
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O NOVO MARCO LEGAL DO 

SANEAMENTO BÁSICO, REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Às 9h do dia 19/11/2019, no Plenário dos Conselheiros da Sede Institucional da 

OAB/SP, situada na Rua Dona Maria Paula, 35 - São Paulo, SP, a Comissão Especial de 

Infraestrutura da Ordem dos Advogados de São Paulo realizou Audiência Pública para 

discutir o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, proposto pelo Projeto de Lei nº 

3.621/2019, em trâmite na Câmara dos Deputados. A Audiência Pública foi composta 

por dois painéis, em que expuseram especialistas e atores do setor. Compuseram o 

primeiro painel de debates os Drs. MARCOS AUGUSTO PEREZ, Presidente da 

Comissão Especial de Infraestrutura da OAB/SP; LEANDRO MELLO FROTA, 

Presidente da Comissão Especial de Saneamento Básico e Recursos Hídricos da OAB 

Nacional; e WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO, da Manesco, Ramires, Perez Azevedo 

Marques – Sociedade de Advogados. Compuseram o segundo painel de debates os Srs. 

ROBERVAL TAVARES DE SOUZA, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental – ABES; ROGÉRIO TAVARES DE PAULA, da Aegea Saneamento; 

GUILHERME AMORIM, do Rubens Naves Santos Jr. – Advogados; e RODRIGO 

PAGANI DE SOUZA, Professor Doutor da Faculdade de Direito da USP. 

Consignou-se, incialmente, que o texto do Projeto de Lei está eivado de 

inconstitucionalidades, sérios problemas de redação e falta de sistematização, gerando 

disposições contraditórias entre si. Além disso, acordaram os presentes que as soluções 

propostas não são aptas a melhorar a qualidade, eficiência e cobertura dos serviços de 

saneamento básico no Brasil. LEANDRO MELLO FROTA anunciou a tendência de a 

OAB Nacional ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade.  

Foram ressaltados quatro aspectos principais da Proposta, quais sejam: (i) 

uniformização da regulação, (ii) competição no acesso aos contratos; (iii) regionalização 

da prestação dos serviços; e (iv) fixação de metas e normas de transição. Elenca-se, a 

seguir, os principais pontos debatidos ao longo do evento: 

Quanto ao primeiro aspecto, o Projeto atribui competência para a Agência Nacional de 

Águas (ANA) instituir normas de referência (portanto, não obrigatórias), ao mesmo 

tempo em que condiciona o acesso a recursos públicos federais ao atendimento destas 

normas. 



Em seguida, ressalta-se a criação de novo regime para a prestação dos serviços de 

saneamento básico, consistindo este na vedação do uso do contrato de programa para a 

delegação da prestação dos serviços, exigindo-se prévia licitação e celebração de 

contrato de concessão em caso de delegação. O objetivo da iniciativa é incentivar os 

investimentos privados no setor, partindo-se da falsa premissa de que a mera 

delegação ao setor privado resolverá os entraves do saneamento básico no Brasil. 

Contudo, dados comprovam que há bons prestadores públicos e privados no setor, 

sendo o cenário ideal aquele que permite a parceria e a troca de sinergia entre ambas as 

partes. Considerando as consequências extremas que advirão com a extinção do 

contrato de programa, outro ponto polêmico da Proposta é o período de transição para 

o novo regime, que estabelece a data limite para a prorrogação de vigência dos 

contratos atuais, em especial os contratos de programa. O Projeto estipula o prazo de 

30 anos, prorrogáveis por mais 30. 

O novo regime prevê ainda a prestação regionalizada dos serviços de saneamento 

básico por meio dos “blocos de Municípios”, de forma a manter o subsídio cruzado 

entre Municípios superavitários e deficitários. O projeto original previa apenas a 

formação dos “Blocos de Municípios” pelos Estados – e, no caso de omissão destes, 

pela União – sem descrever o instrumento de integração específico a ser adotado em 

cada caso. O Projeto atual, por outro lado, disciplina os meios para a formação dos 

blocos de forma minuciosa, ultrapassando o âmbito de competência legal da União – 

qual seja, a de instituir diretrizes para o saneamento básico – prevista na Constituição 

Federal. Neste ponto, a Proposta possui muitas inconstitucionalidades, dentre as quais: 

(i) altera as competências municipais fixando os conceitos de serviço público de 

saneamento básico local e de serviço público de saneamento básico de interesse 

comum, contrariando o que o STF decidiu a respeito (inclusive o recente Acórdão 

proferido na ADI 2077-BA, de 30/08/2019); (ii) não permite a regionalização por meio 

de aglomerações urbanas e microrregiões, apesar de instrumentos previstos na 

Constituição Federal; (iii) proíbe que os Municípios estabeleçam relações de 

cooperação entre si, fixando que a cooperação somente pode ser para os serviços 

comuns e nos termos da legislação do Estado; e (iv) obriga os Estados a criarem 

autarquias designadas como “Unidades Regionais de Saneamento” (daí a exigência de 

lei ordinária estadual). 

Por fim, o Projeto estabelece a fixação de metas de universalização dos serviços, 

determinando que os contratos de prestação de serviços de saneamento básico deverão 

definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população 

com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de 

dezembro de 2033. Com a redação atual do Projeto, acordaram os presentes que a meta 

não será atingida. 



Após a exposição dos participantes, o Sr. Presidente da Comissão Especial de 

Infraestrutura realizou breve conclusão e, agradecendo a presença de todos, declarou 

encerrada a Audiência Pública. 
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