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POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO (2003-2015)
Estatuto da Metrópole (Lei 13.089/2015)

Decisões do STF sobre o Regime Jurídico-Institucional
das Regiões Metropolitanas (2013)
Instituição do PLANSAB
A implantação do PAC I e II e do PROGRAMA
ÁGUA PARA TODOS
A instituição das Leis 11.107/2005 (Consórcios Públicos) e
11.445/2007 (LNSB) e 12.305/10 (PNRS)
A retomada do financiamento, a seleção pública de projetos, a
integração e racionalização das ações de saneamento básico e Estudos
para identificar a necessidade de investimentos
Criação da CT de Saneamento do Conselho das Cidades e a realização das
Conferências Nacionais das Cidades
A criação da SNSA/MCidades - órgão coordenador da Política Nacional de
Saneamento Básico (2003)

PAC INVESTIMENTOS (2007-2016)
(MCidades + Funasa), em R$ Bilhões
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Fonte: SNSA/MCidades

Comentários:
• O percentual do executado em relação ao contratado é 53,6%
• O percentual de Execução do PAC 1 é de 75,3%
• Do total de recursos 84% é MCidades (FGTS, FAT, OGU) e 16% da Funasa (OGU)

POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO (2016/2018)
PL 10.996/2018 E MPV 868/2018
MPV N° 844, DE 06.07.2018

MP 844 é arquivada

PEC 95 – Corte de recursos
Cria o Programa de desestatização das
empresas estaduais de saneamento básico
Cria o Fundo de Apoio à Estruturação de Parcerias públicoprivadas;

Retira competências do ConCidades e cancela Conferência
Nacional das Cidades;
Resgata o Programa Nacional de Desestatização (PND) do Governo FHC,
previsto na Lei 9.491/97, dentro do PPI;
Cria o Programa de Parceria de Investimentos – PPI (MP 727 – convertida em
Lei 13.334/2016);

Gov. Federal reduz recursos para o
saneamento básico
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)
Ministério das Cidades

LOA 2017

Programa 2068 –
VALOR (R$)
Saneamento básico 895.826.993

LOA 2018

Programa 2068 –
VALOR (R$)
Saneamento Básico 656.465.003

1. No FGTS, do Orçamento de R$ 6 bilhões para 2018, apenas 728 milhões foram
contratados;
2. Menor orçamento do Saneamento Básico desde a criação da SNSA/Ministério
das Cidades.

Gasto efetivo com saneamento caiu 40% em
quatro anos
É o que aponta os dados do plataforma Siga Brasil, quanto ao que
foi efetivamente liquidado do orçamento federal;
A redução leva em conta montante liquidado - e não apenas
reservado ou planejado - área rural teve a maior queda;

O valor da despesa com saneamento básico pago efetivamente
em 2018 caiu cerca de 40% em comparação ao ano de 2014. A
maior diferença está no total relacionado à área rural, com uma
queda de mais da metade no período;
Em 2014, o valor da despesa em saneamento rural foi de R$ 856
milhões, contra R$ 300,1 milhões no ano passado.
A redução também ocorreu no total do investimento
comprometido, aquele previsto, mas que ainda não foi repassado foram R$721,2 milhões em 2014 e R$ 334,1 milhões no último ano.

Recursos FGTS – Saneamento Básico
ANO

ORÇAMENTO
ORIGINAL

ORÇAMENTO
FINAL

REALIZADO

%REALIZADO

2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

5.200.000
5.200.000
7.500.000
7.500.000
9.000.000
6.000.000
40.400.000

5.200.000
7.522.700
5.068.239
3.500.000
6.000.000
4.000.000
31.290939

4.953.158
6.158.343
2.630.787
226.641
3.985.324
727.788
18.682.041

88,33
81,54
51,91
8,76
66,42
36,23
59,70

No período de 2015 à 2018, o orçamento disponibilizado para
investimentos foi de R$ 30 bilhões, sendo contratados apenas R$ 7,5
bilhões (25% do valor orçado). Os menores valores contratados foram
respectivamente R$ 227 milhões em 2016 e 728 milhões em 2018.
Fonte: Caixa e CCFGTS

