
Foi publicado, em 1º de abril de 2022, o Decreto nº 11.030/2022 para regulamentar o período de

transição previsto na Lei nº 14.026/2020 (“Novo Marco Regulatório do Saneamento”), em

especial no que tange à evolução da regionalização e o futuro dos contratos considerados

irregulares após a conclusão do processo de comprovação de capacidade econômico-

financeira dos operadores, encerrado em março deste ano.

O novo texto altera substancialmente a redação do Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de

2020 (“Decreto nº 10.588/2020”), que passa a dispor sobre a regularização das operações e

apoio técnico e financeiro, bem como acerca da alocação de recursos públicos federais e

financiamentos com apoio da União.

Uma das principais novidades está no prazo para inclusão das metas de universalização nos

contratos em vigor e, consequentemente, para alocação de recursos públicos federais, que foi

alterado de 31 de março de 2022 para 31 de março de 2023, nas seguintes hipóteses:

• se o tomador de recursos ou convenente for ente municipal, nos casos em que: (a) o Poder

Executivo estadual não tenha submetido projeto de lei de regionalização à assembleia

legislativa; ou (b) o processo de adesão dos Municípios às unidades regionais de

saneamento básico, já aprovadas pelo Estado, ainda esteja em curso;

• se o tomador de recursos ou convenente for ente estadual ou municipal, nos casos em que:

(a) a proposta de regionalização ou o estudo para concessão regionalizada dos serviços

esteja em fase de desenvolvimento com apoio do governo federal; (b) o Poder Executivo

estadual tenha submetido projeto de lei que ainda esteja em tramitação na assembleia

legislativa; ou (c) as ações e os investimentos requeridos sejam da componente de drenagem

e manejo das águas pluviais urbanas.
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A extensão de prazo não se aplicará quando o tomador de recursos for ente

municipal que, cumulativamente: (i) não tenha aderido a qualquer estrutura

de prestação regionalizada admitida nos termos do Decreto, no prazo de

180 dias da publicação de ato que instituiu a regionalização; e (ii) tenha

publicado edital de licitação para concessão de serviços de saneamento

básico em âmbito municipal após a data de publicação da Lei nº 14.026 (i.e.

16 de julho de 2020).

Ainda, o artigo 9º do Decreto nº 10.588/2020 determinava originalmente

que a União poderia, até a data limite de 15 de julho de 2021, destinar

recursos para a contratação de estudos/consultorias para a formação de

blocos de referência e unidades regionais. Com o novo decreto, o marco

temporal foi excluído na nova redação.

Outra alteração relevante diz respeito à inclusão do § 7º-A e § 7º-B no

Decreto nº 10.588/2020, com o objetivo de facilitar a aferição das

condições de criação dos blocos de referência, enquanto não forem

devidamente instituídos pelo Poder Executivo Federal.

Assim, enquanto a União não editar ato estabelecendo blocos de referência

para as localidades em que não foram criadas tempestivamente as unidades

regionais, os convênios de cooperação ou consórcios públicos serão

reconhecidos como blocos de referência, desde que cumpridas as seguintes

condições, de forma concomitante: (i) o Estado não tenha aprovado

nenhuma lei complementar/ordinária para a instituição da regionalização;

(ii) tenha havido a assinatura de convênio de cooperação ou aprovação de

consórcio público pelos Municípios; e (iii) tenha havido a contratação de

estudo de modelagem para concessão regionalizada do arranjo

intermunicipal junto a instituição financeira federal, organismo multilateral

ou empresa qualificada por instituição financeira federal, nos últimos 5 anos,

para a realização de estudos de concessão para saneamento básico. Caberá

aos órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pela

alocação de recursos ou financiamentos aferir o cumprimento das

condições descritas acima.

A União poderá prestar apoio técnico e financeiro também para a

realização de atividades enquadradas como “outras medidas acessórias

necessárias, com vistas à universalização do acesso ao saneamento básico”.

