a arquitetura institucional fragmentada
e concentrada em entes subnacionais aumenta potencialmente os riscos do
setor, uma vez que estes entes muitas vezes apresentam problemas relacionados à governança e assim como carecem de capacidade técnica e institucional;

III

A baixa concorrência existente no setor limita o incentivo a eficiência na prestação do serviço, já que há incentivo para que os titulares firmem contratos
com entidades públicas.
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4

A reforma do setor
de saneamento

Desde 2016 aumentaram os esforços para

minhado à Câmara, onde ocorreram mais de

promover reforma no saneamento. A fim de

dez audiências públicas para discutir o tema.

atrair os investimentos necessários à universalização do setor, o então presidente Temer
publicou, em julho de 2018, a Medida Provisória (MP) 844 para alterar o marco legal do
saneamento. Enfrentando muitas críticas,
referida MP não foi votada em tempo hábil.
Posteriormente, em dezembro de 2018, a MP
868 foi apresentada como uma nova tentativa de atualização do marco legal. As discussões avançaram mais do que aquelas da MP

Neste interim, o Poder Executivo apresentou o PL 4.162/19, com conteúdo similar ao
PL 3.261/19. A apresentação de um PL pelo
Poder Executivo se fazia necessária para viabilizar a criação de cargos na Administração
Pública – no caso, na Agência Nacional de
Águas. Como era de se esperar, o PL 4.162/19
foi apensado à discussão do PL 3.261/19 na
Câmara dos Deputados.

anterior, porém não foi votada no Congresso

Em dezembro de 2019, a Câmara dos Deputa-

e com isso perdeu validade. As discussões so-

dos aprovou o PL 4.162/19, sendo necessário,

bre as medidas provisórias trouxeram o reco-

então, seu encaminhamento para o Senado

nhecimento de que alterar o status quo é ne-

Federal. Em junho de 2020, o Senado Federal

cessário ao dar luz ao desafio enfrentado pelo

aprovou o texto encaminhado pela Câmara

saneamento brasileiro.

dos Deputados, sem alterações, e o encaminhou para sanção presidencial. Finalmente,

Dando continuidade às tentativas frustradas
de reformulação do marco legal, o senador
Tasso Jereissati, relator da MP 868/18, apresentou o Projeto de Lei (PL) 3.261/19, que
continha essencialmente as mesmas propostas da medida provisória, salvo pequenas alterações. O PL foi aprovado no Senado e enca13
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em 15 de julho de 2020, o presidente Bolsonaro sancionou a Lei com vetos, publicando a
Lei n° 14.026/2020. Agora, o Congresso Nacional irá apreciar e deliberar sobre os vetos
presidenciais, ou seja, é possível ainda reverter as cláusulas vetadas.

Evolução da Reforma do Marco
Legal do Saneamento
[jul/2020]
[jun/2019]
• Caducidade da
MP 868/19

[jul/2018]

[dez/2018]

• Apresentação da
MP 844/18

• Apresentação da
MP 868/18

• Aprovação do PL
3.261/19 pelo
Senado e
encaminhamento
para a Câmara
dos Deputados

[dez/2019]
• Aprovação do PL
4.162/19 pela
Câmara e
encaminhamento
para o Senado

• Lei sancionada com
vetos pelo
Presidente da
República (Lei n°
14.026/2020) e
encaminhamento
para apreciação
do Congresso
Nacional

[out/2018]

[maio/2019]

[ago/2019]

[jun/2020]

• Caducidade da
MP 844/18

• Apresentação do
PL 3.261/19 pelo
Senador Tasso
Jereissati

• Apresentação do
PL 4.162/19 pelo
Poder Executivo
(apensado ao PL
3.261/19)

• Aprovação do PL
4.162/19 pelo Senado
e encaminhamento para
sanção presidencial

Nesta sessão são apresentadas as principais propostas contidas no texto do PL
4.162/19, que foi sancionado, com vetos, pelo presidente. Também são apresentados
comentários sobre elas. Em resumo, as propostas tratam sobre:
Titularidade do serviço
Supervisão regulatória
Ampliação da concorrência e isonomia competitiva
Regularização dos contratos de programa
Determinação das metas contratuais
Alienação de CESBs
Incentivo à prestação regionalizada
Incentivo à conexão na rede pública de esgotamento sanitário
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Titularidade

