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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, praticamente universalizados, cerca de 33 

milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à rede de abastecimento de água 

e 95 milhões careciam de rede coletora de esgotos, em 2018 (SNIS, 2020).  

Analisando historicamente o setor, observa-se que tanto a prestação dos serviços 

de saneamento como os investimentos são majoritariamente públicos. Em um ce-

nário de corte de gastos e crise fiscal, dificilmente a meta de universalização em 

2033 será alcançada, especialmente se a maneira como o setor se encontra or-

ganizado for mantida. 

Visando a endereçar os entraves ao desenvolvimento do setor de saneamento, o 

governo do Presidente Michel Temer editou duas Medidas Provisórias (MPs) que 

propunham alterar o marco legal setorial – Lei n° 11.445/2007. 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) n° 

4.162/2019 tramitou e foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal. Em sequência, no dia 15 de julho de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro 

sancionou (com vetos) a Lei n° 14.026/2020.  
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Em maio de 2019, o FGV CERI divulgou um documento apresentando e comentando 

as principais propostas da MP n° 868/2018. Em abril de 2020, um documento 

atualizado foi divulgado, com a análise do PL n° 4.162/2019 aprovado pela Câ-

mara dos Deputados. Na sequência, em julho de 2020, o FGV CERI elaborou nova 

atualização do documento com o objetivo de apontar os vetos presidenciais nas 

principais propostas contidas no texto do referido PL. Passados dois anos da pro-

mulgação do novo marco legal setorial, a presente versão da “Cartilha do Sanea-

mento” descreve e analisa as principais propostas da Lei n° 14.026/2020 e de-

cretos que sucederam a referida lei. Apresentam-se dados setoriais mais recentes, 

a título comparativo, bem como um balanço dos resultados alcançados desde a 

promulgação do novo marco legal, em termos regulatórios e de mercado. 

Primeiramente é apresentado um panorama do setor em um cenário anterior à 

promulgação do novo marco, tanto no que se refere ao arcabouço legal como aos 

principais números (acesso, prestação do serviço e nível de investimentos). A partir 

disso, são identificados os principais desafios setoriais, os quais motivaram a re-

forma legal. Em seguida, as principais mudanças trazidas pela Lei n° 14.026/2020 

e os decretos regulamentares são abordados, bem como uma atualização dos nú-

meros setoriais e uma análise da evolução setorial pós a reforma. Na última seção, 

são feitas considerações finais. 
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De acordo com a Lei n° 11.445/2007 (marco legal, atualizado pela Lei n° 14.026/2020), o 

saneamento básico no Brasil é entendido como o conjunto de quatro serviços: (i) abastecimento de 

água; (ii) esgotamento sanitário; (iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e (iv) drenagem 

de águas pluviais. Este documento tem como foco os serviços de água e esgoto, devido às espe-

cificidades dos impactos promovidos pelas alterações legais na arquitetura institucional destes 

serviços. 

A Lei n° 11.445/2007, antes das alterações promovidas pela Lei n° 14.026/2020, já definia as 

atribuições do titular do(s) serviço(s), a saber: as funções de planejamento, regulação, fiscalização 

e prestação dos serviços de saneamento, ainda que não estabelecesse o ente responsável pelo 

exercício de tais funções. Até então, na ausência de definição legal da titularidade do serviço de 

saneamento, prevalecia a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF), que a atribuía ao 

município ou, em caso de Região Metropolitana, aos municípios integrantes e ao Estado. 

A Lei 14.026/2020 reitera o entendimento e define em seu Art. 8 como titulares dos serviços de 

saneamento básico: 

• os municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local; e 

• o Estado, em conjunto com os municípios que compartilham efetivamente instalações ope-

racionais 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 muni-

cípio, enquanto interesse comum é aquele que não é caracterizado como local.  
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Acesso aos serviços de abastecimento de água 

De 2018 até 2020, isto é, do cenário pré-reforma até os dados mais atuais disponibilizados pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o percentual da população com 

acesso à água estabilizou-se em 84%, nacionalmente. Nas regiões do país, este percentual tam-

bém se manteve relativamente estável, apresentando um pequeno aumento nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, que em 2020 apresentaram índices de atendimento de água iguais a 

59%, 75% e 91%, respectivamente.  

Gráfico 1. Acesso a abastecimento de água por ano 

(% da população total beneficiada) 

 

Fonte: SNIS, Diagnóstico 2018, 2019 e 2020. Elaboração: FGV CERI  

O índice de perdas na distribuição sofreu um incremento no período de 2018 a 2020, passando 

de 39% a 40%. Tendência oposta foi observada nas regiões Norte e Centro-Oeste onde 
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constatou-se redução no volume de perdas, com índices de perdas de 51% e 34%, 

respectivamente, frente aos 56% e 36% registrados em 2018. 

Gráfico 2. Perdas de água na distribuição por ano 

(% do volume de água produzida) 

 

Fonte: SNIS, Diagnóstico 2018, 2019 e 2020. Elaboração: FGV CER  

Acesso ao serviço de esgotamento sanitário 

Com relação à coleta e tratamento de esgoto, já se observa uma tendência mais homogênea de 

melhora nesses indicadores, mesmo em regiões como Norte e Nordeste, que historicamente apre-

sentam baixos índices de acesso. Em 2020, essas regiões apresentaram índices de coleta de es-

gotos de 13% e 30%, respectivamente, com 21% e 34% do volume de seus esgotos tratados.  

De maneira geral, no país, o percentual da população com acesso à coleta de esgoto aumentou 

de 53% (em 2018) para 55% (em 2020), enquanto o aumento do percentual de esgoto tratado 

foi pouco maior, passando de 46% para 51%, no mesmo período. 
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Gráfico 3. Acesso à coleta de esgoto por ano 

(% da população total beneficiada)

 
Fonte: SNIS, Diagnóstico 2018, 2019 e 2020. Elaboração: FGV CERI 

Gráfico 4. Tratamento de esgoto por ano 

(% do volume de esgoto gerado) 

 

Fonte: SNIS, Diagnóstico 2018, 2019 e 2020. Elaboração: FGV CERI 

Planejamento 

O marco legal condiciona a validade dos contra-

tos de prestação dos serviços de saneamento à 

existência de um Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB). No entanto, em um cenário pré-re-

forma legal, apenas 42% dos municípios brasilei-

ros possuíam PMSB, segundo dados mais recentes 

da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(IBGE, 2017). Cabe mencionar que, dentre os 

PMSBs existentes, observava-se grande 
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disparidade, baixa qualidade e dificuldade em transformá-los em instrumentos efetivos de pla-

nejamento e gestão.  

Regulação 

O marco legal também condiciona a validade dos contratos a regulação de entidade reguladora 

independente. Entretanto, apenas metade dos municípios brasileiros já haviam definido o órgão 

responsável pela regulação do saneamento em 2019 (ABAR, 2019), existindo, segundo ANA 

(2020), ao menos 86 agências1 que regulam o saneamento no Brasil – 41 delas municipais, 19 

intermunicipais e 26 estaduais.  

Prestadores de serviço 

A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil é historica-

mente concentrada em prestadores públicos. Os últimos anos indicam mínima alteração na compo-

sição de prestadores públicos e privados dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Em 2018, os prestadores públicos correspondiam a 93% do total de prestadores, en-

quanto em 2020 esse percentual aumentou para 94%.  

Gráfico 6. Prestadores de serviço de saneamento 

 

Fonte: SNIS, Diagnóstico 2018, 2019 e 2020. Elaboração: FGV CERI 

Ao todo, existem 28 CESBs no país, que são em sua maioria estatais (27) e apresentam em maior 

ou menor grau dificuldade em implementar adequada governança corporativa. Historicamente, 

as CESBs prestam o serviço na maioria dos municípios brasileiros. Especificamente sobre estes 

casos, vale destacar que, em 2020, 18% encontram-se em situação irregular no que tange à 

 
1 A quantidade de agências reguladoras apresentado por ANA (2020) é possivelmente maior, uma vez que segundo 
a Agência, o levantamento conduzido não contempla todo o universo de entidades atuantes no setor de saneamento 
básico, mas apenas aquelas que constam da mala direta da ANA e que participavam há época das discussões sobre 
as Normas de Referência.  
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Metas bem defi-

nidas? 

existência de contratos de prestação de serviço: em 15% deles a delegação está vencida e 5% 

deles não possuíam instrumento formalizando a delegação (SNIS, 2020). A Figura 1 mostra como 

esta situação é mais complexa na região Norte e Nordeste do país. 

Onde há a formalização da delegação do serviço, 

os contratos devem conter metas sob pena de inva-

lidade jurídica, conforme estabelece o Art. 11, da 

Lei n° 11.445/2007. Contudo, na prática isso não é 

observado. De acordo com pesquisa feita pelo FGV 

CERI (2019), 55% dos municípios do Sudeste que ti-

nham os serviços de saneamento prestados por CESBs 

careciam de metas bem definidas em seus contratos. 

O Gráfico 7 apresenta a situação encontrada em 

cada um dos estados da respectiva região. 