Nesse sentido, o novo decreto (art. 3º, § 10) passou a dispor que está

incluída como medida acessória, o acesso - pelos titulares com contratos

irregularidades - a recursos públicos federais ou financiamentos com

recursos da União, durante o período de transição para prestação regular,

desde que assumam o compromisso de:

i. até 30 de novembro de 2022: aderir a mecanismo de prestação

regionalizada e comprovar a contratação de estudo de modelagem

para concessão regionalizada junto a instituição financeira federal,

organismo multilateral do qual o Brasil faça parte ou empresa que

comprove ter sido pré-qualificada por instituição financeira federal, nos

últimos 5 anos, para a realização de estudos de concessão para

saneamento básico;

ii. até 31 de março de 2024: publicar o edital de licitação para concessão

dos serviços que substituirá o contrato irregular; e
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iii. até 31 de março de 2025: substituir os contratos de programa vigentes

por contratos de concessão.

Foi incluída disposição, no mesmo artigo (§ 11), prevendo que o

descumprimento dos compromissos acima resultará no dever de

ressarcimento, pelo ente titular dos serviços, dos recursos públicos federais,

mediante restituição integral do valor (ou liquidação antecipada, em caso de

financiamento).

O novo decreto regulamentou também, de forma detalhada, os

procedimentos para alocação e manutenção dos recursos públicos federais e

financiamento. Dentre os principais aspectos, destacamos que, para fins de

comprovação da operação adequada dos serviços, por meio do ente titular ou

entidade reguladora responsável, deverão ser avaliados os empreendimentos

operados pelo prestador e concluídos nos últimos 5 anos no município a ser

beneficiado.

Como consequência, a irregularidade dos contratos implicará a irregularidade

da operação a ser financiada, cabendo ao titular dos serviços e a entidade

reguladora competente a avaliação quanto a existência de eventuais

irregularidades e providências cabíveis, bem como garantir o conhecimento e

as condições de exame do processo de regularização dos contratos aos

órgãos de controle, tais como os Tribunais de Contas e os Ministérios Públicos

competentes, com vistas a assegurar a adequação e a continuidade do

serviço público.

Ainda, a nova redação prevê que compete ao titular a imediata adoção de

providências para transição para uma forma de operação regular, nos casos

em que o contrato não puder ser regularizado, o que ocorrerá inclusive nas

seguintes hipóteses: (i) contratos de programa que não tenham sido objeto

de requerimento de comprovação de capacidade econômico-financeira; (ii)

contratos de programa cujo prestador de serviço responsável não tenha

obtido decisão favorável no processo de comprovação de capacidade

econômico-financeira; (iii) contratos de programa cujo prestador de serviço

responsável tenha obtido decisão favorável no processo de comprovação de

capacidade econômico-financeira, mas cuja decisão tenha perdido seus

efeitos; (iv) contratos de programa que não tenham internalizado, até o dia 31

de março de 2022, as metas de expansão e atendimento; (v) contratos de

programa prorrogados em desconformidade com o Novo Marco Regulatório

do Saneamento; e (vi) outras hipóteses não passíveis de regularização,

conforme entendimento do titular do serviço público de saneamento básico

ou da entidade reguladora e fiscalizadora.

O Decreto dispõe que as providências a serem adotadas incluem, inclusive, as

etapas preparatórias à extinção antecipada dos contratos irregulares, como,

por exemplo, o cálculo de indenizações e a elaboração de estudos para

estruturação de novos projetos de concessão. Quando as providências

incluírem indenizações por investimentos em bens reversíveis não

amortizados ou depreciados, as indenizações serão apuradas pelas agências

reguladoras e, quando a lei exigir, serão pagas até a data da transferência

definitiva da prestação dos serviços, podendo a responsabilidade ser alocada

no escopo de novos contratos de concessão.
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Não obstante isso, foi incluída redação (§ 7º do art. 4º) determinando que a irregularidade dos

contratos não implica a interrupção automática do serviço, podendo o titular manter a

prestação por meio do atual prestador pelo período necessário para o efetivo encerramento

do contrato e para a transferência do serviço para novo prestador.

A equipe do Stocche Forbes permanece à disposição para prestar esclarecimentos adicionais

sobre as mudanças promovidas pelo Decreto bem como para prestar assessoria jurídica sobre

o tema saneamento básico.
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