
Marco Regulatório do 
Saneamento Básico



• Fundação 1989, única entidade municipalista
dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos no
exercício dos seus mandatos;

• Princípio da Autonomia Municipal - participação
plena no Pacto Federativo;

• Diretoria Executiva, Vice-presidências Temáticas,
Estaduais, Populacional e Conselho Fiscal.

FNP





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 
Princípios Gerais 

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

 Manutenção dos 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.

A FNP posiciona-se contrariamente à alternativa

encontrada pelo legislador para resolver a questão da

titularidade:



TITULARIDADE

A FNP defende a seguinte redação para o tema da

titularidade:

“Art. 8º Os municípios e o Distrito Federal são os titulares dos serviços de saneamento

básico.

§1º no caso de interesse comum, o exercício da titularidade se ocorrerá por intermédio da

estrutura de governança interfederativa instituída nos termos do § 3º do art. 25 da

Constituição Federal e desde que constituída em observância às exigências contidas na Lei

13.089/15 (Estatuto da Metrópole);

§2º O exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico poderá ser realizado por

gestão associada, mediante consórcios públicos ou convênios de cooperação, nos termos

estabelecidos no art. 241 da Constituição Federal”.



A FNP defende que a instituição de

blocos para a prestação de serviços

de saneamento básico, além de ferir

a titularidade do município,

constitui grave ofensa ao artigo 25,

parágrafo 3º, da CF/88.
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SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO EM TERESINA

 2010/12- Assinatura de Contratos Emergenciais (natureza precária) para prestação dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

 2011 – Elaboração/Publicação do Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário de Teresina – PMAE.

 2012 – Assinatura do Contrato de Programa entre a PMT e a AGESPISA (abrangendo zonas
urbana e rural), pelo prazo de 35 anos.

 2017 – Assinatura do Contrato de Subconcessão a AGESPISA e AEGEA (abrangendo zona
urbana).

 2018 – Conclusão/Publicação da elaboração do PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico.



PLANO MUNICIPAL DE SANAEAMENTO BÁSICO 

• Metas de Cobertura

 Curto = 2019

 Médio = 2023

 Longo = 2035
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• Metas de Cobertura

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 08



09PLANO DE INVESTIMENTOS DO CONTRATO DE 
SUBCONCESSÃO (Valores de 2015)

 Universalização do abastecimento de água – R$ 470.459.118.

 Universalização do esgotamento sanitário – R$ 1.195.005.828,00.

 Investimento Total – 1.731.582.624,00.

 Todas as metas previstas no contrato da Subconcessão estão sendo cumpridas.

 Atualmente, temos uma cobertura de 31% da rede de esgoto, com previsão de 41% para 
2020.

 Por outro lado, a AGESPISA não está cumprindo nenhuma das metas estabelecidas no 
Contrato de Programa na área rural da cidade
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Estruturação de Concessão dos Resíduos Sólidos 

Urbanos de Teresina

 2019 – Estruturação de projeto de concessão do Sistema de Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos. 

 Recursos: Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de 
Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA 

 Objetivo: Atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos:

Aumentar o volume de resíduos reciclados;

Minimizar a geração de rejeitos ;

Possível construção de usina de biogás (em análise);

Retirar o aterro da área urbana.
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Regiões Metropolitanas e Serviços Públicos

 Teresina, encontra-se hoje, em duas regiões metropolitanas, simultaneamente.

 A primeira, definida pelo Governo Federal refere-se à RIDE-Teresina (15 municípios – Piauí e
Maranhão)

 A segunda, definida pelo Governo Estadual refere-se à Região Entre Rios (30 municípios, apenas
Piauí)

 Repassar a titularidade dos serviços para os Governos Estaduais enfraquece os esforços que
alguns municípios vêm realizando para fortalecerem os serviços de Saneamento Básico.

 Compromete a credibilidade regulatório do setor.



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);

• Não é sensato restringir a atuação dos consórcios públicos. Por isso, a FNP defende a

manutenção dos contratos de programa.

• É fundamental garantir a titularidade dos municípios.



Obrigado!

Firmino Filho
Prefeito de Teresina/PI

2º Vice-presidente Nacional da FNP