Investimentos 

São vultosas as necessidades de investimentos para atender aos objetivos de política estabeleci-

dos no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). O Plansab de 2013 previa que seriam 

necessários R$ 435 bilhões entre 2014 e 2033 (R$ 22 bilhões/ano) para universalizar os serviços 

de água e esgoto. A necessidade de investimentos totaliza R$ 373 bilhões, a valores de 2018, 

para o período de 2018 e 2033 (R$ 25 bilhões/ano), segundo estimativas da GO Associados 

(2020). Mesmo considerando os dados mais recentes disponíveis e atualizando-se os valores a 

preços de dezembro/2020, a insuficiência dos investimentos frente à necessidade prevista pelo 

Plansab permanece sendo constatada.  

Gráfico 8: Investimentos Realizados em Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário  

(em bilhões de R$/ano, a preços de dezembro/2020) 

 
Fonte: SNIS, Série Histórica 2020. Elaboração: FGV CERI  

Gráfico 7. Caracterização das metas definidas 

nos contratos firmados entre CESBs e municípios 

na Região Sudeste 
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Cabe ressaltar que esses valores anuais não foram alcançados em qualquer ano do histórico 

disponível, mesmo com o aumento do volume de investimentos a partir de 2007 com a implemen-

tação do Programa de Aceleração do Crescimento. Portanto, para alcançar o patamar de inves-

timentos necessários, é preciso criar condições favoráveis ao desenvolvimento de um ambiente de 

negócios propício a novos e maiores investimentos. 

Além dos níveis insuficientes, a efetividade dos investimentos em saneamento é baixa e distinta 

entre prestadores públicos e privados. De acordo com estudo do FGV CERI, após oito anos da 

assinatura do contrato, apenas 65% das obras sob responsabilidade de entes públicos financia-

das no âmbito do Programa Saneamento Para Todos haviam sido concluídas. Caracteriza-se claro 

problema de economia política, pois mesmo após dois mandatos políticos (oito anos no total), 

obras realizadas por entes públicos não conseguiram ser finalizadas. Por outro lado, no mesmo 

período o setor privado conseguiu concluir 100% de suas obras (FGV CERI, 2016).  
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Os avanços necessários em saneamento básico dependem de um aumento significativo no volume 

de aportes financeiros, bem como de eficácia e efetividade na aplicação de tais recursos. Para 

isso, é necessário criar um ambiente favorável, com adequada regulação, e caracterizado por 

segurança jurídica para atração de recursos e investimentos. Ante o exposto, é possível evidenciar 

alguns entraves ao alcance deste ambiente que motivaram a reforma do saneamento. 

A titularidade municipal e a consequente pulverização da regulação eram encaradas 

como um obstáculo à promoção da necessária estabilidade regulatória no setor de 

saneamento e, consequentemente, um inibidor da atração de investimentos; 

Como consequência do item anterior, a arquitetura institucional fragmentada e con-

centrada em entes subnacionais aumentaria potencialmente os riscos do setor, uma 

vez que estes entes muitas vezes apresentam problemas relacionados à governança 

e carecem de capacidade técnica e institucional; 

A baixa concorrência existente no setor limitaria o incentivo à eficiência na prestação 

do serviço, já que havia incentivo para que os titulares firmassem contratos com enti-

dades públicas. 
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Desde 2016 aumentaram os esforços para promover a reforma no saneamento. Em julho de 2018 

foi publicada a MP n° 844 para alterar o marco legal do saneamento. Enfrentando muita oposi-

ção, a referida MP não foi votada em tempo hábil. Posteriormente, em dezembro de 2018, a MP 

n° 868 foi apresentada como uma nova tentativa de atualização do marco legal. As discussões 

avançaram mais do que aquelas da MP anterior, porém não foi votada no Congresso e, com isso, 

perdeu validade. As discussões sobre as medidas provisórias trouxeram o reconhecimento de que 

alterar o status quo era necessário ao dar luz ao desafio enfrentado pelo saneamento brasileiro. 

Dando continuidade às tentativas frustradas de reformulação do marco legal, o senador Tasso 

Jereissati, relator da MP n° 868/2018, apresentou o PL n° 3.261/2019, que continha essencial-

mente as mesmas propostas da MP, salvo pequenas alterações. O PL foi aprovado no Senado e 

encaminhado à Câmara dos Deputados, onde ocorreram mais de dez audiências públicas para 

discutir o tema. 

Neste interim, o Poder Executivo apresentou o PL nº 4.162/2019, com conteúdo similar ao PL nº 

3.261/2019. A apresentação de um PL pelo Poder Executivo se fazia necessária para viabilizar 

a criação de cargos na Administração Pública – especificamente, na Agência Nacional de Águas. 

Como era de se esperar, o PL nº 4.162/2019 foi apensado à discussão do PL nº 3.261/2019 na 

Câmara dos Deputados. 

Em dezembro de 2019, a Câmara dos Deputados aprovou o PL n° 4.162/2019, sendo necessário, 

então, seu encaminhamento para o Senado Federal. Em junho de 2020, o Senado Federal aprovou 

o texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, sem alterações, e o enviou para sanção pre-

sidencial. Finalmente, em 15 de julho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o PL com 

vetos, publicando a Lei n° 14.026/2020. Transcorridos oito meses, em março de 2021, o Con-

gresso Nacional decidiu manter os vetos presidenciais. 
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O novo marco legal foi objeto de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 6492, 6536, 

6882 e 6583), apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar das contestações a Corte 

decidiu pela constitucionalidade do dispositivo legal ao atestar a competência da União para 

instituir diretrizes para o saneamento básico e o respeito à competência dos entes federados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta seção são apresentadas e comentadas as principais alterações trazidas pela Lei n° 

14.026/2020 que foi promulgada, com vetos em julho de 2020.  Em resumo, as propostas tratam 

sobre: 

Supervisão regulatória; 

Ampliação da concorrência e isonomia competitiva; 

Regularização dos contratos de programa; 

Determinação das metas contratuais; 

Alienação de CESBs; 

Incentivo à prestação regionalizada; e 

Incentivo à conexão na rede pública de esgotamento sanitário. 
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S u p e r v i s ã o  

R e g u l a t ó r i a  

A alteração normativa contribui para aumentar a estabilidade e transparência do processo regulató-

rio do setor. O desafio posto com relação a este tema é a operacionalização por parte da ANA desta 

nova competência (supervisão regulatória dos serviços de saneamento). Cumpre ressaltar que o setor 

de saneamento não possui cultura de regulação bem desenvolvida. De qualquer forma, existem alguns 

casos de avanços na regulação do saneamento que devem ser considerados pela ANA. Nesse sentido, 

desde abril de 2019, foi firmado o compromisso entre a ANA e a Associação Brasileira de Agências 

Reguladoras (ABAR) para compartilhar essas experiências e debater as normas de referência a serem 

estabelecidas. Além disso, vale lembrar que a ANA deverá considerar as diversas realidades existentes 

no país de modo a promover isonomia no tratamento. 
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A m p l i a ç ã o  d a  c o n c o r r ê n c i a  

e  i s o n o m i a  c o m p e t i t i v a  

A Lei n° 14.026/2020 alterou 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 formali-

zação dependerá da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação. Os contra-

tos de programa regulares vigentes permanecerão em vigor até o advento do seu termo contra-

tual. De acordo com a referida lei, serão considerados irregulares e precários os contratos em 

desconformidade com os regramentos estabelecidos no novo marco. Cita-se como um exemplo a 

exigência de incluir, no contrato, metas progressivas e graduais de expansão dos serviços e de 

qualidade (Art. 11B da Lei n° 14.026/2020). 

A alteração deste tema na Lei dos Consórcios Públicos modifica a delegação da prestação dos servi-

ços de saneamento a outros entes da federação, vedando a formalização de contratos de programa 

nestes casos. Esta mudança teve por objetivo promover a competição e isonomia, possibilitando o 

aumento da participação privada.     

Vale ressaltar o desafio imposto às CESBs na transição para a prestação regular dos serviços nos 

municípios em que atuam, até o advento do termo contratual. Isto porque muitos dos contratos de 

programa firmados não atendem aos requisitos dispostos na lei, sendo nos termos do Art. 11 B §8 

considerados precários, conforme evidenciado na pesquisa feita pelo FGV CERI (2019) (Gráfico 8).   