PROPOS TA

A proposta em discussão no Senado (PL 4.162) define
como titulares dos serviços de saneamento básico:
(i) os municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse
local; e
(ii) o Estado, em conjunto com os Municípios que comparti-

lham efetivamente instalações operacionais integrantes de
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum.
Interesse local é aquele cujas infraestruturas e instalações operacionais atendem a um único município, enquanto interesse comum é
aquele que não é caracterizado como local.
As alterações referentes à titularidade praticamente extinguem a posAs
ANÁLISE FGV CE RI
As alterações referentes à titula-

Estado é necessário apenas o comparti-

ridade praticamente extinguem a

lhamento de infraestrutura ou se tam-

possibilidade do titular ser o muni-

bém é necessário que o município faça

cípio, o que é visto como um entrave

parte de uma região metropolitana,

a promoção de segurança jurídica no

aglomeração urbana ou microrregião.

setor. No entanto, a redação atual não

Com isso, apesar da alteração propos-

deixa claro se para considerar a titulari-

ta, o cenário ainda permite insegurança

dade dos municípios em conjunto com o

15

Reformulação do Marco Legal do Saneamento no Brasil / Atualização

jurídica.

Supervisão
Regulatória
Agência Nacional
de Águas e
Saneamento Básico
(ANA)

PROPOSTA

Agências
Reguladoras
Subnacionais

O PL 4.162/2019 atribui à ANA competência de
editar normas de referência nacionais para
regulação dos serviços de saneamento com o
objetivo de promover maior uniformidade
regulatória.

AN ÁLISE FGV C E RI
A alteração proposta contribui

que devem ser considerados pela ANA.

para aumentar a uniformidade e

Nesse sentido, desde abril de 2019 foi

transparência do processo regula-

firmado o compromisso entre ANA e a

tório do setor. O desafio posto com

Associação Brasileira de Agências Re-

relação a este tema é a operaciona-

guladoras (ABAR) para compartilhar

lização por parte da ANA desta nova

essas experiências e debater as normas

competência (supervisão regulatória

de referência a serem estabelecidas.

dos serviços de saneamento). Cumpre

Além disso, vale lembrar que a ANA de-

ressaltar que o setor de saneamento não

verá considerar as diversas realidades

possui cultura de regulação bem desenvol-

existentes no país de modo a promover

vida. De qualquer forma, existem alguns casos de avanços na regulação do saneamento

16
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isonomia no tratamento.

Ampliação da
concorrência e isonomia
competitiva
PROPOS TA

O PL encaminhado para votação no Senado altera a Lei
dos Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) de forma
a retirar a possibilidade de firmar contratos de programa
para a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Assim, caso o prestador não integre a administração
do titular, a formalização dependerá da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação.

Os contratos de programa regulares vigentes permanecerão
em vigor até o advento do seu termo contratual. De acordo com
o PL, contratos regulares são aqueles que atendem aos dispositivos legais pertinentes à prestação de serviços públicos de saneamento básico. Cita-se como um exemplo destes dispositivos legais
a exigência de incluir, no contrato, metas progressivas e graduais de
expansão dos serviços e de qualidade como requisito de validade do
contrato (item II do §2 do Art. 11 da Lei n° 11.445/07).
ANÁLISE FGV CE RI
A alteração deste tema na Lei dos

Vale ressaltar, ainda, que pela definição

Consórcios Públicos, como pro-

de contratos regulares as CESBs terão

posta no atual texto do PL, modifica

um desafio para garantir a prestação de

apenas a delegação da prestação dos

serviço nos municípios onde são res-

serviços de saneamento a outros entes

ponsáveis até o advento do termo con-

da federação. Em textos anteriores, este

tratual. Isto porque muitos dos contra-

dispositivo vedava a assinatura de contra-

tos de programa firmados não atendem

tos de programa para a prestação de servi-

aos requisitos dispostos na lei, ou seja,

ços públicos, ou seja, tinha um alcance maior

não seriam regulares. Isto é eviden-

do que o inicialmente esperado. Espera-se que

ciado na pesquisa feita pelo FGV CERI

com esta mudança haja a promoção de compe-

(2019), conforme mostra o Gráfico 8,

tição e isonomia, possibilitando o aumento da
participação privada.

