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SANEAMENTO

O Cuidado e a Responsabilidade Político-institucional 

que se deve ter ao se debater um tema de extrema 

relevância  e complexidade!



Saneamento no Brasil à luz da CF-88 

 SANEAMENTO

 BEM-ESTAR SOCIAL

 SAUDE

No âmbito federal, o Art. 200 destaca-se dos demais, porque aborda o

saneamento básico estabelecendo competência objetiva na formulação de

políticas públicas do setor, também, como uma atribuição do Sistema

Único de Saúde – SUS.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,

nos termos da lei:

I – ............;

IV – participar da formulação da política e da execução das ações de

saneamento básico; (CF-88, p. 155).



MOVIMENTOS ATUAIS PARA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO 

DE SANEAMENTO

Ainda que haja à necessidade de revisão do marco legal

para o saneamento básico, historicamente, disputas entre

segmentos ligados aos setores públicos e privados

ocorreram desde a extinção do Plano Nacional de

Saneamento - Planasa (1971-1986).



A DISPUTA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas disputas pela prestação dos serviços de

saneamento, iniciativas recorrentes, têm visado à

garantia de maiores fatias do “mercado” por parte do

setor privado.



A DISPUTA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Importante lembrar e relembras que o País, desde

1995, já dispõe de regulamentação legal para a

participação do setor privado nos serviços públicos:

i) Lei de Concessões (Lei Federal nº 8987 de 1995) e;

ii) Lei de Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei Federal nº

11.079 de 2004).



APRENDENDO COM O PASSADO

(MOVIMENTOS ATUAIS PARA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE SANEAMENTO)

Deve-se lembrar que no período de 1986 até a

promulgação da Lei nº 11.445 de 2007 (quase 21 anos),

diversas outras tentativas para o estabelecimento de

legislação tramitaram no Congresso Nacional (Câmara Federal

e Senado Federal), mas, não obtiveram sucesso, tais como:

i) Projeto de Lei da Câmara – PLC 199 de 1993 (Vetado em

1995);

ii) Projeto de Lei do Senado nº 266 de 1996 e,

iii) Projeto de Lei nº 4.147 de 2001,

* ambos não prosperaram e foram arquivados.



MARCO LEGAL DE SANEAMENTO EM VIGOR

Apenas no ano de 2007, após 18 meses de

tramitação e debates no Congresso Nacional, foi

promulgada a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

Em junho de 2010 (mais de 3 anos após a Lei) foi

publicado o Decreto de Regulamentação nº 7.217 de

2010.



SANEAMENTO



IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE SANEAMENTO

Coma promulgação da Lei, o então Ministério das

Cidades, iniciou o processo de adequação aos novos

instrumentos determinados pela Lei, tais como:

i) a obrigatoriedade da regulação (hoje + de 50 Reguladores);

ii) da contratualização (grande avanço – praticamente todos em contratos);

iii) dos planos de saneamento e,

iv) do controle social.

Estes instrumentos visão o estabelecimento de um

ambiente jurídico-institucional mais estável entre os

prestadores de serviços.



INVESTIMENTOS de 2003 a 2015

ÍNDICES de 2007 a 2017









PLANSAB



 O Plansab considera as soluções individuais como adequadas,

tanto para o abastecimento de água como para o esgotamento

sanitário.

Diferenças entre os dados do Plansab e do SNIS 

componente déficit habitantes Obs SNIS

Água urbano 4 milhões

Água Urbano+rural 11,4 milhões É o triplo

Esgoto urbano 35 milhões

Esgoto Urbano+rural 55 milhões É o dobro

Plansab ( 2017):

Nota: O SNIS só considera redes não considera formas alternativas de 

atendimento



A DISPUTA CONTINUA

As disputas de forças entre os atores e grupos que

têm atuado no sentido de alterações da política pública

direcionada ao saneamento básico não são triviais.

Além dos prestadores de serviços, participam dos

embates, diversas organizações vinculadas à saúde

pública, ambientalistas e sindicatos de trabalhadores do

setor urbano.

Compõe-se uma “teia” político-institucional,

ideológica, social e econômica muito complexa com

interesses diversos até entre os próprios pares.



