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Universalização ao Acesso?

Planos Municipais de Saneamento?

17%

48%

Aproximadamente 17% da população brasileira

ainda não possui acesso à água tratada.

Aproximadamente 48% da população

brasileira não tem acesso à coleta de esgoto.

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2016

31.12.2019 31%

Prazo Municípios com PMSB

PREMISSAS



Para o atingimento da meta do PLANSAB é imprescindível que a agenda de 
saneamento básico seja prioridade do governo federal .

Parceria com o setor privado é fator fundamental para a expansão e aumento da 
qualidade dos serviços de saneamento dado sua capacidade de investimento. 

COMO ATRAIR O SETOR PRIVADO? 

 Tem o Poder Público capacidade de estruturar projetos e de propor contratos
que permitam ao Estado fomentar o engajamento eficiente da iniciativa
privada em tais negócios públicos?

QUAL SERÁ A MELHOR FORMA DE ESTRUTURAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS 
PROJETOS?

Desenvolvimento de projetos viáveis sob o ponto de vista técnico, 
jurídico e econômico-financeiro.

PLANSAB

METAS PARA 2033

Cobertura de Água: 99% (atual: 83,3%)

Tratamento de Esgoto: 93% (atual: 52% 
coletado e 44,9% tratado)

Custos para Universalização

R$ 508 bilhões, entre 2014 a 2033 
(água, esgotos, resíduos e drenagem)

R$ 303 bilhões em 20 anos (água e 
esgoto)

R$ 70 bilhões, de recursos já 
destinados pelo PAC

Estudo da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI): Necessidade de 
ampliação em 62% no volume de 
investimentos (R$ 21,6 bilhões p.a.)



Principais dificuldades do Setor

 Elaboração completa e adequada de estudos para formação de
projetos atrativos;

 Organização da regulação do setor e elaboração de adequadas normas
de regulação para o cumprimento das diretrizes na Lei Nacional de
Saneamento;

 Morosidade para conclusão do procedimento – média de 22 meses – e
consequente perda de atualidade dos projetos;

 Precariedade dos sistemas existentes; e

 Equilíbrio entre Exploração Econômica e Modicidade Tarifária.

CENÁRIO ATUAL



POSSÍVEIS FORMAS DE ESTRUTURAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS

Internamente pelo Poder Público
Desafios
Necessidade de a Administração Pública aparelhar
os órgãos públicos que disponham de
competências nas diversas disciplinas que
compõem a estruturação de Projetos. Além da
formação técnica específica, deve a Administração
destacar servidores para se dedicarem
integralmente à análise da questão.

Consultores Contratados
Desafios
Complexidade do processo de contratação pública que
envolve, dentre outras coisas:
(i) necessidade de licitação para contratação de

consultores externos e consequente
movimentação da máquina administrativa;

(ii) necessidade de vinculação de recursos
orçamentários específicos que assegurem o
pagamento das obrigações decorrentes da
contratação.

Estruturação e modelagem das concessões

Trabalho intenso, longo e
profundo



Desafios

(i) Desenhar um ambiente legal e regulatório (entes
públicos);

(ii) Definir processos e responsabilidades internas;
(iii) Planejamento e configuração de carteira de projetos de

acordo com prioridades;
(iv) Estabelecer mecanismos de gestão adequados para que

o interesse público não seja relativizado diante da
potencial influência do interesse privado;

(v) Necessidade de capacidade do ente público de
avaliação critica dos estudos realizados pelo setor
privado;

(vi) Risco de abandono do Projeto pelo Poder Público: alta
“mortalidade” dos PMIs e consequente desestimulo da
iniciativa privada em assumir o risco de investir
recursos, gastar tempo e gerar expectativas muitas
vezes não correspondidas.

Vantagens

(i) Institucionalização do diálogo público-privado;
(ii) Desnecessidade de dotação orçamentária;
(iii) Apropriação, pelo Poder Público, da expertise da iniciativa

privada;
(iv) Estruturação de Projetos mais atrativos à iniciativa

privada.