17
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na página 10.

Regularização dos
contratos de programa
PROPOS TA

De acordo com a proposta do PL (art. 16), as situações
irregulares existentes na data de publicação da lei, ou
seja, aquelas em que as CESBs prestam o serviço mas
não possuem contratos firmados com o titular, poderão
ser reconhecidas como contratos de programa. Nestes
casos, os contratos deverão ser formalizados ou renovados
mediante acordo entre as partes, até 31 de março de 2022,

com prazo máximo de vigência de 30 anos. Além disso, esses
contratos devem apresentar as cláusulas essenciais dos contratos de concessão e é vedada nova prorrogação ou adição de vigência contratual.
AN ÁLISE FGV C E RI
Este artigo é relevante

mento licitatório, o que poderia impac-

uma vez que 26% dos mu-

tar a prestação dos serviços à popula-

nicípios atendidos por CESBs encontram-se em situação
irregular (Figura 1, página 10).
Se este artigo não fosse inserido, os municípios em situação
irregular deveriam contratar de
forma imediata através de procedi-
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ção, bem como o valor das CESBs.
Além disso, o período de adequação de
dois anos é uma oportunidade para os
municípios firmarem bons contratos,
ou seja, com metas bem definidas e que
incentivem as CESBs a alcançá-las.

V ETO PRESIDEN CIAL
Foi vetado o artigo 16 em sua totalidade sob a

incompatível com as necessidades de desenvol-

justificativa de que a atual situação do sanea-

vimento do setor.

mento seria mantida por mais 30 anos, o que é

COM E NTÁRIO FGV CERI
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O veto promove incentivo à mudança do sta-

amortizados. Por um lado, pode-se interpretar

tus quo. Contudo, sem a possibilidade de regu-

que as CESBs nesta situação já atuavam cientes

larização é possível que as CESBs que não têm

deste risco. Por outro lado, é possível, também,

contratos formalizados com alguns municípios

que essas situações deem causa à judicialização

e que tenham investido nestes locais, sem que

por parte das CESBs contra os municípios, prin-

estes tenham sido amortizados ainda, sofram

cipalmente se for comprovado que o município

impactos negativos. Em teoria, sem contrato

agiu de forma oportunista para não firmar o

regularizado não é assegurado à CESB o paga-

contrato como forma de manter tarifas baixas

mento de indenização pelos investimentos não

para sua população.
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Determinação das
metas contratuais
PROPOSTA

O atual PL determina que os contratos de prestação
dos serviços públicos de saneamento deverão definir
metas de universalização que garantam o atendimento
de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033.

Os contratos em vigor que não possuírem essas metas terão
até 31 de março de 2022 para ajustar. Caso seja comprovadamente inviáveis essas metas, fica permitida a dilação do prazo,
desde que não ultrapasse 01 de janeiro de 2040 e haja anuência
prévia da agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da modicidade tarifária.
Pelas análises do FGV CERI, atualmente as metas, quando existentes, são definidas no próprio contrato (de programa ou concessão) ou,
ainda, nos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).
ANÁLISE FGV CE RI
Atualmente as metas, quando exis-

as tarifas aumentariam e, neste caso, a popu-

tente, são definidas no próprio con-

lação não teria como pagar.