AGENDA DO SETOR PRIVADO FORTALECIDA

No contexto do Governo Federal a partir de

2016, a nova administração federal aderiu à pauta das

privatizações, emitindo sucessivas Medidas

Provisórias (MPs) encaminhadas à Câmara dos

Deputados.

i) MPs nº 844, em julho de 2018 (expirada em

19/11/2018);

ii) MP nº 868, em dezembro de 2018 (expirada em

junho/2019).



PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO

O setor privado presta serviços diretamente a

cerca de 6% da população, mas se faz presente

economicamente, em aproximadamente 50% das

ações das maiores companhias estatais de saneamento

(SABESP, COPASA, SANEPAR ).



CONSIDERAÇÕES FINAIS



 Na CF88, o País optou por uma definição de Estado mais

voltado ao bem-estar social o que implicaria em uma forte

presença estatal.

 Os preceitos constitucionais O saneamento básico está no

bojo do bem-estar estando garantido âmbito pela saúde e pelo

desenvolvimento urbano (Art. 21).

 Saneamento atua de forma transversal com a visão de

desenvolvimento urbano (Secretaria de Políticas Urbanas,

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e pelo Ministério das

Cidades).

 O estabelecimento de um novo pacto federativo e a definição

das titularidades dos serviços públicos onde o saneamento ficou

a cargo do poder local (municípios), podendo ser compartilhada

com estados em caso de interesse comum.



 As disputas estão sendo fomentadas pelo governo

federal, desde agosto 2016, quando retomou a pauta do

mercado e os compromissos com o setor privado se

utilizando da crise econômica e dos indicadores de

gestão do saneamento (de forma enviesada) ;

Neste cenário político, as disputas entre públicos e

privados foram reorganizadas em grandes grupos de

atores. Com as MPs nº 844 e nº 868 de 2018, pela

primeira vez a ABES, a ASSEMAE, a AESBE, a ABAR, a

FNU, A FNSA, a FNP e a ABM estiveram juntas em

oposição as MPs.

Enquanto isso a ABCON, o SINDCON, a CNI, o ITB e

outros setores privados foram favoráveis;



 A participação privada no saneamento já estava prevista

na CF88 e a Lei de Concessões (1995) e, a de Parceria

Público-Privada - PPP (2004) garantiram as condições de

estabilidade necessárias ao setor privado.

 Visando a colaboração federativa e uma melhor escala de

escopo a Lei de nº 11.107 de 2005 prevê a gestão

associada, possibilitando que Municípios e Estados se unam

na prestação dos serviços públicos por intermédio de

contratos de programa.



NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO E 

APERFEIÇOAMENTO DA LEI

 Lei nº 11.445 foi o marco importante para o saneamento.

Os conceitos e instrumentos incorporaram os preceitos da CF88

do Estado de Bem-estar e, também, garantiram ao prestador

dos serviços uma melhor regulação e estabilidade contratual.

 A Lei possibilitou uma “estabilidade” jurídica e político-

institucional para a prestação dos serviços por agentes públicos

e prestadores privados.

 Estabeleceu uma nova forma de relação entre o poder

concedente e o concessionário, tanto público, quanto privado. A

obrigatoriedade da regulação e da formalização dos

contratos de concessão e/ou de programas propiciou uma

melhor estabilidade jurídica para os prestadores dos serviços.



Na história recente, as teses, atuais

utilizadas pelo Governo Federal (crise econômica e

indicadores de gestão), para justificar a

necessidade de se “atualizar” o marco legal do

saneamento, são as mesmas que foram usadas

nos anos 90, quando do fomento e apoio as

privatizações dos serviços públicos, incluindo

os de saneamento.



Entendemos que o posicionamento, atual, de se dar a

prioridade à participação do setor privado no saneamento não é a

solução adequada. Esta posição deixa mais distante a

universalização dos serviços afastando o Brasil do compromisso

de atender aos ODS - Objetivo 6 para Água Potável e

Saneamento até o ano de 2030.

Concluindo, entendemos, também, que o Estado brasileiro

deve trabalhar para o bem-estar do seu povo visando garantir

condições de vida digna com serviços de saneamento equânimes

e preços públicos compatíveis ao respectivo poder de pagamento

das famílias, estratificando-os entre as classes mais e menos

favorecidas.



Obrigado !