Medida
Provisória
868/2018

MPV 868/2018
Quando ainda comemorávamos a grande vitória que foi a derrubada da MPV
844, o governo federal reeditou a MPV 868/2018, copiando praticamente o
texto do PLC 28/2018;
Surgiram dúvidas sobre a constitucionalidade da reedição MPV 868/2018;
Para tirar essas dúvidas, vejam o que diz o Regimento da CD sobre o significado
de “Sessão Legislativa”: “Corresponde ao período de trabalho parlamentar
durante o ano. A sessão legislativa ordinária inicia-se em 2 de fevereiro e
encerra-se em 22 de dezembro, com recesso parlamentar de 18 a 31 de julho”.
Na realidade, a dúvida existiu porque confundiu-se Sessão Legislativa com
Legislatura. Segundo o Regimento da CD, “A Legislatura tem duração de quatro
anos e coincide sempre com a duração do mandato dos deputados. Uma
legislatura divide-se em quatro sessões legislativas ordinárias, que constituem
o calendário anual de trabalho do Congresso Nacional”.
Portanto, a reedição da MPV 868/2018 não pode ser considerada
inconstitucional pois foi editada no dia 27.12.2018, quando a Sessão Legislativa
já havia sido encerrada. A questão a ser discutida é se ela atendeu aos prérequisitos de URGÊNCIA previstos na CF e quanto ao mérito de alguns artigos;

TRAMITAÇÃO DA MPV 868, de 28.12.19
Pelo Regimento a MPV poderá ser devolvida pelo Presidente do Congresso ou
pela Comissão Mista, se não atender os requisitos de Relevância e Urgência
previstos no Art. 62 , Caput da CF;
PRAZO PARA EMENDAS: 04 a 11/02/2019 – 501 emendas apresentadas;
A partir de 21/03/2019 – tramitação em regime de urgência;

PRAZO DE VALIDADE: 04/02/2019 a 04/04/2019 – Pode ser prorrogada pelo
Congresso Nacional por mais 60 dias – (04.06.2019);
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados - Ofício n. 67-CN, de 20/02/19,
comunica a constituição da Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria – Ainda não foi instalada;

Após a tramitação e aprovação na Comissão Mista vai ao Plenário da
Câmara e, posteriormente, ao Senado Federal;
Se o Senado aprovar a proposta da Câmara, vai a sanção presidencial. Se for
modificada, retorna pra Câmara. Caso não seja aprovada nas duas Casas do
Congresso Nacional no prazo de 120 dias, a MPV será arquivada;

Principais
modificações da
MPV 868/2018 em
relação ao PLC
28/2018
(proveniente da
MPV 844/2018)

Principais modificações da MPV 868/2018
A MPV 868/2018 é uma cópia “melhorada” do PLC 028/2018 – Na
Exposição de Motivos, repete o mesmo erro de grafia no nome da ANA;
Manteve os principais artigos do PLC 028/2018, retirando algumas
inconstitucionalidades previstas no texto do PLC, a exemplo da
autorização por Ato do poder Executivo e de condicionar a titularidade dos
Municípios e do DF às suas respectivas áreas geográficas;
O Art. 8º-A, que tratava da definição da titularidade, na MPV 868/2018
virou o Art. 8°-C, retirando do texto do § 1º que condicionava a
titularidade restrita as suas áreas geográficas;
O Art. 8º-B virou Art. 8°-D, mantendo o texto anterior do PLC 028 (Permitir
a venda da CESB’s sem a extinção do CP) e retirando a anuência por ato do
Poder Executivo, passando para anuência do Titular dos serviços;
O Art. 10-A, virou Art. 10-C mantendo a inconstitucionalidade prevista no
PLC 028/2018 de obrigar aos municípios a fazerem um chamamento
público antes de assinar o Contrato de Programa com as CESB’s;

Principais modificações da MPV 868/2018
Modifica a vigência do Art. 10-C, que no PL era de 3 meses, para doze
meses;
No Art. 11 que foi inserido o § 5º para dispensar o PMSB substituindo-o
por um estudo contratado pelo titular, o número mudou para § 5°-A,
permanecendo inalterado o texto anterior;
O Artigo 11-A, virou 11-B mantendo a possibilidade de subdelegação do
Contrato de Programa, substituindo a autorização, por meio de ato do
Poder Executivo para a autorização pelo Titular;
No Art. 19, § 1º do PLC 028/2018, definia que a aprovação dos PMSBs
seria por ato do Poder Executivo, na MPV 868 foi substituído para
aprovação por ato dos Titulares dos Serviços;