trato (de programa ou concessão) ou,
ainda, nos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).
Não parece fazer sentido uma lei federal
determinar as metas que todos os contratos,
em geral firmados pelos municípios, devem
conter. Primeiro porque pode-se entender que
fere o princípio federativo e a autonomia dos
entes federados. Segundo porque pode afetar
a atratividade de investidores e/ou a modicidade
tarifária em certas áreas. Imaginando uma área em
que a população tem baixa capacidade de pagamento e alta necessidade de investimentos para expansão
dos serviços, é lógico pensar que será necessário grande aporte de investimentos. Em geral, os investimentos
são remunerados através das tarifas. Consequentemente
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Além disso, a população possivelmente não
verá com bons olhos a entrada de um parceiro privado e um aumento significativo
das tarifas, o que representaria um maior
risco para o investidor.
Assim, o estabelecimento em lei destas metas
é um compromisso bem intencionado, porém
pouco factível. Se este artigo passar há chances
dos investimentos ficarem concentrados nas
áreas com alta capacidade de pagamento e/ou
baixa necessidade de investimentos (os famosos “filets”). Outra possibilidade é a entrada de
investidores oportunistas que não conseguirão
cumprir as metas e renegociarão os contratos, não entregando o serviço para a população - que é o objetivo último do PL.

Alienação de CESBs
O PL revoga o §6º do Art. 13 da Lei dos Consórcios

PROPOSTA

(Lei n° 11.107/05) que define que, nos casos de alienação do controle acionário de companhia estatal
prestadora de serviços públicos de saneamento básico,
os contratos de programa serão automaticamente extintos.
Com o novo texto, caso a CESB seja alienada, os contratos

de programa poderão ser substituídos por novos contratos
de concessão, “observando-se, quando aplicável, o Programa
Estadual de Desestatização.”
Caso o controlador da CESB não manifeste a necessidade de alteração de prazo, de objeto ou de demais cláusulas do contrato no
momento da alienação fica dispensada anuência prévia da alienação
pelos municípios.
Caso contrário, a CESB deverá apresentar proposta de substituição dos
contratos existentes aos municípios, que terão 180 dias para manifestarem sua decisão.
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ANÁLISE FGV CE RI
Esta proposta visa a facilitar a

tropolitana de Maceió (RMM). A solução

privatização das CESBs, em es-

encontrada lá para viabilizar a conces-

pecial daquelas que já estão com

são mesmo sem a aprovação do PL foi o

estudos contratados no âmbito do

estabelecimento da entidade interfede-

Programa de Parcerias para Investi-

rativa da região metropolitana (Conse-

mentos (PPI), uma vez que os contra-

lho de Desenvolvimento da RMM), que

tos de prestação de serviço, que são de
fato os ativos das empresas, continuam
vigentes após a alienação do controle
acionário da empresa.

Ainda assim, entende-se que, por
analogia à Lei das Concessões (Lei n°
8.987/95), a anuência prévia do muni-

Essa proposta facilita, mas não é necessária

cípio como condicionante da validade

para que as privatizações ocorram. O BN-

dos contratos de programa deveria ser

DES, responsável pela contratação das mode-

mantida no texto. Vale notar que, em

lagens de privatização das CESBs, apresentou

paralelo, o Art. 27 da referida Lei deter-

em dezembro de 2019 arranjos distintos para as

mina que a transferência de concessão

companhias dos estados do Acre, Amapá, Alagoas

ou do controle societário da conces-

e Rio de Janeiro. A modelagem de Alagoas é a que

sionária sem prévia anuência do poder

está em estágio mais avançado, já tendo ocorrido

concedente implica na caducidade da

consulta pública do edital de licitação da Região Me-
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concessão.

Incentivo à prestação
regionalizada
O PL define prestação regionalizada como a pres-

PROPOSTA

tação integrada de um ou mais componentes dos
serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um município, com o objetivo de gerar ganhos de escala e garantir
a universalização e viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços, podendo ser estruturada em:

a) Região metropolitana, aglomerações urbanas ou microrregiões – unidade constituída por municípios limítrofes e instituída pelos Estados mediante lei complementar, regida pela
Lei nº 13.089/15 (Estatuto da Metrópole);
b) Unidade regional de saneamento básico - unidade constituída
por municípios não necessariamente limítrofes e instituída pelos
Estados mediante lei ordinária;
c) Bloco de referência - unidade constituída por municípios não necessariamente limítrofes e instituída pela União formalmente criada por
meio de gestão associada voluntária dos titulares.
Vale ressaltar que os blocos de referência somente poderão ser instituídos
pela União caso os Estados não definam as unidades regionais de saneamento básico no prazo de um ano da publicação da lei.
O artigo 3 da Lei n° 11.445/2007 é alterado de forma a facultar aos municípios,
detentores da titularidade dos serviços (interesse local), a participação nas prestações regionalizadas. Contudo, para incentivar a adesão dos municípios a este tipo
de prestação, o texto define que um dos critérios de priorização da aplicação de recursos não onerosos da União é a viabilização da prestação de serviços regionalizada
por meio de blocos regionais.
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ANÁLISE FGV CE RI
As alterações neste tema incentivam a

Vale comentar que as três alternativas que

adesão dos municípios à prestação re-

se caracterizam como prestação regionali-

gionalizada, fazendo frente à preocupa-

zada no texto atual do PL conferem maior

ção quanto à viabilidade econômico-finan-

complexidade na gestão do saneamento.

ceira da prestação universal do serviço. Na
prática, a possibilidade de criação de blocos
já existia mesmo antes das alterações propostas nas medidas provisórias e no atual PL com
a possibilidade de formação de consórcios municipais. A diferença agora é a competência dos
estados e da União na sua estruturação.

Com relação a bloco de referência, há menor
clareza sobre este arranjo. Resta discussão
se a matéria deveria ser aprovada em sede
federal por lei complementar, como previa
a Constituição de 1967 para a criação de
regiões metropolitanas, ou por lei ordinária.

V ETO PR ESIDEN CIAL
Foi vetado parágrafo do artigo 3 da Lei n° 11.445/

de ferir o §3 do art. 25 da Constituição Federal de

2007 que facultava aos municípios, detentores da ti-

1988. Referido parágrafo prevê a compulsoriedade

tularidade dos serviços (interesse local), a participa-

dos municípios participarem das regiões metropoli-

ção nas prestações regionalizadas sob a justificativa

tanas, microrregiões e aglomerações urbanas.

COM E NTÁRIO FGV CERI
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De fato, o parágrafo ia de encontro ao estabeleci-

vado, entende-se que se/quando o estado definir as

do na Constituição Federal e no Estatuto da Me-

unidades regionais de saneamento, a titularidade

trópole (Lei n° 13.089/15). Contudo, como as uni-

passará a ser deste em conjunto com os municípios

dades regionais de saneamento básico também

(governança interfederativa). Então, só haverá a

são submetidas ao regramento do Estatuto da

possibilidade da titularidade permanecer munici-

Metrópole (art 10. da Lei n° 14.026/2020), alguns

pal caso o estado decida por não incluir determina-

questionamentos emergem.

do município na unidade regional de saneamento.

Primeiro, a compulsoriedade da participação nas

Segundo, o artigo 8A da Lei n° 11.445/2007 não

formas de prestação regionalizada dos municípios

deveria ser vetado também, uma vez que seu con-

que são os titulares do serviço (interesse local), não

teúdo é similar ao do parágrafo vetado? Sem este

coloca esta titularidade em cheque e, potencial-

veto é possível interpretar que há inconstitucio-

mente, gera insegurança jurídica? Pelo texto apro-

nalidade aparente.
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Incentivo à prestação
regionalizada
Ainda sobre a prestação regionalizada, o PL altera o

PROPOS TA

Art. 8 da Lei do Saneamento estabelecendo que “as
unidades regionais de saneamento básico devem apresentar sustentabilidade econômico-financeira” (§2°) e
que sua estrutura de governança deve ser aquela definida
no Estatuto da Metrópole (estrutura de governança interfederativa - §3°).

