
Marco Regulatório do 
Saneamento Básico



A FNP reúne os 400 municípios com mais de 80 mil 
habitantes, representa:

100% das capitais 60% dos habitantes 75% do PIB do país

Ou seja, a FNP representa um conjunto de municípios bastante

heterogêneo. Assim, o posicionamento institucional da entidade respeita

a diversidade deste universo de municípios.





03O Novo Marco Legal do Saneamento 

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

1. Considerações Gerais

2. Análise do relatório da comissão especial

3. Considerações Finais
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Princípios Gerais 

 Não é possível padronizar o Brasil. É preciso ter várias alternativas de prestação
dos serviços

 Manutenção da Possibilidade de Contratos de Programa

 Incentivo ao investimento privado

 Titularidade exclusivamente municipal

 Recursos públicos direcionados para saneamento em áreas de assentamentos
precários

 Necessidade de ter fonte de financiamento clara e constante para Resíduos Sólidos
e Drenagem Urbana.



PL 3261/2019
Estabelece um novo conjunto de regras para o saneamento básico no 

Brasil

Destaque para 3 pontos:

• Contratos de Programas • Titularidade

• Blocos de Prestação de Serviço



CONTRATOS DE PROGRAMA

A vedação Impactará negativamente os municípios:

• A manutenção é importante para garantir ao titular do serviço alternativas de

contratação;

• Inviabilizará a existência de boa parte dos consórcios municipais;

• A “regra de transição” contida no art. 7º, parágrafo único somente é aplicável aos

contratos de programa referentes a prestação de serviços públicos de

saneamento básico.



TITULARIDADE

1) De acordo com o Estatuto da Metrópole mesmo no caso do serviço de saneamento ser

classificado como de interesse comum, a titularidade pertence ao município que

a exercerá, de maneira compartilhada, no ambiente da instância de governança

federativa estabelecida pelo Estatuto da Metrópole e instituída para esta finalidade;

A FNP posiciona-se contrariamente à alternativa

encontrada pelo legislador para resolver a questão da

titularidade:



TITULARIDADE

2) Insegurança jurídica:

a) Afastada a titularidade dos municípios dos serviços de interesse comum, não

poderão os prefeitos destinar recursos orçamentários, por força do

princípio da legalidade;

b) Ausência de responsável legal para praticar os atos necessários à

execução dos serviços e respectivos contratos – Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos

A FNP posiciona-se contrariamente à alternativa

encontrada pelo legislador para resolver a questão da

titularidade:
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Análise do Relatório da Comissão Especial 

 Definições de conceitos vagas

 XII – serviço de saneamento de interesse comum: funções públicas e serviços que atendam a mais de um 
Município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, 
concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais em regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal;

 XIII – serviço de saneamento de interesse local: aquele não caracterizado como de interesse comum;

 XVIII – universalização: ampliação progressiva do acesso aos serviços públicos de saneamento básico para 
todos os domicílios ocupados do País, a qual pode se dar, quando não for possível conexão à rede de esgoto, 
por meios alternativos.
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Análise do Relatório da Comissão Especial 

 Avanço sobre o conceito de titularidade dos Municípios

 microrregião de saneamento básico:  unidade regional instituída pelos  Estados,  mediante  lei  
complementar,  com  caráter  deliberativo  e normativo  e personalidade jurídica de direito público, com a 
finalidade de executar e planejar a função pública  do saneamento básico, para atender adequadamente  às  
exigências  de  higiene  e  saúde  pública,  ou  para  dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos 
favorecidos, sendo facultativa  a  adesão  dos  titulares,  ressalvado  o  exercício  da  titularidade pela entidade 
interfederativa.

 bloco  de  referência:  agrupamento  de  Municípios,  não necessariamente  limítrofes, estabelecido  pela  
União  nos  termos do  § 3º  do  art.  52  e  formalmente  criado  por  meio  de  gestão  associada 
voluntariamente  dos  titulares  dos  serviços  públicos  de  saneamento básico;
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Análise do Relatório da Comissão Especial 