Retirou da MPV 868 o Art. 44 que tratava da flexibilização das licenças
ambientais;
Manteve todos os dispositivos que delega a ANA a edição de normas
nacionais para a regulação da prestação dos serviços;

MPV 868/2018
altera os princípios
da Gestão
Associada para os
Serviços Públicos
de Saneamento
Básico

Gestão Associada de Serviços Públicos
A gestão Associada de serviços públicos, autorizada por Consórcios Públicos
ou Convênio de Cooperação entre entes federados, está consagrada no Art.
241 da Constituição Federal;
A Lei dos Consórcios Públicos (11.107/2005) regulamentou o Art. 241 da CF,
definindo as regras para serem aplicadas a todos os serviços públicos
prestados por Gestão Associada;
A Lei cria o instrumento do Contrato de Programa para regular obrigações
relacionadas à prestação de serviços públicos entre dois entes da
Federação..., no âmbito da gestão associada de serviços públicos (Art. 13);
O Contrato de Programa pode ser celebrado por entidades de direito
público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer ente
da federação para a prestação de serviços públicos (Art. 13, § 5°);

A lei ainda prevê que o Contrato de Programa, será automaticamente
extinto no caso de alienação (privatização) da empresa estadual (Art. 13, §
6°);

Artigos da MP que ferem os princípios da
gestão associada de serviços públicos
Art. 8º-D – “Excetuam-se da hipótese prevista no § 6º do art. 13 da Lei nº
11.107, de 2005, os casos de alienação do controle acionário de companhia
estatal prestadora de serviços públicos de saneamento básico”.
Esse artigo possibilita a privatização das estatais de saneamento básico,
sem a extinção do Contrato de Programa;

O Contrato de Programa é fruto da Gestão Associada de serviços públicos
autorizada por Consórcio Público ou Convênio de Cooperação. Por ser,
uma cooperação entre entes federados, não poderá ter continuidade,
caso a empresa seja privatizada - INCONSTITUCIONALIDADE
Casuísmo: os princípios da gestão associada de serviços públicos não
poderão ser aplicadas aos serviços públicos de saneamento Básico;
Importante: Houve uma mudança com relação ao § 3º do PLC 28/2018. A
autorização que seria por meio de Ato do Poder Executivo, agora passa
para o Titular dos Serviços, retirando nesse ponto a inconstitucionalidade;

Comentários sobre o Artigo 8°-D
O objetivo é tentar superar, de forma inconstitucional, os
entraves jurídico-institucionais para a concretização da
privatização da Companhia Estadual de Água e Esgotos do
Estado do Rio de janeiro – CEDAE e das empresas estaduais;
As empresas estaduais de água e esgoto não dispõem de
ativos para a venda (os ativos pertencem aos municípios).
Sem os Contratos de Programa, elas não tem nenhum valor de
mercado, daí a necessidade de alterar a Lei para permitir a
continuidade dos contratos quando a empresa for privatizada;

Pela legislação atual, a desestatização no setor de
saneamento básico só é possível por meio de concessão,
com autorização expressa do Poder Concedente;

Artigos da MP que ferem os princípios da
gestão associada de serviços públicos
“Art. 10-C. Obriga aos titulares, nas hipóteses legais de
dispensa de licitação, anteriormente à celebração de
contrato de programa, previsto na Lei nº 11.107, de
2005, a publicar Edital de chamamento público para
verificar se existe interesse de empresas privadas na
prestação dos serviços públicos de saneamento
básico”.
Se houver o interesse de pelo menos uma empresa
privada, a MPV obriga o titular a licitar para definir o
novo prestador;
Se não houver interessados, o titular procederá
conforme legislação atual: Contrata a empresa pública
de outro ente federado, com dispensa de licitação.