AN ÁLISE FGV C E RI
O PL deixa claro que no

tana do Rio de Janeiro, que levou mais

caso das regiões metro-

de 3 anos para ser regulamentada, é um

politanas,

aglomerações

urbanas ou microrregiões a
governança interfederativa
deve ser aquela determinada
conforme Estatuto da Metrópole. A redação proposta pelo artigo 8 da Lei do Saneamento define
que no caso de unidades regionais
de saneamento esta mesma regra
é válida. Entretanto, o PL não define
como será a governança interfederativa
dos blocos de referência.
Vale destacar que a experiência de organização desta estrutura apresenta dificuldades políticas/práticas e, consequentemente,
demanda bastante tempo para decisão. O caso
da estrutura para gestão da Região Metropoli-
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exemplo.
Independente da forma utilizada para
instituir a prestação regionalizada (região metropolitana, unidade regional
de saneamento básico ou bloco de referência), sem uma boa governança
com os municípios, na prática não serão
vencidos os desafios de integração. Ao
contrário, pode haver aumento da insegurança jurídica pela possibilidade de
judicialização.
Ressalta-se ainda que, diferente do que
é estabelecido para as unidades regionais, o PL não inclui o requisito de comprovação de sustentabilidade econômico-financeira aos blocos de referência.

Incentivo à conexão
na rede pública de
esgotamento sanitário
PROPOS TA

O texto do PL 4.162/2019, assim como as MPs propunham, inclui novos parágrafos no artigo 45 da Lei do
Saneamento que incentivam à conexão do usuário na
rede de esgotamento sanitário. Isto porque o texto prevê
que, quando disponibilizada rede pública de esgotamento
sanitário, o usuário estará sujeito ao pagamento de taxas ou
tarifas decorrentes da disponibilização e da manutenção da

infraestrutura e do uso desses serviços mesmo que sua edificação não esteja conectada à rede pública.
Ainda, o PL estabelece que se o usuário continuar sem se conectar
à rede pública de esgotamento sanitário - uma obrigação legal -, ele
estará sujeito ao pagamento de multa.
ANÁLISE FGV CE RI
Esta proposta do PL introduz

da sua escolha geram externalidades

o conceito de poluidor-paga-

negativas à coletividade, afetando a

dor por meio da cobrança de ta-

saúde da população do entorno. O me-

rifa por disponibilização de rede.

canismo proposto pode resultar não

Entende-se que os impactos do

apenas em ganhos ambientais e de saú-

saneamento são coletivos de modo

de pública como também na garantia

que o usuário que não se conecta à

de remuneração dos investimentos re-

rede se beneficia individualmente ao
não pagar a tarifa, enquanto os efeitos
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alizados pela prestadora.

5

Considerações
Finais

O desafio de universalizar o saneamento é a

mento, por sua vez, visou apresentar os vetos

principal fronteira a ser vencida nas indús-

relacionados aos pontos tratados na versão

trias de infraestrutura no país. O fortaleci-

anterior e seus possíveis impactos. Essa cole-

mento institucional e regulatório é prioritário

tânea de documentos, portanto, apresenta a

em todas as estratégias que se estabeleçam

evolução da discussão desde sua fase embrio-

visando a sua universalização. Nesse sentido,

nária até a promulgação da lei.

a discussão da reforma do marco legal do saneamento representa um passo importante
para viabilizar esse fortalecimento, alterar o
status quo e promover um ambiente mais propício à necessária entrada de capital privado
no setor. O atual cenário de pandemia do COVID-19 evidência como o acesso aos serviços
de saneamento é essencial a população para
que seja possível ter adequado hábito de higiene.
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Finalmente, cabe ressaltar que todo o processo de atualização do marco legal do saneamento posicionou este setor novamente
no topo de agenda das reformas do Governo
Federal. Espera-se que com as alterações implementadas ocorra de fato a atração de investimentos para o setor e a universalização
do acesso aos serviços de saneamento. Além
disso, deseja-se que, mesmo após o encerramento das discussões, ou seja, após a apre-

Como toda reforma, é necessário atentar aos

ciação dos vetos presidenciais pelo Congres-

detalhes. O documento publicado em abril de

so Nacional, todas as esferas do governo e a

2020 buscou pontuar alguns itens que mere-

sociedade, como um todo, continuem atentos

ciam atenção tanto durante as discussões do

para as necessidades desse setor essencial

PL 4.162/2019, como na prática. Este docu-

que gera diversas externalidades positivas.
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