Regularização dos contratos de programa 

O Art. 16 do PL n° 4.162/2019 previa a renovação dos contratos de pro-

grama existentes e a regularização, por meio de contrato de programa, das 

situações irregulares (prestação de fato) existentes na data de publicação da 

lei, ou seja, daquelas em que a prestação ocorria sem contrato ou com contrato com vigência 

expirada.  Nestes casos, os contratos deveriam 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 deveriam apresentar as cláusulas essenciais dos contratos de concessão, 

sendo vedada nova prorrogação ou adição de vigência contratual. Esta disposição, no entanto, 

foi vetada em sua totalidade sob a justificativa de que a atual situação do saneamento seria 

mantida por mais 30 anos, o que seria incompatível com as necessidades de desenvolvimento do 

setor e de universalização do acesso aos serviços. 
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C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

A forma como o texto foi aprovado, considerado o veto, promove incentivo à mudança do status 

quo. Contudo, sem a viabilidade de regularização, é possível que as CESBs que não têm contratos 

formalizados com alguns municípios e que tenham investido nestes locais, sem que estes tenham sido 

amortizados ainda, sofram impactos negativos. Em teoria, sem contrato regularizado não é assegu-

rado à CESB o pagamento de indenização pelos investimentos não amortizados. Por um lado, pode-

se interpretar que as CESBs nesta situação já atuavam cientes deste risco. Por outro lado, é possível, 

também, que essas situações levem à judicialização por parte das CESBs contra os municípios, princi-

palmente se for comprovado que o município agiu de forma oportunista para não firmar o contrato 

como forma de manter tarifas baixas para sua população. 

Vale lembrar que tal tipo de prestação de fato correspondia, em 2018, à realidade de 26% dos 

municípios atendidos por CESBs (Figura 1, página 12), o que demonstra que a preocupação com os 

municípios que se enquadram nessa situação é urgente e legítima.  
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D e t e r m i n a ç ã o  d a s  m e t a s  

c o n t r a t u a i s  

O novo marco legal 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 de-

zembro de 2033. 

Os contratos em vigor que não possuírem essas metas terão até 31 de março de 2022 para incluí-

las. Caso sejam 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.  

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

Atualmente as metas, quando existentes, são definidas no próprio contrato (de programa ou conces-

são) 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 in-

vestidores e/ou a modicidade tarifária em certas áreas. Imagine-se uma área em que a população 

tenha baixa capacidade de pagamento e alta necessidade de investimentos para expansão dos ser-

viços, é lógico pensar que será necessário grande aporte de investimentos. Em geral, os investimentos 

são remunerados através das tarifas. Consequentemente as tarifas aumentariam e, neste caso, a po-

pulação não teria capacidade de pagamento 

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. O Art. 11-B da Lei n°14.026/2020 foi desde a sua concepção alvo de críticas devido ao 

risco de estimular os investimentos a se concentrarem 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 da reforma do saneamento. 
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A l i e n a ç ã o  d e  C E S B s  

O Art. 14 da Lei n° 14.026/2020 define que, nos casos de alienação do controle acionário de 

companhia estatal prestadora de serviços públicos de saneamento básico, os contratos de pro-

grama serão automaticamente extintos. 

Com o novo texto, caso a CESB seja alienada, os contratos de programa podem 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 deve apresentar proposta de substituição dos contratos existentes aos 

municípios, que terão 180 dias para manifestarem sua decisão. 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :   

Esta proposta teve por objetivo facilitar a privatização das CESBs, em especial daquelas que já estão 

com estudos contratados no âmbito do Programa de Parcerias para Investimentos (PPI), uma vez que 

os contratos de prestação de serviço, que são de fato os ativos das empresas, continuam vigentes 

após a alienação do controle acionário da empresa.  
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I n c e n t i v o  à  p r e s t a ç ã o  

r e g i o n a l i z a d a  ( I )  

O Art. 3 inciso VI da Lei n° 14.026/2020 define prestação regionalizada como a prestação 

integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determi-

nada 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: 

• 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); 

• Unidade regional de saneamento básico - unidade constituída por municípios não neces-

sariamente limítrofes e instituída pelos Estados mediante lei ordinária; 

• 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.  

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. 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

As alterações neste tema incentivam a adesão dos municípios à prestação regionalizada, fazendo 

frente à preocupação quanto à viabilidade econômico-financeira da prestação universal do serviço. 

Na prática, a possibilidade de criação de blocos já existia mesmo antes das alterações propostas 

pelo novo marco legal por meio da formação de consórcios municipais. A novidade surgiu com a 

competência dos estados e da União na sua estruturação.  

Vale comentar que as três alternativas que se caracterizam como prestação regionalizada no novo 

texto legal adicionam complexidade à gestão do saneamento. 

Com relação a bloco de referência, há menor clareza sobre este arranjo. Resta a discussão se a 

matéria deveria ser aprovada em sede federal por lei complementar, como previsto para a criação 

de regiões metropolitanas, ou por lei ordinária. 
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Veto Presidencial: 

Foi vetado do PL o parágrafo que facultava aos municípios, detentores 

da titularidade dos serviços (interesse local), a participação nas prestações regionalizadas sob a 

justificativa de que este feriria o §3 do art. 25 da Constituição Federal de 1988, o qual prevê a 

compulsoriedade dos municípios participarem das regiões metropolitanas, microrregiões e aglomera-

ções urbanas. 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

De fato, o parágrafo ia de encontro ao estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto da Me-

trópole (Lei n° 13.089/2015). Contudo, como as unidades regionais de saneamento básico também 

são submetidas ao regramento do Estatuto da Metrópole (Art7 §3. da Lei n° 14.026/2020), alguns 

questionamentos emergiram quando da aprovação do novo marco legal.  

Primeiro, a compulsoriedade da participação nas formas de prestação regionalizada dos municípios 

que são os titulares do serviço (interesse local), não colocaria esta titularidade em cheque e, potenci-

almente, geraria insegurança jurídica? Pelo texto aprovado, entende-se que se/quando o estado 

definir as unidades regionais de saneamento, a titularidade passará a ser deste em conjunto com os 

municípios (governança interfederativa). Então, só haverá a possibilidade de a titularidade permane-

cer municipal caso o estado decida por não incluir determinado município na unidade regional de 

saneamento. 

Segundo, o veto presidencial é incompatível com a manutenção do artigo 8A na Lei n° 14.026/2020, 

uma vez que seu conteúdo dispõe exatamente sobre a adesão facultativa dos titulares dos serviços 

de interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada. Sem este veto é possível 

interpretar que há inconstitucionalidade aparente. 
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I n c e n t i v o  à  p r e s t a ç ã o  

r e g i o n a l i z a d a  ( I I )  

Ainda sobre a prestação regionalizada, a Lei n° 14.026/2020 altera o Art. 8 da Lei do Sanea-

mento estabelecendo que “as unidades regionais de saneamento básico devem apresentar sus-

tentabilidade econômico-financeira” (§2°) e que sua estrutura de governança deve ser aquela 

definida no Estatuto da Metrópole (estrutura de governança interfederativa - §3°). 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

O texto legal deixa claro que no caso das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micror-

regiões, a governança interfederativa deve ser aquela determinada conforme Estatuto da Metrópole, 

sendo esta regra também válida para o caso das unidades regionais. Entretanto, o novo marco legal 

não define como será a governança interfederativa dos blocos de referência. 

Vale destacar que a experiência de organização da estrutura interfederativa apresenta dificuldades 

políticas/práticas e, consequentemente, demanda bastante tempo para decisão. O caso que ilustra a 

complexidade envolvida neste processo é o da estruturação para gestão da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, que levou mais de 3 anos para ser regulamentada. 

Independente da forma utilizada para instituir a prestação regionalizada (região metropolitana, uni-

dade regional de saneamento básico ou bloco de referência), sem uma boa governança com os mu-

nicípios, espera-se que haja aumento da insegurança jurídica pela possibilidade de judicialização. 

Ressalta-se ainda que, diferente do que é estabelecido para as unidades regionais, o novo marco 

legal não inclui o requisito de comprovação de sustentabilidade econômico-financeira aos blocos de 

referência. 
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I n c e n t i v o  à  c o n e x ã o  n a  r e d e  

p ú b l i c a  d e  e s g o t a m e n t o  s a n i t á r i o  

O texto da Lei n°14.026/2020, assim como os anteriores no escopo da reforma setorial, inclui 

novos parágrafos no Art. 45 da Lei do Saneamento que incentivam à conexão do usuário à 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 novo marco estabelece que se o usuário permanecer sem se conectar à rede pública de 

esgotamento sanitário - uma obrigação legal -, ele estará sujeito ao pagamento de multa. 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

Esta alteração promovida pelo novo marco legal introduz o conceito de poluidor-pagador por meio 

da cobrança de tarifa por disponibilização de rede. 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 efeitos da sua escolha geram externalidades negativas à coletividade, afetando 

a saúde da população do entorno. O objetivo almejado com esse mecanismo é o alcance de ganhos 

ambientais e de saúde pública bem como a garantia de remuneração dos investimentos realizados 

pela prestadora (sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços).  
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Juridicamente, as leis são dotadas de generalidade e abstração, motivo pelo qual os decretos 

regulamentares são expedidos para especificação dos aspectos legais e garantia da fiel execu-

ção da lei. Foi nesse contexto, que o Poder Executivo federal publicou três decretos regulamenta-

res na sequência da aprovação do novo marco legal, são eles: (1) o Decreto n° 10.588, de 24 

de dezembro de 2020, que dispõe sobre o apoio técnico-financeiro da União e a alocação de 

recursos públicos federais, (2) o Decreto n° 10.710, de 31 de maio de 2021, que trata da capa-

cidade econômico financeira dos prestadores de serviço, e (3) o Decreto n° 11.030, que, por sua 

vez, complementa as disposições do Decreto n° 10.710/2020.  