Comentários sobre o Art. 10-C
O objetivo desse artigo é o de facilitar a privatização seletiva dos
serviços dos municípios maiores e mais rentáveis, deixando para
o Estado os menores e os deficitários;
A iniciativa privada vai escolher quais os serviços e quais os
municípios que ela poderá operar - Privatiza o “Filé” e deixa o
“osso” para o Estado;
A União, de forma inconstitucional, quer retirar do Titular a
prerrogativa de definir qual a forma de prestação;
Na prática quer decidir pelos titulares, a forma da prestação dos
serviços públicos de saneamento básico, interferindo na
autonomia e organização dos Municípios e do Distrito Federal;
Segundo a Constituição Federal/1988 o titular dispõe de três
opções para a prestação de qualquer serviço público:

Formas de
Prestação dos
Serviços
Públicos
previstas nas leis
e na
Constituição

Formas de prestação dos serviços
públicos
Comum

Contrato
Administrativa
de
PPP Patrocinada
Concessão

Artigos da MP que ferem os princípios da gestão
associada de serviços públicos
“Art. 11-B - Na hipótese de prestação dos serviços públicos de
saneamento básico por meio de delegação, o prestador de serviços
poderá, desde que haja expressa autorização do titular dos serviços,
subdelegar o contrato”.

Comentários
Observem que na versão anterior existia uma inconstitucionalidade
flagrante: A autorização por meio de Ato do Poder Executivo. Foi
substituído pela autorização do Titular.
No entanto, permaneceu a inconstitucionalidade da subdelegação do
Contrato de programa que é fruto de gestão associada de serviços
públicos;

Na legislação atual é permitido a subconcessão, nos termos do contrato de
concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente
(Art. 26 Lei 8.987/1995);

Delega a ANA a
competência pela
edição de normas
de referencia
para a regulação
da prestação dos
serviços

Delega a ANA a instituição de normas
de regulação
A MPV 868 trás no seu bojo diversos artigos que modificam a
Lei de criação da ANA (9.984/2000) e a LNSB (11.445/2007)
delegando competências a ANA para instituir normas de
nacionais para a regulação da prestação dos serviços de
saneamento básico e a coordenação nacional das atividades
de regulação;
Condiciona o acesso a recursos públicos federais ou a
financiamentos com recursos da União ou com recursos
geridos ou operados por órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal, quando destinados a serviços
de saneamento básico, ao cumprimento, pela entidade
reguladora, das normas de referência nacionais estabelecidas
pela ANA.

Comentários sobre a delegação à ANA
Essa decisão poderá trazer efeitos colaterais indesejados
como por exemplo, se uma agência reguladora estadual não
observar as diretrizes, poderá impedir o acesso aos recursos
pela empresa prestadora e o município;
A atuação da ANA em área específica de um dos usuários de
recursos hídricos, no caso o saneamento básico, poderá causar
prejuízos e causar conflitos no âmbito do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREHA);
A ANA não tem competência, nem experiência na regulação
dos serviços de saneamento básico, e não tem pessoal
capacitado para exercer tal função;

Os artigos são inconstitucionais porque afetam o pacto
federativo, a independência e a autonomia dos entes;

Altera princípios
dos PMSBs e
retira a
obrigatoriedade
da comprovação
da prestação
universal e
integral

“Art.11 - São condições de validade dos contratos que tenham
por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento
básico:

I - a existência de plano de saneamento básico;
II - a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e
econômico-financeira da prestação dos serviços (universal e
integral), nos termos do respectivo plano de saneamento
básico - De uma forma sutil a MP coloca que os serviços
prestados pela iniciativa privada não precisam ser universal e
integral;
Dispensa a exigência de Plano e do EVTE como condição de
validade dos contratos, que poderão ser supridos por estudos
contratados pelo titular ( § 5°-A);

Conclusões
e
Propostas

Conclusões
O principal objetivo da MPV 868/2018 é tentar superar, de forma
inconstitucional, os entraves jurídico-institucionais para viabilizar a privatização
das empresas de saneamento básico visando atender o pleito da ABCON;
Os Artigos 8-D; 10-C e 11-B são totalmente inconstitucionais porque ferem a
autonomia e a organização dos Municípios e do Distrito Federal;
A MPV 868 desestrutura completamente a política de saneamento básico
ampliando a exclusão social e as desigualdades regionais - Privatiza o “Filé” e
deixa o “osso” para os Estados e Municípios;
Desfigura e mutila os princípios da gestão associada de serviços públicos e do
Contrato de Programa apenas para a área de saneamento básico;
Inviabiliza a prestação regional e destrói o subsídio cruzado praticado pelas
companhias estaduais que possibilita que os municípios mais rentáveis financiem
os menores e menos rentáveis – Provoca aumento de tarifas;
Fere de morte as companhias estaduais de saneamento básico, que são
responsáveis por 75% da prestação desses serviços, obrigando aos estados e/ou
municípios a prestar os serviços dos municípios pequenos e não rentáveis;

