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1 – Contexto

1.2) Dados oficiais
• déficit de 40,8 milhões de brasileiros sem 

serviço de abastecimento de água e 103,2 
milhões de brasileiros sem acesso a 

esgotamento sanitário. 

• O país ocupa a 123º posição do ranking

mundial de serviços públicos de saneamento.
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1.3) Desigualdades locais/regionais
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1 – Contexto

1.4) Falta de atendimento universal

1.5) Riscos e efeitos da falta de
saneamento



2 – Saneamento e direitos
fundamentais

2.1) Caráter essencial

2.2) Direito à vida, saúde (CF, arts. 6º,
196). Saneamento (CF, arts. 21, inc. XX;
23; 200, inc. IV);

2.3) Meio para o atingimento da saúde e
bem-estar da coletividade



2 – Saneamento e direitos
fundamentais

2.4) Relação com os índices de
desenvolvimento/mortalidade

2.5) Atendimento coletivo

2.6) Dificuldade de soluções individuais
(art. 5º, Lei 11.445/2007)



3 – Noção e conceito de
saneamento

3.1) Abrangência
- Água tratada
- Esgoto
- Limpeza urbana e manejo de águas pluviais
- Resíduos (lixo)

3.2) Típico serviço público
- Universalidade
- Continuidade
- Modicidade dos custos (tarifa social, subsídios)



4 – Marco legal vigente

4.1) Competência federativa para os
serviços de saneamento: derivações
- União: CF, art. 21, inc. XX, diretrizes para o

desenvolvimento urbano
- Competência comum UF, Estados e Municípios:

CF, art. 23, promover programas saneamento
básico

- Municípios: CF, art. 30, incs. I e V, legislar sobre
assuntos de interesse local e serviços públicos
de interesse local.



4 – Marco legal vigente

4.1) Competência federativa para os
serviços de saneamento: derivações e
dificuldades
- ADI 2.077 (titularidade Municípios); ADI 1.842

(Regiões Metropolitanas)



4 – Marco legal vigente

4.2) Lei 11.445/2007 – diretrizes
nacionais para o saneamento básico
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4.3) insuficiência estrutura legal para
atingimento objetivos



4 – Marco legal vigente

4.3) insuficiência estrutura legal para
atingimento objetivos

Folha de São Paulo, 9.10.2019



4 – Marco legal vigente

4.3) insuficiência estrutura legal para
atingimento objetivos

Folha de São Paulo, 9.10.2019



5 – Discussão em curso

5.1) MP 844, 6.7.2018: vigência
encerrada em 19.11.2018

5.2) MP 868, 27.12.2018: vigência
encerrada em 3.6.2019

5.3) PLS 3.261/2019: atualiza marco
legal do saneamento básico



5 – Discussão em curso

5.4) Situação atual do PLS: aprovado
pelo Senado e em tramitação na
Câmara.

Em 9.10.2019 parecer do relator pela
constitucionalidade , juridicidade e
técnica legislativa, adequação financeira
e orçamentária. Proposta de aprovação,
na forma do substitutivo.



5 – Discussão em curso

5.5) Principais pontos do PLS 3.261
- Papel da ANA – Agência Nacional de Águas:

edição de normas de referência para regulação
dos serviços públicos de saneamento básico

- Vedação de novos contratos de programa:
concessões na forma do art. 175, CF (alteração
art. 13, da Lei 11.107/2005 e art. 10, Lei
11.445/2007)



5 – Discussão em curso

5.5) Principais pontos do PLS 3.261
- Modificações na Lei 11.445
- Titularidade dos serviços de saneamento básico:

Municípios e DF (interesse local) e governança
interfederativa (prestação regionalizada)

- Editais: exigência de capacidade econômico-
financeira da contratada para viabilizar a
universalização dos serviços na área licitada até
2033 (art. 10-B)

- Estudos comprovando viabilidade técnica e
econômico-financeira da prestação dos serviços,
na forma do plano (art. 11, inc. II)



5 – Discussão em curso

5.5) Principais pontos do PLS 3.261
- Modificações na Lei 11.445
- Contrato prevendo metas progressivas e

graduais de expansão dos serviços (art. 11, §2º,
inc. II)

- Subdelegação de até 25% do objeto (vedação
de sobreposição de custos administrativos ou
gerenciais a serem pagos pelo usuário final)

- Metas dos contratos: 99% população com água
potável e 90% população com coleta e
tratamento de esgoto até 31.12.2033 (art. 11-B)



5 – Discussão em curso

5.5) Principais pontos do PLS 3.261
- Modificações na Lei 11.445
- Métodos alternativos e descentralizados para

serviços de abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgoto em áreas rurais, remotas
ou em núcleos urbanos informais consolidados
(art. 11-B, §5º)

- Serviço regionalizado de saneamento básico –
Plano regional de saneamento (art. 17)



5 – Discussão em curso

5.5) Principais pontos do PLS 3.261
- Modificações na Lei 11.445
- Remuneração pela cobrança dos serviços outras

formas adicionais, como subsídios e subvenções
(art. 29)

- Taxas, tarifas e outros preços públicos:
abastecimento de água e esgotamento sanitário,
manejo de resíduos sólidos

- Tributos: drenagem e manejo de águas pluviais
(redação controvertida)

- Subsídios tarifários ou fiscais (art. 31)



5 – Discussão em curso

5.6) Expectativas do mercado

Folha de São Paulo, 13.10.2019



6 – Conclusões

6.1) Brasil longe de atingir situação
ideal/metas

Folha de São Paulo, 9.10.2019



6 – Conclusões

6.2) Necessidade de investimento:
público/privado

- R$597,8 bilhões até 2033, Segundo Secretaria
Nacional de Saneamento (fonte: Valor Setorial,
Infraestrutura e Logística, out. 2019)

- Nos últimos anos, foram destinados apenas
R$11 bilhões anuais, em média, para o setor



6 – Conclusões

6.3) Papel setor privado

6.4) meios: concessões/PPPs

6.5) Renovação concessões



6 – Conclusões

6.6) Privatização/dificuldades

6.7) Soluções alternativas/
tecnologias



6 – Conclusões

6.8) Insuficiência de alteração
legislativa
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