4.1. Decreto n° 10.588/2020: dispõe sobre apoio técnico e financeiro da União para adap-

tação os serviços públicos de saneamento ao novo marco legal 

O Decreto n° 10.588, publicado em 24 de dezembro de 2020, regulamenta os Arts. 13 e 50 das 

Leis n° 14.026/2020 e n° 11.445/2007, respectivamente, dispondo sobre o apoio técnico e finan-

ceiro da União para a adaptação dos serviços públicos de saneamento às disposições do novo 

marco legal, bem como sobre a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com 

recursos da União ou por ela geridos ou operados. Estes dispositivos serão detalhados adiante. 

O acesso aos recursos federais constitui mecanismo de incentivo à adesão do titular do serviço à 

prestação regionalizada, sendo uma condicionante tanto para a concessão do apoio técnico-fi-

nanceiro pela União, como para a alocação de recursos federais.  
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Do apoio da União à adaptação dos serviços públicos de saneamento ao novo marco legal 

O Art. 13 da Lei n° 14.026/2020 determina o apoio técnico e financeiro da União à adaptação 

dos serviços de saneamento às disposições da referida lei, observadas as seguintes etapas:  

(1) adesão pelo titular a mecanismo de prestação regionalizada;  

(2) estruturação da governança de gestão da prestação regionalizada;  

(3) elaboração ou atualização dos planos regionais de saneamento básico;  

(4) modelagem da prestação dos serviços em cada bloco, com base em estudos de viabili-

dade técnica, econômica e ambiental;  

(5) alteração dos contratos de programa vigentes, com vistas à transição para o novo modelo 

de prestação; e 

(6) licitação para concessão dos serviços ou para alienação do controle acionário da estatal 

prestadora, com a substituição de todos os contratos vigentes.  

O Decreto n° 10.588/2020, Art. 3, por sua vez, dispõe sobre as atividades as quais o apoio da 

União pode se prestar, condicionando-o à disponibilidade orçamentária e financeira, ao compro-

misso de conclusão das atividades pelo titular, sob pena de ressarcimento à União, e à observân-

cia das normas de referência editadas pela ANA.  

Dentre as atividades que podem contar com o apoio técnico-financeiro da União, observadas as 

etapas constantes do Art. 13 da Lei 14.026/20, estão: 

(1) definição das unidades regionais de saneamento básico, especialmente nas áreas que 

compreendem municípios cujos serviços sejam prestados pelas companhias estaduais de 

saneamento básico; 

(2) processo de adesão do titular do serviço público de saneamento básico a mecanismo de 

prestação regionalizada; 

(3) estruturação da forma de exercício da titularidade e da governança em cada meca-

nismo de prestação regionalizada; 

(4) elaboração ou estruturação dos planos municipais e regionais de saneamento básico; 

(5) modelagem da prestação dos serviços em cada mecanismo de prestação regionali-

zada; 
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(6) definição da entidade de regulação e de fiscalização dos serviços públicos de sanea-

mento básico, incluído o apoio à delegação, quando necessário; 

(7) elaboração ou atualização das normas de regulação e fiscalização, observadas as nor-

mas de referência para regulação dos serviços públicos de saneamento básico emitidas 

pela ANA, conforme a sua disponibilização; 

(8) alteração dos contratos existentes ou preparação de novos contratos, quando couber, 

com vistas à transição para o novo modelo de prestação; 

(9) elaboração de edital, realização prévia de audiências e de consulta públicas, e reali-

zação de licitação para concessão dos serviços ou para alienação de controle acionário 

da empresa estatal prestadora dos serviços; 

(10) apuração do valor de indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis não 

amortizados ou depreciados, se houver, na hipótese de substituição dos contratos vigen-

tes por novos contratos de concessão; 

(11) estruturação de política de recuperação de custos, em regime de eficiência, por meio 

da cobrança dos serviços de saneamento básico e da definição de diretrizes e critérios 

da estrutura tarifária e da tarifa social; 

(12) contratação de serviços especializados e acompanhamento das atividades; 

(13) capacitação de técnicos e gestores que atuam na prestação de serviços públicos de 

saneamento básico; e 

(14) outras medidas acessórias necessárias, com vistas à universalização do acesso ao sane-

amento básico. 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :   

A regulamentação relativa ao apoio técnico-financeiro da União à adaptação da prestação dos ser-

viços aos termos do novo marco legal setorial confirma o viés trazido pela Lei n° 14.026/2020 de 

incentivo à observância às normas de referência sobre regulação editadas pela ANA e à prestação 

regionalizada dos serviços de saneamento. Nesse aspecto, cita-se que o novo marco legal do sanea-

mento incluíra como princípio fundamental da prestação dos serviços públicos do saneamento, a pres-

tação regionalizada, em seu Art. 2 inciso XIV. 

Se o próprio dispositivo legal já condicionava o apoio da União à adesão aos mecanismos de pres-

tação regionalizada, o Decreto n° 10.588/2020 delimita as atividades habilitadas a recebê-lo, es-

tabelecendo ao menos quatro atividades diretamente relacionadas com a prestação regionalizada 

dos serviços e vinculando tal apoio à observância das normas de referência, conforme sua disponibi-

lização.  
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Da alocação de recursos públicos federais e dos financiamentos com recursos da União 

O Art. 50 da Lei n° 11.445/2007 condiciona o acesso aos recursos públicos federais e aos 

financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou 

entidades da União: 

(1) ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão técnica, econômica 

e financeira dos serviços e de eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico;       

(2) à operação adequada e à manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados 

com esses recursos;       

(3) à observância das normas de referência para a regulação da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico expedidas pela ANA;        

(4) ao cumprimento de índice de perda de água na distribuição, conforme definido em ato 

do Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional;         

(5) ao fornecimento de informações atualizadas para o SINISA, conforme critérios, métodos 

e periodicidade estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional;        

(6) à regularidade da operação a ser financiada; 

(7) à estruturação de prestação regionalizada;         

(8) à adesão pelos titulares dos serviços públicos de saneamento básico à estrutura de go-

vernança correspondente em até 180 dias contados de sua instituição, nos casos de uni-

dade regional de saneamento básico, blocos de referência e gestão associada; e          

(9) à constituição da entidade de governança federativa no prazo de 180 dias. 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

O Decreto n° 10.588/2020, Art. 4, disciplina o acesso aos recursos da União, dando regramento à 

comprovação das condicionantes estabelecidas no marco legal setorial. Define, por exemplo, que se 

comprove a adequação de prévia operação com recursos públicos federais mediante a avaliação dos 

empreendimentos concluídos no município nos últimos cinco anos, bem como relativiza a observância 

às normas de referência da ANA, retirando essa exigência para as ações de saneamento em áreas 

rurais e comunidades tradicionais.  
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Para além dos aspectos de aferição das condicionantes, o Decreto veda aos Estados e aos órgãos ou 

entidades a ele vinculados o acesso aos recursos públicos federais quando o município ou o conjunto 

de municípios a ser beneficiado não estiver inserido em estrutura de prestação regionalizada. Outra 

importante vedação trazida pelo Decreto, em seu Art. 7 inciso II, é a alocação dos referidos recursos 

a municípios, onde a prestação dos serviços não tenha sido regionalizada até 31 de março de 20222.  

Vale citar ainda o papel atribuído aos reguladores subnacionais na aferição do atendimento às con-

dicionantes para fins de acesso aos recursos públicos federais e financiamento com recursos da União. 

Este é o caso da comprovação do alcance de índices mínimos de desempenho na gestão técnica, 

econômico e financeira e de eficiência e eficácia na prestação dos serviços, feita mediante declaração 

do regulador.  

Ante o exposto, observa-se novamente o alinhamento do Decreto n° 10.588/2020 à Lei n° 

14.026/2020, no que tange ao incentivo à prestação regionalizada. Há dois claros incentivos a esta 

estrutura: o primeiro estabelecido pelo próprio dispositivo legal, na forma de condicionante ao acesso 

dos recursos públicos federais; o segundo, promovido pelo Decreto ao vedar também ao Estado e 

suas entidades e órgãos o acesso ao recurso caso o município beneficiário não esteja inserido em 

estrutura regionalizada.  

Com relação aos prazos para a regionalização da prestação dos serviços, cabe destacar que a Lei 

n° 14.026/2020 determinara o prazo de um ano da publicação da Lei para que os Estados estabe-

lecessem as unidades regionais de saneamento (Art. 15), prazo este que se esgotou em julho de 2021. 

O Decreto n° 10.588/2020, por sua vez, prolonga o prazo para a conclusão dos processos de 

regionalização da prestação dos serviços (qualquer que seja a modalidade) para 31 de março de 

2022, prazo coincidente com o de inclusão das metas de universalização nos contratos em vigor.  