Conclusões
O setor privado já dispõe de dois instrumentos legais para prestar os
serviços (Lei de Concessões e de PPP);
Não se pode aceitar a mutilação dos princípios da gestão associada de
serviços públicos para à área de saneamento básico com o objetivo de
atender interesses privados;
A MPV 868 é um verdadeiro retrocesso para o saneamento básico do país Desconstrói a política nacional de saneamento básico, desestrutura
totalmente o setor e destrói tudo o que foi conquistado com muita luta, ao
longo dos últimos quinze anos;
Se aprovada, vai prejudicar sensivelmente a população brasileira,
principalmente as de baixa renda e mais carentes que residem na periferia
das grandes cidades, nos pequenos municípios e as que não tem acesso aos
serviços de saneamento básico;
As entidades não podem aceitar qualquer proposta de alteração na LNSB
que possa comprometer o avanço no acesso da população aos serviços de
saneamento básico;

O que o setor necessita?
Implementar a Lei Nacional de Saneamento Básico (11.445) e o
Plano Nacional de saneamento Básico (PLANSAB) – Qualquer
alteração na lei deve ser por PL;
Garantir o acesso a todos à água de qualidade e aos serviços
públicos de saneamento básico DE FORMA UNIVERSAL E
INTEGRAL, com transparência nas ações e submetido ao controle
social;
Inserir na Constituição: Água e o Saneamento Básico como Direito
Social, Humano e Essencial, conforme Resolução da ONU;
Prioridade de Estado - Garantir recursos perenes e permanentes
para o setor, conforme previsto no PLANSAB;

Desburocratizar e facilitar o acesso dos operadores aos recursos do
Governo Federal;

O que o setor necessita?
Criar e implementar o Programa Nacional de revitalização e
fortalecimento das empresas e autarquias públicas, dentro das
ações estruturantes previstas no PLANSAB;
Criar o Fundo Nacional de Universalização para o Saneamento
Básico e uma política de subsídios para a população de baixa
renda;
Criar as condições técnicas e financeiras para permitir que os
municípios e estados elaborem os seus planos de saneamento
básico;
Desonerar o setor de saneamento básico do PIS/Cofins

Incentivar a regionalização da prestação dos serviços de modo a
garantir ganhos de escala e escopo;

Propostas
Não se pode aceitar qualquer mudança na Lei 11.445 que não seja por meio
de PL, com ampla discussão e participação das entidades e da sociedade;
As entidades do setor devem se articular com deputados e senadores visando
uma audiência com o Presidente do Congresso para reivindicar a devolução da
MPV, tendo em vista que ela não atendeu a URGÊNCIA prevista na CF;
Fazer campanha junto aos trabalhadores e a sociedade para votar Não (contra a
MPV)
na
Consulta
Pública
do
site
do
Senado
Federal:
www12.senado.leg.br/ecidadania;
Articular com a Liderança dos Partidos de oposição e com outros parlamentares
dos partidos da base do governo que são contra a MPV para a realização de
Audiências públicas e para ajuizar ADI junto ao STF;
As entidades de cada Estado devem procurar os deputados, senadores
prefeitos e o governador para definir ações contra a MPV 868/2018

Preparar material de publicidade denunciando os danos da MPV 868/2018
para o saneamento básico e a população. - As entidades do setor devem
realizar uma campanha nacional de esclarecimentos sobre os objetivos dessa
MPV ;

Obrigado!
Abelardo de Oliveira Filho
Engenheiro da Embasa, com 42 anos de experiência na área de
saneamento ambiental, Conselheiro do Conselho de
Administração da Embasa, eleito pelos empregados; Professor
do Curso de Pós-graduação em Direito Administrativo
Municipal da UCSal; Ex-Secretário Nacional de Saneamento
Ambiental do Ministério das Cidades e Ex-Presidente da
Embasa
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