
O plenário do Senado Federal aprovou, em 24 de junho de 2020, o Projeto de Lei 4162/2019 (“PL
4162/2019”), que institui o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico.

O projeto altera diversos aspectos da legislação vigente, com o objetivo de trazer maior segurança
jurídica ao setor, garantir a abertura do mercado e a maior atratividade de investimentos privados,
visando assegurar a celeridade na implementação de projetos e a universalização do saneamento até
2033.

Dentre as principais alterações aprovadas pelo PL 4162/2019, destaca-se a obrigatoriedade de prévia
licitação para a celebração dos contratos de concessão, garantindo a concorrência entre as empresas
públicas e privadas do setor de saneamento. Outra novidade é a vedação à assinatura de novos
contratos de programa, instrumentos pelos quais os municípios transferem a execução dos seus
serviços de saneamento para empresas públicas dos governos estaduais (CESBs), sem concorrência.
Os contratos de programa vigentes e as situações de fato não formalizadas poderão, no entanto, ser
renovados por um período de 30 anos, até 31 de março de 2022. Para tanto, as empresas precisarão
comprovar viabilidade econômico-financeira e garantir o cumprimento das metas de universalização.

O texto prevê, ainda, a possibilidade de substituição dos contratos de programa/concessão
celebrados com empresas públicas ou sociedades de economia mista por novos contratos de
concessão na hipótese de alienação de controle acionário, um aspecto relevante para os processos de
privatização sob avaliação. Além disso, caso o PL 4162/2019 seja sancionado na forma como
aprovado, ficaria dispensada a necessidade de anuência prévia do ente público titular, desde que o
controlador da empresa pública ou da sociedade de economia mista não manifeste a necessidade de
alteração das cláusulas contratuais. Caso sejam propostas alterações contratuais, fica estabelecido o
prazo de 180 dias para o ente público titular manifestar sua decisão.

Outros pontos de destaque do Novo Marco Regulatório incluem:

• Atribuição à Agência Nacional de Águas – ANA, como entidade reguladora federal do setor, da
competência para instituir diretrizes e normas de referência nacional (e.g. regulação tarifária,
padronização dos instrumentos contratuais, metas de qualidade), garantindo uniformidade na
prestação dos serviços de saneamento e reduzindo o risco regulatório;
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• Incentivo à prestação regionalizada dos serviços, a partir da criação de blocos de
municípios (“blocos de referência”), não necessariamente limítrofes e
constituídos pela gestão associada voluntária dos titulares. Tal mecanismo é visto
como uma saída para a expansão dos investimentos em municípios menores,
muitas vezes deficitários se analisados individualmente;

• Inclusão de cláusulas obrigatórias nos contratos de concessão, em complemento
às previsões já existentes na Lei de Saneamento Básico;

• Criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico - CISB, com a
finalidade de assegurar a implementação da política federal de saneamento
básico e coordenar a alocação de recursos financeiros, a partir de uma
sistemática técnica e objetiva para avaliar as demandas por alocação de recursos.
Com a uniformização e articulação integrada dos órgãos, será possível obter uma
governança mais assertiva no setor;

• Estímulo para medidas visando a racionalização do consumo de água e fomento à
eficiência energética;

• Obrigatoriedade de a autoridade ambiental assegurar prioridade e
procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades de tratamento
de esgotos sanitários, de efluentes gerados nos processos de tratamento de
água e das instalações integrantes dos serviços públicos de manejo de resíduos
sólidos;

• Obrigatoriedade de pagamento pelo usuário de um valor mínimo de utilização
dos serviços quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, ainda
que a sua edificação não esteja conectada à rede pública;

• Possibilidade de subdelegação dos contratos, limitada a 25% do seu valor,
condicionada à comprovação técnica; e

• Extensão dos prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010),
para que os municípios encerrem os lixões a céu aberto. Os novos prazos vão até
2021 para as capitais e 2024 para municípios com até 50 mil habitantes.

O texto segue agora para sanção presidencial, sendo ventilada a possibilidade de
veto nos dispositivos que tratam, em especial: (i) das regras para alienação de
controle acionário de empresa pública ou sociedade de economia mista do setor (§
1º, art. 14 do PL 4162/2019); e (ii) dos contratos de programa, limitados aos serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitário (art. 20 do PL 4162/2019).

A aprovação Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico possui potencial para
destravar os processos de privatização em curso e impulsionar novos investimentos,
mas depende, ainda, de amadurecimento regulatório, como por exemplo, a
estipulação de critérios para o cálculo de eventual indenização relativa aos bens
reversíveis não depreciados/amortizados na extinção dos contratos de programa e
estabelecimento de regras mais claras para os procedimentos de reequilíbrio
econômico financeiro.

A Equipe do Stocche Forbes permanece à disposição para prestar esclarecimentos
adicionais sobre o texto do PL 4162/2019 aprovado, bem como sobre os impactos
jurídicos do Novo Marco Legal do Saneamento Básico.
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