4.2. Decreto n° 10.710/2021: regulamenta o Art. 10-B da Lei n° 14.026/2020 

A Lei n° 14.026/2020 - Art. 11-B – trouxe a obrigatoriedade de inclusão de metas de universa-

lização nos contratos de prestação de serviço de saneamento, bem como condicionou a validade 

desses contratos à comprovação da capacidade econômico-financeira do prestador para a 

concretização das referidas metas – Art. 10 – B.  

Estabelece a lei que a metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira do 

prestador de serviço deveria ser regulamentada por decreto do Poder Executivo no prazo de 90 

dias, prazo que se esgotou em outubro de 2020. O decreto de capacidade econômico-financeira, 

no entanto, foi publicado em maio de 2021, com atraso de sete meses.  

 
2 O prazo para conclusão do processo de regionalização para fins de acesso a recursos públicos foi posteriormente 
prorrogado por um ano, por meio da publicação do Decreto 11.030/2022, vide seção 5.3 deste documento. 
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O Decreto n° 10.710, publicado em 31 de maio de 2021, regulamenta o Art. 10-B da Lei n° 

14.026/2020 para estabelecer a metodologia para comprovação da capacidade econômico-

financeira dos (1) prestadores de serviço que o exploram com base em contrato de concessão 

comum, patrocinada ou administrativa e cujos contratos foram aditados para inclusão das metas 

de universalização e (2) prestadores de serviço que o exploram com base em contrato de pro-

grama. Para esses últimos, fica determinado que se o contrato de programa encerrar antes de 

31 de dezembro de 2033 – prazo máximo para o atingimento das metas de universalização - a 

análise de capacidade econômico-financeira considerará o atingimento proporcional das metas.   

Resta claro, no texto do ato normativo, que não se submete às disposições deste Decreto, a pres-

tação direta de serviços pelo titular, ainda que por intermédio de autarquia, empresa pública ou 

sociedade de economia mista por ele controladas. Nos subitens a seguir é desenvolvida análise 

das principais disposições normativas.  

Do procedimento de requerimento da comprovação de capacidade econômico-financeira  

Nos termos do Art. 10 do Decreto n° 10.710/2021, o prestador de serviço sujeito à comprovação 

de capacidade econômico-financeira deverá requerer tal comprovação junto a sua entidade re-

guladora até o dia 31 de dezembro de 2021, prazo este já encerrado. O prazo para finalização 

do processo de análise por parte do regulador também encerrou, em 31 de março de 2022, 

conforme determina o Art. 14.  

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

Com os prazos encerrados para a conclusão da análise da capacidade econômico-financeira dos 

prestadores de serviço, a ANA, supervisora regulatória a quem os prestadores deveriam encaminhar 

cópia do requerimento da comprovação de capacidade econômico-financeira, divulgou recente ba-

lanço dos resultados aferidos pelas entidades reguladoras subnacionais. Este balanço é apresentado 

no item 7.2.  
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Das operações irregulares 

O Art. 18 do Decreto n° 10.710/2021 determina que a decisão que concluir pela comprovação 

da capacidade econômico-financeira do prestador de serviços perderá automaticamente seus 

efeitos se, dentre outras hipóteses, não for comprovado, até 31 de dezembro de 20233, o encer-

ramento da prestação de serviços com base em relações precárias.  

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

O Decreto n° 10.710/2021 vem por meio do Art. 18 esclarecer que a eventual comprovação da 

capacidade econômico-financeira do prestador não implica no reconhecimento da regularidade da 

operação, não justificando o aceite de relações irregulares ou de natureza precária. Este seria o caso, 

por exemplo, de uma prestação de fato que comprovasse capacidade econômico-financeira para 

fazer frente ao compromisso das metas de universalização. Tal fato não iria se sobrepor à precarie-

dade da natureza da sua prestação de serviço. 

Da metodologia de comprovação da capacidade econômico-financeira 

Nos termos do Art. 4 do Decreto de capacidade econômico-financeira, a avaliação será condu-

zida pela entidade reguladora em duas etapas, em um processo no qual a aprovação na pri-

meira etapa constitui requisito para o prosseguimento da avaliação.  

A primeira etapa consiste na verificação dos seguintes indicadores econômico-financeiro: (1) índice 

de margem líquida sem depreciação e amortização superior a zero; (2) índice de grau de endi-

vidamento inferior ou igual a um; (3) índice de retorno sobre patrimônio líquido superior a zero; 

e (4) índice de suficiência de caixa superior a um, conforme estabelecido no Art. 5 

A verificação dos indicadores a que se refere a primeira etapa deve ser realizada com base nas 

demonstrações contábeis consolidadas do grupo econômico a que pertence o prestador referentes 

aos últimos cinco exercícios financeiros já exigíveis e devidamente auditados. 

A segunda etapa do processo de comprovação da capacidade econômico-financeira do presta-

dor é realizada por município em que este atua e consiste na análise dos: (1) estudos de viabili-

dade, os quais deverão apresentar, respectivamente, fluxo de caixa global com valor presente 

 
3 O Decreto 11.030/2022, posteriormente publicado, de um lado determina a imediata adoção das providências necessárias à 

transição para forma regular de operação, quando da impossibilidade de sua regularização, por outro possibilita que as operações 

irregulares que aderirem ao mecanismo de prestação regionalizada e comprovarem a contratação de estudos de modelagem para 

a concessão regionalizada até 30 de novembro de 2022, concluam até 31 de março de 2025 o processo de migração de contrato 

de programa para concessão. Este assunto é detalhado na seção 5.3 deste documento.  
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líquido igual ou superior a zero, e (2) plano de captação, que deverá se mostrar compatível com 

os estudos de viabilidade, conforme preconiza o Art. 6. 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

FGV CERI (2021) apresenta robusta análise sobre a metodologia de avaliação da capacidade eco-

nômico-financeira dos prestadores de serviço de saneamento. Cita-se, a seguir, alguns destaques.  

O Art. 2 do referido Decreto traz uma série de conceitos e entre eles parece faltar o de “grupos 

econômicos”, unidade adotada pela metodologia para aferição da capacidade econômico-financeira 

do prestador de serviços. A ausência de um conceito claro para “grupo econômico” pode adicionar 

insegurança à metodologia.  

No que tange aos indicadores econômico-financeiros propostos no Art. 5 do Decreto, vale atentar 

que a interpretação dos seus resultados pode induzir a conclusões errôneas ou precipitadas. Este seria 

o caso de um prestador com lucro líquido elevado e, portanto, com índice de margem líquida elevada, 

em decorrência de sub investimento. Ainda com relação a este ponto, é importante que a aferição da 

capacidade econômico-financeira seja realizada continuamente e não de forma estática ou pontual-

mente, sob o risco, novamente, de induzir a conclusões equivocadas.  

Relativamente à escolha dos indicadores, o Decreto (Art. 2) apresenta, para fins de uniformização, 

a fórmula de cálculo destes. No entanto, as informações adotadas no cálculo desses indicadores não 

são compatíveis com os termos tipicamente adotados nas demonstrações contábeis, de onde, segundo 

o Decreto, as informações devem ser retiradas para a condução da comprovação da capacidade 

econômico-financeira. A falta de compatibilidade entre termos pode gerar dificuldades de cunho 

operacional e conferir complexidade ao processo de aferição por parte das agências reguladoras. 

Por fim, destaca-se que importantes indicadores adotados no mercado financeiro não foram contem-

plados na metodologia, a exemplo da dívida líquida sobre o LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, 

Depreciação e Amortização).  

Não obstante as ressalvas à metodologia, o decreto impõe a comprovação de capacidade econômico-

financeira para fazer frente ao desafio da universalização, condicionando tal comprovação à vali-

dade do contrato. Tal condicionante, em certa medida, assegura a viabilização da meta traçada a 

fim de que esta não se torne apenas uma idealização.  
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Dos municípios que não comprovarem capacidade econômico-financeira 

O Art. 24 do Decreto n° 10.710/2021 define que os municípios cujo prestador não comprovar 

capacidade econômico-financeira poderão ser considerados em iniciativas prioritárias do Fundo 

de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-

Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - FEP, observada a disponi-

bilidade orçamentária e financeira.  

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

A disposição constante no Art. 24 reflete a essência da imposição da condição de comprovação de 

capacidade econômico-financeira, na medida em que define que os municípios sem condições finan-

ceiras para assegurar a materialização das metas de universalização terão prioridade no apoio à 

estruturação de projetos para a concessão dos serviços. 

4.3. Decreto n° 11.030/2022: dispõe sobre regularização das operações e sobre acesso 

a recursos públicos federais e financiamentos com recursos da União 

O Decreto n° 11.030, publicado no dia 01 de abril de 2022, altera o Decreto 10.588/20, apre-

sentando novo prazo para a estruturação de prestação regionalizada e dispondo sobre a regu-

larização das operações, com destaque para as hipóteses de acesso a recursos públicos federais 

e financiamentos com recursos da União e para a extinção antecipada dos contratos irregulares. 

Os subitens a seguir abordam as disposições centrais do Decreto.  