 Avanço sobre o conceito de titularidade dos Municípios
 Art. 8º Exercem a titulare dos serviços de saneamento básico:
I – os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local; 
II  – a estrutura de governança interfederativa instituída nos casos de prestação regionalizada.
§ 1º O exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico poderá ser realizado por gestão associada, 
mediante consórcio público ou convênio de cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal.
§ 2º Para os fins desta Lei, as microrregiões de saneamento básico devem  apresentar  sustentabilidade  
econômico-financeira  e  contemplar, preferencialmente,  pelo  menos  uma  região  metropolitana,  facultando  a 
sua integração por titulares dos serviços de saneamento básico.
§ 3º Os titulares  dos serviços  de saneamento básico podem aderir  à  estrutura  de  governança  interfederativa
em  até  180  (cento  e  oitenta) dias, a partir da publicação da lei complementar e estadual que instituir as  
microrregiões de saneamento básico
§ 4º A  estrutura  de  governança  para  as  microrregiões  de  saneamento básico seguirá o disposto na Lei nº  
13.089, de 12 de janeiro  de 2015
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Análise do Relatório da Comissão Especial 

 Avanço sobre o conceito de titularidade dos Municípios

 “Art. 17” § 2º As disposições constantes no plano regional de saneamento básico prevalecerão 
sobre aquelas constantes nos respectivos planos municipais de saneamento, quando existirem.

Na prática, há um desincentivo à qualquer ação de planejamento de curto prazo do
municípios nas áreas de água, esgoto, lixo e drenagem. Seria desperdício de dinheiro
público, uma vez que o Estado e/ou a União fariam planos que substituiriam a
opinião da população local do município



03O Novo Marco Legal do Saneamento 
Análise do Relatório da Comissão Especial 

 Há vários prazos e metas que precisam ser melhor definidos
 Art. 11-B”. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico 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 esgoto até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não-
intermitência do abastecimento e de redução de perdas totais.

 § 3º Os contratos assinados até 31 de dezembro de 2024 deverão prever um mínimo de 90% de atendimento 
da população com água potável e de 60% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de 
dezembro de 2028. 

 § 4º Os contratos assinados após 31 de dezembro de 2024 deverão prever um mínimo de 90% de 
atendimento da população com água potável e de 60% da população com coleta e tratamento de esgoto até 
31 de dezembro de 2030.

 (art.14) § 1° Os contratos de programa que, na publicação desta Lei, comprovem cobertura de 90% (noventa 
por cento) do serviço de abastecimento de água e de 60% (sessenta por cento) do serviço de coleta e
tratamento de esgoto poderão ter seus prazos prorrogados por até 5 (cinco) anos, desde que o prazo final não 
seja superior a 31 de dezembro de 2033, e mediante anuência expressa do titular.
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Análise do Relatório da Comissão Especial 

 Falta de robustez de definições

 “Art. 11-A”. Na hipótese de prestação dos serviços públicos de saneamento básico por meio de contrato, o 
prestador de serviços poderá, desde que haja previsão contratual ou autorização expressa do titular dos 
serviços, subdelegar o objeto contratado, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato



CONCLUSÃO

• É necessário que seja mostrado para a sociedade exemplos de como alguns municípios e sua

população seria afetados pelo novo marco legal:

• Teresina (PI) – Com contrato de Programa vigente, tem Subdelegação de 90% do serviço

• Campinas (SP) – Empresa Municipal superavitária

• Caruaru (PE) – Contrato de Programa vigente, com indicadores ruins

• São Paulo (SP) – Contrato de Programa Vigente, com indicadores satisfatórios

• Manaus (AM) – Concessão Privada com indicadores ruins



CONCLUSÃO

• Serviços de saneamento eficientes devem ser preservados, sejam públicos ou privados

para garantir a universalização.

• Fonte de recursos certos e constantes para financiar Resíduos Sólidos (Contribuição de

Serviços Ambientais) e Drenagem.

• Recursos não-onerosos e outras fontes de recursos públicos para saneamento integrado

(em áreas de assentamentos precários);

• É fundamental garantir a titularidade dos municípios.

• Risco alto de judicialização do setor, atrasando investimentos e impedindo que o Brasil

supere essa pauta do Século passado



Obrigado!

Erick Elysio Reis Amorim
Diretor de Assuntos Federativos e 

Internacionais de Teresina/PI