POSSÍVEIS FORMAS DE ESTRUTURAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS

PMI/ MIP

Fonte: Radar PPP 2015



Desafios

(i) Definição da carteira de Projetos;
(ii) Pregão eletrônico: como estabelecer formatar um

processo de contratação que viabilize a seleção de
prestadores de serviços tecnicamente qualificados?

(iii) Adoção do mecanismo da pré-qualificação: apenas
para o setor de saneamento ou para os demais
setores?

Vantagens

(i) Imparcialidade e transparência no desenvolvimento de
Projetos de infraestrutura capitaneados pelo Poder
Público;

(ii) Promove a interlocução com a Administração Pública;
(iii) Mitigação do risco de investimento pelo privado;
(iv) Apoio técnico especializado do corpo de funcionários

dos agentes intermediadores, com expertise nas mais
diversas áreas de infraestrutura de atuação do agente;

(v) Viabilização de Projetos que harmonizem o interesse
público perseguido com a atratividade econômico-
financeira do Projeto.

POSSÍVEIS FORMAS DE ESTRUTURAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS

Agentes Intermediadores



SANEAMENTO BÁSICO
MARCO REGULATÓRIO

Lei Federal n.º11.445/2007: estabelece as diretrizes nacionais
para o saneamento básico e para a política federal de
saneamento básico.

Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de:

• abastecimento de água potável;
• esgotamento sanitário;
• limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e
• drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Princípios Fundamentais:

• Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os
domicílios ocupados ao saneamento básico;

• integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento
básico;

• abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma
adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

• eficiência e sustentabilidade econômica;
• (...)

Decreto Federal nº n.º 7.217/2010: regulamenta a Lei no 11.445/
2007

• A prestação de serviços públicos de saneamento básico
observará plano editado pelo titular, que abrangerá, no mínimo:
metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de
alcançar o acesso universal aos serviços, admitidas soluções
graduais e progressivas e observada a compatibilidade com os
demais planos setoriais. (Art. 25, II)

• Após 31 de dezembro de 2019, a existência de plano de
saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será
condição para o acesso aos recursos orçamentários da União ou
aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por
órgão ou entidade da administração pública federal, quando
destinados a serviços de saneamento básico. (Art. 26, §2º)



Medida Provisória (MP) nº 844

Principais alterações:

(i) Criação de novas competências para a Agência Nacional de Águas;

(ii) Reafirma a titularidade dos serviços de saneamento básico aos Municípios;

(iii) Privatização de empresas estatais de saneamento básico;

(iv) Possibilidade de subdelegação dos serviços nos contratos de programa;

(v) Destinação dos fundos públicos disponíveis para o setor;

(vi) Remuneração dos prestadores dos serviços;

(vii) Novas diretrizes para o Plano Nacional de Saneamento Básico;

(viii) Criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico.

OBS: Vigência: 09/07/2018 a 19/11/2018 (prorrogação: de 06/09/2018 em diante: Tramitação em regime de urgência)/

Situação atual: Aguardando designação do Relator

Atualiza Marco Legal do Saneamento Básico



UNIDADES

Belo Horizonte - MG
Rua Paraíba, 1000 | Térreo • 30130-141 | Tel. +55 31 3261.6656

São Paulo -SP
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 | Torre E, 16º andar - 04543-011 | Tel. +55 11 4083.7600

Rio de Janeiro - RJ
Av. Rio Branco, 80 | 8º andar • 20040-070 | Tel. +55 21 3550.5900

Brasília - DF
Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco H • Edifício Morro Vermelho | 14º Andar
70399-900 – Brasília / DF • Tel. +55 61 3035.1616

Goiânia - GO
Rua 10, 250 | Conjunto 507, Edifício Trade Center, Setor Oeste - 74120-020 | Tel. +55 62 3093.4573

Recife - PE
Av. Governador Agamenon Magalhães, 4575 | 4º andar, Bairro Paissandu - 50070-160 | Tel. +55 81 3019.0020

www.azevedosette.com.br