 Da equalização dos prazos contratuais 

O Art. 3 §1 do Decreto n° 11.030/2022 determina que a equalização de prazos de contratos 

regulares, se necessária para a concessão conjunta na transição para o novo modelo de prestação 

regionalizada de serviço, se fará mediante: 

(1) o pagamento de indenização, na forma da Lei 8.987/95, caso haja redução do prazo 

contratual; ou 

(2) revisão extraordinária, em caso de prorrogação do prazo contratual 

Fica vedada a convergência do término dos contratos regulares em data superior a três anos 

da assinatura dos respectivos aditivos de redução ou prorrogação.  



34 | Reformulação do Marco Legal do Saneamento no Brasil / Atualização  

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

A equalização dos prazos contratuais em momento anterior à realização da concessão conjunta con-

tribui para a redução da percepção de risco pelo licitante. Ainda que se reconheça que a publicação 

de regramento para a compatibilização de prazos contratuais seja imperativa para evitar casos de 

judicialização, a publicação do Decreto n° 11.030/2022 suscitou dúvidas relativas ao seu conteúdo 

e à adequabilidade do instrumento adotado para esse fim. 

No que tange ao conteúdo, incertezas revelam-se em função da ausência de justificativa técnica para 

a fixação do prazo de três anos. Relativamente à forma, questiona-se o fato de juridicamente um 

decreto regulamentador não ser dotado de autonomia para criar deveres, obrigações e tampouco 

limitações não previstas em lei, uma vez que o marco legal do saneamento nada dispõe acerca de 

prazo de convergência contratual.  

Da extinção antecipada dos contratos irregulares 

O Decreto n° 11.030/2022, nos termos do Art. 4A §3, atribui ao titular do serviço público a 

imediata adoção das providências necessárias à transição para forma regular de operação, 

quando da impossibilidade de sua regularização. Dentre tais providências, o Art. 4A §4 destaca 

o cálculo das indenizações, quando cabíveis, e a elaboração dos estudos e avaliações que ante-

cedem os procedimentos licitatórios, no caso da estruturação de novos contratos. Esse processo de 

extinção dos contratos irregulares deve ser regido pela legislação aplicável aos contratos de 

concessão, segundo determina o Art. 4A §6.  

Resta claro por força do Art. 4A §7 que a irregularidade do contrato não implica a interrupção 

automática do serviço, podendo o titular do serviço manter a prestação do serviço juntamente ao 

prestador em questão pelo período necessário para o efetivo encerramento do contrato e trans-

ferência para novo prestador. 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

O Decreto determina a adoção de providências imediatas por parte do titular para proceder à tran-

sição para forma regular de operação. Em outras palavras, por meio deste dispositivo, pretende-se 

acelerar o rompimento com o modelo de prestação dos serviços anteriormente dominante no setor, 

isto é, encerrar os contratos de programa irregulares atualmente vigentes.  

Se por um lado esta iniciativa se alinha aos preceitos do novo marco legal, por outro, compromete a 

segurança jurídica, motivo pelo qual o §3 do Art. 4A vem sofrendo críticas. Opositores à aceleração 

do encerramento dos contratos de programa alegam que a lei, tampouco o decreto regulamentador, 
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poderiam prejudicar um pacto contratual durante seu prazo de vigência, ainda que este contrato seja 

considerado irregular, isto é, em desconformidade com os regramentos da Lei vigente, o que juridi-

camente difere de um contrato ilegal. Adicionam que a insegurança jurídica acarretada iria na con-

tramão do almejado para o setor de saneamento, qual seja, abertura de mercado e atração de 

investidores.   

Ocorre que, observada a legislação aplicável aos contratos de concessão como determina o Art.4A 

§6 do Decreto, o término antecipado de um contrato, por motivo de interesse público, caracterizaria 

uma encampação, o que nos termos do Art. 37 da Lei n° 8.987/1995 exigiria lei autorizativa espe-

cífica e prévio pagamento de indenização. Ante o exposto, depreende-se que o rompimento dos 

contratos de programa, observada a legislação aplicável aos contratos de concessão, demandará 

inclusive atividade legislativa, o que indica que o processo de rompimento com o antigo modelo será 

múltiplo e complexo, ainda incerto e passível de casos de judicialização.  

Do acesso a recursos públicos federais aos titulares com contratos irregulares 

O Decreto n° 11.030/2022 - Art. 3 §10 - complementa o Decreto n° 10.588/2020, dispondo 

sobre o acesso a recursos federais ou financiamentos com recursos da União ou por ela geridos 

ou operados, bem como seus órgãos ou entidades, pelo titular do serviço público com contratos 

irregulares durante o período de transição para a operação regular, atendidas as seguintes 

condicionantes:  

(1) até 30 de novembro de 2022, aderir a mecanismo de prestação regionalizada e com-

provar a contratação de estudo de modelagem para concessão regionalizada junto a 

instituição financeira federal, organismo multilateral do qual a República Federativa do 

Brasil faça parte ou empresa que comprove ter sido pré-qualificada por instituição finan-

ceira federal, nos últimos cinco anos, para a realização de estudos de concessão para 

saneamento básico;  

(2) até 31 de março de 2024, publicar o edital de licitação para concessão dos serviços 

que substituirá o contrato irregular; e       

(3) até 31 de março de 2025, substituir os contratos de programa vigentes por contratos 

de concessão.     

Tal benefício pode ser também estendido aos Estados, como determina o Art. 3 §13. O descum-

primento desses compromissos e seus respectivos prazos implica no dever do titular do serviço de 

ressarcir os recursos públicos federais com os quais tenha sido beneficiado (Art. 3 §11). 
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Complementarmente, o Art. 4A do Decreto n° 11.030/2022 estabelece que a irregularidade de 

contrato está vinculada à operação irregular, estando vedada a alocação de recursos para 

ações de saneamento em operações assim caracterizadas.  

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

A partir da interpretação conjunta dos Arts. 3 e 4 do Decreto n° 11.030/2022, conclui-se que a 

alocação de recursos públicos federais para os titulares com contratos irregulares é vedada, salvo se 

estes se enquadrarem nas hipóteses previstas no Art. 3 §10, atendidos os respectivos prazos. Logo, 

um titular detentor de contrato irregular terá de imediatamente tomar as providências necessárias 

para migrar para o modelo de operação regular; se este titular desejar obter um financiamento com 

recursos da União, por exemplo, essa providência imediata incluirá a adesão a um modelo de pres-

tação regionalizada e contratação de estudo de modelagem para concessão regionalizada do ser-

viço, até novembro deste ano.  

Assim como o fizeram a Lei n° 14.026/2020 e o Decreto n° 10.588/2020, ao vincular o acesso a 

recursos públicos federais e apoio técnico-financeiro da União à estruturação da prestação regiona-

lizada, o Decreto n° 11.030/2022 traz novo incentivo a este modelo de prestação dos serviços, 

desta vez aplicável aos contratos em fase de transição para o modelo de operação regular.  

Da extensão do prazo para a regionalização da prestação dos serviços  

Os §1 e 2 do Art. 7 do Decreto n° 11.030/2022 complementam o conteúdo do Decreto n° 

11.588/2020 (Art. 7 inciso II), que veda a alocação de recursos públicos federais e financiamen-

tos com recursos da União para municípios em que a estruturação da regionalização da prestação 

do serviço público não tenha sido realizada até o prazo de 31 de março de 2022. Neste sentido, 

o Decreto n° 11.030/2022 prorroga o prazo para a estruturação da prestação regionalizada, 

até 31 de março de 2023, para os municípios tomadores de recursos, em que: 

(1) O Poder Executivo Estadual não tenha submetido projeto de lei de regionalização à as-

sembleia legislativa;  

(2) O processo de adesão às unidades regionais de saneamento, já aprovadas pelo Estado, 

esteja em curso. 

Se o tomador de recurso federal for ente estadual ou municipal, aplicam-se as seguintes hipóteses 

para a ampliação do referido prazo: 

(1) Proposta de regionalização ou o estudo para concessão regionalizada dos serviços esteja 

em fase de desenvolvimento com apoio do governo federal; 
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(2) O Poder Executivo Estadual tenha submetido projeto de lei que ainda esteja em tramita-

ção na assembleia legislativa; 

(3) As ações e os investimentos requeridos sejam componente de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 

Além das hipóteses explicitamente previstas para fins de adequabilidade da extensão do prazo 

para estruturação da prestação regionalizada, o Art. 7§2 estabelece os casos em que a dilatação 

do prazo não se aplica. São esses: 

(1) Se o município não tiver aderido a qualquer estrutura de prestação regionalizada no 

prazo de 180 dias de sua instituição, nos casos de unidade regional de saneamento bá-

sico, blocos de referência e gestão associada; e   

(2) Se o município tiver publicado edital de licitação para concessão de serviços de sanea-

mento em âmbito municipal após a data da publicação da Lei n° 14.026/2020. 

