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1 SEGURANÇA JURÍDICA: 
uma proposta para o compartilhamento

Temas Estratégicos ABCON 2016



DIAGNÓSTICO

Discussões sobre a titularidade paralisam investimentos do setor em Regiões Metropolitanas, Aglomerados
Urbanos e Microrregiões. São exemplos de insegurança jurídica questionamentos dos Tribunais de Contas:
Exemplos  PPP de Guarulhos (SP), PPP de Mauá (SP)

Decisão  do STF indica a necessidade de um “gestão compartilhada” , no contexto de um planejamento integrado em 
Regiões Metropolitanas, Microrregiões e Aglomerados Urbanos.

Não há critérios para o estabelecimento de Regiões Metropolitanas, Aglomerados Urbanos e Microrregiões pelos 
estados (a Constituição Federal não estabelece nenhum requisito para a edição de leis estaduais que instituam RMs).   
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Definição de critérios técnicos para regrar a gestão compartilhada da prestação dos serviços de água e esgoto

A gestão compartilhada ocorre quando as instalações operacionais de produção de água e/ou tratamento de esgoto 
atende a mais de um Município. O compartilhamento da gestão é facultativo ao município quando este for 
produtor/tratador autônomo, bem como no que diz respeito à distribuição de água e coleta de esgoto.

Edição de lei federal definindo tecnicamente critério para o compartilhamento da gestão dos serviços, seguindo os 
seguintes pressupostos: 

Definição das diferentes instalações operacionais (necessárias para operacionalizar cada etapa do serviço, tais como 
captação, adução, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto). 

Obrigatoriedade de compartilhamento da gestão apenas em relação às instalações operacionais que façam parte de 
sistemas integrados, ou seja, os que atendam a mais de um município por meio da mesma instalação;

Nos demais casos, compartilhamento facultativo;
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2 ISONOMIA COMPETITIVA 
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Ambiente legal favorece o Contrato de Programa (Lei dos Consórcios n°11.107/05), que pode ser contratado com 
dispensa de licitação.

Contratos de Programa são historicamente mais frágeis em relação às metas de investimento parciais e finais ;

Ambiente de negócios paralisado, diminuindo a capacidade do segmento privado exercer os seus melhores 
atributos (alavancagem do investimento, capacidade financeira para assumir financiamentos, inovação, gestão e 
velocidade na ampliação da cobertura dos  serviços);

Direitos dos Usuários dos serviços lesados pela ausência de competição empresarial, uma vez que, em razão da 
dispensa de licitação, é impossível aferir se a contratação garantiu as menores tarifas possíveis e a mais rápida 
universalização dos serviços.
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Isonomia competitiva em benefício do usuário dos serviços

Considerando o princípio da modicidade tarifária, a ABCON entende que a legislação deve assegurar a possibilidade 
de empresas privadas concorrerem em igualdade de condições com as Companhias Estaduais de Saneamento 
Básico (empresa pública e/ou sociedades de economia mista) conforme preceitua o art. 173 da Constituição Federal. 

Preferencialmente, prever na legislação federal que a dispensa de licitação não se aplica aos contratos de programa 
para a prestação dos serviços de saneamento básico celebrados entre um ente da Federação, ou entidade de sua 
administração indireta, e empresa pública ou de economia mista; ou, 

Obrigatoriedade de licitação para a contratação de prestação de serviço
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Estabelecer a Contratação com Direito de Preferência para as Companhias Estaduais, em um primeiro momento, seguindo as 
etapas:

Contratação com Direito de Preferência
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OPORTUNIDADES PARA A PRIVATIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA – O QUE FAZER, COMO FAZER (CNI, 2017)
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