C O M E N T Á R I O  F G V  C E R I :  

A Lei n° 14.026/2020 condicionou a alocação de recursos federais a sua adesão visando incentivar 

comportamentos alinhado ao que dispõe o novo marco; porém não especifica prazos para atendi-

mento aos condicionantes estabelecidas. A fim de evitar que se inviabilizasse o acesso a recursos em 

um setor com alta demanda por investimentos, o Decreto n° 10.588/2020 foi publicado trazendo o 

prazo de 31 de março de 2022 para a estruturação da prestação regionalizada (qualquer que seja 

sua modalidade).  

Ocorre que o processo de regionalização tem se mostrado moroso na maior parte dos estados bra-

sileiros e um dia após a encerramento do prazo estabelecido pelo Decreto, publicou-se o Decreto n° 

11.030/2022, dilatando o prazo previamente definido para mais um ano. A ampliação desse prazo 

alcança uma ampla gama de estados e municípios tomadores de recursos, desde aqueles que estão 

com estudo para estruturação da regionalização em andamento ou projeto de lei em tramitação, até 

mesmo aqueles que não submeteram projeto de lei à assembleia legislativa. No entanto, o Decreto 

veda expressamente a ampliação do prazo e, portanto, o acesso a recursos federais aos municípios 

que voluntariamente não aderiram à estrutura de prestação regionalizada ou que licitaram a presta-

ção dos serviços em âmbito local após a edição do novo marco. Depreende-se, portanto, que os 

municípios em que não há pretensão de adesão à prestação regionalizada estarão excluídos de acesso 

a recursos públicos e financiamentos com a União.  

As sucessivas extensões de prazo, no entanto, preocupam já que postergam a materialização das 

disposições do novo marco legal, além de conferir sinais negativos para os investidores, apontando 

para uma possível insegurança jurídica.  
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5.1. Novas concessões: avanços e projeções 

Desde a aprovação do novo marco legal do saneamento até o início de 2022, segundo o Minis-

tério do Desenvolvimento Regional, os leilões de concessões dos serviços de saneamento arreca-

daram mais de R$ 72 bilhões considerando os investimentos previstos e os valores arrecadados 

com as outorgas4.  

Tabela 1: Concessões recentes no setor de saneamento 

Ano Concessão Investimento (R$ bilhões) 

2020 

Alagoas (Bloco A) 2,6 

Cariacica e Viana (ES) 1,3 

Mato Grosso do Sul 3,8 

Ipameri (GO) 0,095 

2021 

Rio de Janeiro (Blocos 1, 2 e 4) 27 

Amapá 3 

Rio de Janeiro (Bloco 3) 4,7 

Alagoas (Blocos B e C) 2,9 

Buriti Alegre (GO) 0,026 

Xique-xique (BA) 0,7 

Dois Irmãos do Tocantins (TO) 0,098 

2022 

Orlândia (SP) 0,093 

São Simão (GO) 0,049 

Crato (CE) 0,248 

Potim (SP) 0,046 

Rosário Oeste (MT) 0,041 

Total 46,7 

Fonte: Valor Econômico e ABCON SINDCON. 

 
4 Fonte: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/novo-marco-legal-do-saneamento-permitiu-investimen-

tos-de-r-72-2-bilhoes-no-setor 
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Para 2022 e 2023, a ABCON SINDCON e a GO Associados estimam que cerca de 25 leilões 

sejam concluídos, o que poderá atrair cerca de R$ 17 bilhões em investimentos5, beneficiando 

potencialmente 13 milhões de pessoas. Essas próximas concessões ocorrerão tanto em municípios 

de grande porte e capitais como Porto Alegre, quanto em cidades com população inferior a 50 

mil habitantes.   

5.2. Perspectivas futuras: agenda regulatória da ANA 

No exercício das novas atribuições regulatórias conferidas a ANA, foram editadas, em 2021, as 

normas de referências que dispõem sobre a cobrança pela prestação do serviço de manejo de 

resíduos sólidos urbanos - Resolução n° 79/2021 - e a padronização dos aditivos contratuais 

para incorporação das metas de universalização - Resolução n° 106/2021.  

De acordo com a agenda regulatória da ANA, atualizada e divulgada em outubro de 2021 

(ANA, 2021), seriam editadas, no segundo semestre de 2021, além da norma de referência re-

lativa aos aditivos contratuais, norma acerca do procedimento transitório de monitoramento das 

normas, a qual até o momento de publicação desta Cartilha não havia se concretizado. Para o 

primeiro semestre de 2022, estava prevista a publicação de normas sobre (1) a indenização de 

ativos para água e esgoto, (2) padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da 

eficiência e eficácia para água e esgoto, e (3) diretrizes para definição do modelo de regulação 

para água e esgoto. Estas ainda não estão concluídas, no entanto, encontra-se encerrado o perí-

odo para recebimento de contribuição popular, ao qual todas foram submetidas, por meio de 

tomada de subsídio ou consulta pública.  

No curto prazo - para o segundo semestre de 2022 - prevê-se a edição de normas de referência 

que versarão sobre (1) modelo organizacional das agências reguladoras infranacionais, transpa-

rência e accountability, (2) procedimentos para mediação e arbitragem, (3) matriz de riscos de 

contratos para água e esgoto, (4) diretrizes para metas progressivas de cobertura para água e 

esgoto e sistema de avaliação, e (5) condições gerais de prestação dos serviços de resíduos sóli-

dos urbanos. 

Em médio e longo prazos, a ANA deve emitir ainda oito normas de referências até o fim do ano 

de 2023 (Tabela 2). 

  

 
5 https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2022/05/31/leiloes-devem-chegar-as-pequenas-cidades-do-pais.ghtml 
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Tabela 2: acompanhamento da edição das normas de referência da ANA.  

Conteúdo  01/21 02/21 01/22 02/22 01/23 02/23 

Cobrança para manejo de resíduos sólidos      

 

Conteúdo mínimo de aditivos aos contratos de programa 

e de concessão para água e esgoto 
     

 

Procedimento transitório de monitoramento das normas.       

 

Indenização de ativos para água e esgoto      

 

Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avali-

ação da eficiência e eficácia para água e esgoto; 
     

 

Diretrizes para definição do modelo de regulação para 

água e esgoto.  
     

 

Modelo organizacional das agências reguladoras infra-

nacionais, transparência e accountability; 
     

 

Procedimentos para mediação e arbitragem      

 

Matriz de riscos de contratos para água e esgoto      

 

Diretrizes para metas progressivas de cobertura para 

água e esgoto e sistema de avaliação; 
     

 

Condições gerais de prestação dos serviços de resíduos 

sólidos urbanos.  
     

 

Critérios para a contabilidade regulatória privada para 

os serviços de água e esgoto; 
     

 

Estrutura tarifária para água e esgoto.       

 

Padronização dos contratos de concessão para água e 

esgoto; 
     

 

Procedimentos para comprovação da adoção das nor-

mas de referência; 
     

 

Condições gerais para prestação dos serviços, atendi-

mento ao público e medição, faturamento e cobrança 

dos serviços de água e esgotos; 
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Conteúdo  01/21 02/21 01/22 02/22 01/23 02/23 

Diretrizes para definição de modelo de regulação de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; 
     

 

Reajuste tarifário para água e esgoto      

 

Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avali-

ação da eficiência e eficácia para resíduos sólidos urba-

nos.       

 
 Norma editada dentro do prazo 

previsto na agenda regulatória 

 Norma não editada em relação 

ao previsto na agenda regulatória 

 Previsão nos termos da agenda 

regulatória 

Fonte: Elaboração própria, baseada em ABCON SINDCON (2022) 

A respeito da observância às normas de referência da ANA, por parte dos reguladores subnaci-

onais, a Agência (ANA, 2022a) constatou que 1.684 municípios enviaram informações sobre os 

instrumentos de cobrança, taxas ou tarifas instituídas para os serviços de manejo de resíduos 

sólidos urbanos ou os seus cronogramas de implementação, conforme preconiza a Norma de Re-

ferência de n° 1. Este levantamento, no entanto, não é vinculante para a verificação da condicio-

nante “observância às normas de referência expedidas pela ANA” para fins de acesso a recursos 

federais e financiamentos com recursos da União. Isto porque tal validação deverá ser realizada 

de acordo com os critérios a serem divulgados na norma de referência prevista para o segundo 

semestre de 2023. Tal norma disporá sobre os procedimentos para comprovação da adoção das 

normas de referência e encontra-se atualmente em período de consulta pública.  

5.2. Comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviço 

Findo o prazo para a comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de 

serviço, em 31 de março de 2022, a ANA divulgou os resultados desse processo, conforme infor-

mações disponibilizadas pelos reguladores subnacionais - responsáveis pela decisão final quanto 

à capacidade econômico-financeira de seus regulados.  

Segundo ANA (2022b), oito prestadores não encaminharam à Agência a cópia dos documentos 

submetidos aos seus respectivos reguladores para requerimento da comprovação de capacidade 

econômico-financeira, em desrespeito às disposições constantes no Art. 11 §2 do Decreto n° 

10.710/2021. Além disso, a Agência destaca que não recebeu dos reguladores subnacionais os 

resultados da avaliação final para cinco prestadores, o que demonstra o não atendimento, por 

parte desses, ao Art. 17 do Decreto de capacidade econômico-financeira.  

Os resultados da ANA indicam que na avaliação de quatro prestadores foram identificados 190 

municípios com algum tipo de irregularidade contratual e/ou situação desfavorável quanto à ca-

pacidade econômico-financeira. São eles: (1) Copasa (Companhia de Saneamento de Minas 
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Gerais) em 167 municípios, (2) Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) em 21 municí-

pios, (3) Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) em um município, e (4) Caerd (Com-

panhia de Águas e Esgoto do Estado de Rondônia), também em um município. 

No caso da Copasa, a ARSAE-MG atestou a capacidade econômico-financeira da Companhia   

com a ressalva de que em 167 municípios se constatou o não atendimento ao disposto no inciso II 

do Art. 11 do Decreto 10.710/21, que trata da documentação necessária à comprovação da 

capacidade econômico-financeira, a ser entregue pelo prestador. Ou seja, 167 municípios não 

apresentaram minuta de termo aditivo para incorporação ao contrato das metas de universaliza-

ção ou termo de anuência por parte do titular do serviço.  

Para a Sanepar, a decisão da AGEPAR, com fundamento em relatório do voto do seu Conselho 

Diretor, decidiu atestar a capacidade econômico-financeira da Companhia, com exceção de 21 

municípios, os quais foram reprovados na segunda fase do processo, por não apresentarem pre-

visão de investimentos e fluxo de caixa adaptados às metas de universalização. 

No que se refere à Embasa, a AGESA decidiu, em relatório referente ao procedimento adminis-

trativo Nº 100.0925.2021.0009147-01, pela exclusão de um município quando do reconheci-

mento da capacidade econômico-financeira da Embasa. O município Seabra fora desconsiderado 

no processo em função da precariedade da relação de prestação de serviço, cujo contrato en-

contra-se vencido.  

Finalmente, a Caerd não teve sua capacidade econômico-financeira no município do Ji-Paraná, 

cuja regulação encontra-se sob a alçada da agência local Agerji. A situação desfavorável do 

prestador no município, proferida por meio do Ofício nº 064/GAB/PRES/2021, se deve ao fato 

de o contrato firmado entre a Companhia Estadual e o município ter perdido sua vigência em 15 

de março de 2022, dentre outras fragilidades observadas durante o processo de aferição pelo 

regulador.  

Além dos referidos municípios que obtiveram avaliação desfavorável, dois prestadores foram 

integralmente reprovados:  Águas de Serra do Ramalho SPE, que atua no município de mesmo 

nome na Bahia, e a Copanor (Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste 

de Minas Gerais S/A), empresa subsidiária da Copasa, a qual atua nas regiões Norte e Nordeste 

de Minas Gerais.   

O balanço realizado pela ANA aponta para 107 municípios em situação desfavorável dentre os 

2.874 municípios cujos prestadores foram submetidos à avaliação de capacidade econômico-

financeira. Do total de municípios em situação desfavorável não foram contabilizados os 167 

municípios mineiros operados pela Copasa que não apresentaram o termo aditivo em tempo da 

condução da avaliação pelo seu regulador. Possivelmente esses municípios não foram classificados 

como “em situação desfavorável”, uma vez que os termos aditivos estão sendo encaminhados a 
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Arsae, ainda que fora do prazo estabelecido para a comprovação da capacidade econômico-

financeira dos prestadores, encerrado em 31 de março de 2022 (Art. 14, Decreto n° 

10.710/2021).  A não comprovação da capacidade econômico-financeira pelos 107 municípios 

levam à irregularidade de seus contratos, nos termos do Art. 10 – B da Lei n° 14.026/2020. 

Importante citar iniciativa da ABCON SINDCON (2022) que monitora a regularidade dos contra-

tos frente à comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores. Segundo este 

levantamento, dos 5.570 municípios brasileiros, 35 não estão sujeitos à comprovação de capaci-

dade econômico-financeira e 1.107 encontram-se em situação irregular, totalizando 20% dos 

municípios sujeitos ao regramento do Decreto n° 10.710/2021. O balanço divulgado pela AB-

CON SINDCON, considera informações acessadas junto aos reguladores subnacionais, o que pos-

sivelmente explicaria tamanha discrepância com relação aos dados da ANA, os quais se baseiam 

apenas nos dados enviados proativamente pelos reguladores. Isto evidencia a falta de observân-

cia, pelos reguladores subnacionais, às disposições do Art. 17 do referido Decreto.  

5.3. Prestação Regionalizada 

Em face dos incentivos conferidos pelo novo marco legal do saneamento à prestação regionali-

zada, entendidas nos termos do Art. 3 inciso IV da Lei n° 14.026/2020, como regiões metropoli-

tanas, aglomerações urbanas, microrregiões, unidades regionais de saneamento e blocos de re-

ferência, destaca-se que dez estados instituíram, por lei complementar, microrregiões, bem como 

cinco estados criaram unidades regionais de saneamento após a promulgação da nova lei do 

saneamento. São eles: os estados do Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 

do Norte, Amazonas, Roraima, Espírito Santo, Paraná, dentre os dez, e Alagoas, Rondônia, São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dentre os cinco (ABCON SINDCON,2022).  

Com relação aos estados ainda pendentes de aprovação das suas respectivas leis para instituição 

de prestação regionalizada, cita-se Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. 

Há casos ainda em que os estados instituíram suas microrregiões em momento anterior à promul-

gação do novo marco legal do saneamento. Este é o caso do Sergipe e da Bahia que instituíram 

microrregiões em 2009 e 2019, respectivamente. Destaca-se ainda os casos do Rio de Janeiro, 

Amapá e região metropolitana de Alagoas, onde a regionalização da prestação dos serviços 

prosperou com o apoio do BNDES, mesmo antes de aprovada a Lei n° 14.026/2020. A Figura 2 

apresenta o status do processo de regionalização por estado. 
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Figura 2: Status do processo de regionalização.  

 

 

 

Nesse sentido, o governo federal, por intermédio do BNDES, vem atuando como parceiro na es-

truturação de projetos e modelagens de prestação regionalizada. Dentre os projetos em fase de 

“estudos técnicos” destacam-se as modelagens do estado da Paraíba, com assinatura de contrato 

prevista para o primeiro trimestre de 2023 e os estados de Rondônia, Sergipe, ambos com pre-

visão de assinatura de contrato para o primeiro trimestre de 2024. Na fase de “aprovação dos 

órgãos de controle” encontra-se a modelagem do estado do Ceará, cuja assinatura do contrato 

deve se processar até o final de 2022 (BNDES, 2022).  

  

Legenda: 
1 - Microrregiões instituídas antes da Lei 14.026/2020 
2 - Microrregiões instituídas após a nova lei 
3 - Unidades regionais instituídas após a nova lei 
4 - Pendente de aprovação de legislação 
5 - Não se aplica 
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O desafio de universalizar o acesso aos serviços de saneamento é a principal fronteira a ser 

vencida nas indústrias de infraestrutura no país. O fortalecimento institucional e regulatório mos-

tra-se prioritário em todas as estratégias voltadas à universalização. A reforma do marco legal 

do saneamento representou importante passo nesse sentido ao fomentar a estabilidade regula-

tória e promover a alteração do status quo, delineando ambiente mais propício à necessária 

entrada de capital privado no setor.  

Este documento consiste na atualização de versões anteriores do documento “Reformulação do novo 

marco legal do saneamento no Brasil”, que registraram o histórico da reforma no setor de sanea-

mento. Nesta versão, são descritas e analisadas as principais mudanças promovidas pela reforma 

do saneamento.  Apresentam-se os números mais recentes do setor, relativos a 2020, os quais ainda 

que não permitam avaliar os impactos do novo marco legal, possibilitam acompanhar a evolução 

do acesso e qualidade aos serviços de saneamento desde 2018, ano em que foi editada a primeira 

MP na tentativa de uma reforma legal. Ainda, neste documento, é apresentado um panorama das 

repercussões do novo marco legal, no que tange às concessões realizadas e previstas, à edição das 

normas de referência pela ANA e à estruturação do modelo de prestação regionalizada.  

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. Passados dois anos 

da aprovação da Lei n° 14.026/2020, observam-se concessões em andamento, a edição de duas 

normas de referência por parte da ANA e a submissão de outras a processos de consulta pública 

e a instituição de unidades regionais de saneamento. Por certo que alguns processos estão mais 

morosos do que inicialmente se previa: constatou-se atraso na agenda regulatória da ANA e nos 

processos de regionalização, cujo prazo para conclusão foi dilatado para fins de cumprimento de 

obrigação legal. De toda forma, ainda é cedo para apurar os impactos da reforma legal do 

setor, afinal esta buscou enfrentar não apenas fragilidades estruturais do setor, como aquelas 

deixadas e solidificadas há mais de uma década, quando da promulgação da Lei n° 

11.445/2007. 
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