
 
 
 
 
 
 

 

NOTA TÉCNICA 

 

A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) é uma 

entidade civil sem fins lucrativos que representa as companhias estaduais de saneamento 

básico. Suas associadas atuam em mais de 4 mil municípios, atendendo a cerca de 74,5% 

da população urbana brasileira com abastecimento de água e 60,8% com esgotamento 

sanitário, conforme dados do SNIS/2019.  

No escopo da análise do processo de Regionalização dos serviços de Saneamento 

Básico no Estado do Rio Grande do Norte, objeto do Projeto de Lei Complementar n° 

09/2021, o qual encontra-se em tramitação na Assembleia Legislativa, a Aesbe vem 

complementar as contribuições exaradas pela Nota Técnica produzida pela Sra. Elaine 

Gurgel, que são relevantes e necessárias ao debate público. Porém é necessário 

estabelecer alguns contrapontos às informações apresentadas pela estudiosa. 

Inicialmente, conforme supracitado, o Governo do Estado do RN está propondo a 

PLC 09/2021 em obediência ao Art. 2º, §7°, do Decreto Federal nº 10.588/2020, o qual 

dispõe o seguinte (grifo nosso): 

§ 7º Ato do Poder Executivo federal estabelecerá os blocos de referência para a prestação 

regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, a partir de deliberação do Comitê 

Interministerial de Saneamento Básico - Cisb, na hipótese de as unidades regionais de 

saneamento básico não serem estabelecidas pelo Estado no prazo de um ano, contado da 

data de publicação da Lei nº 14.026, de 2020. 

Considerando que a data de publicação da Lei nº 14.026, que se deu em 16 de 

julho de 2020, é imperioso e estratégico que o Estado, por meio da confluência entre os 

interesses do Poderes Executivo e Legislativo estaduais e municipais, proponha a melhor 

configuração de regionalização que se adeque as necessidades de seus municípios, uma 

vez que, caso não o faça dentro do prazo estabelecido, tal processo decisório será 

implantado pelo Governo Federal, o qual não possui o conhecimento das especificidades 

técnicas e socioeconômicas dos municípios do RN. 

Dentro deste contexto, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte construiu, por 

meio da Secretaria de Recursos Hídricos, um Projeto de Lei ousado e integrado que visa 



 
 
 
 
 
 

 

garantir a viabilidade operacional e econômico-financeira dos serviços de saneamento 

básico no estado, por meio das seguintes diretrizes gerais: 

• Relação geográfica e socioeconômica entre os municípios; 

• Organização da infraestrutura operacional dos sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário de cada localidade, bem como a sua 

capacidade de interligação; 

• Capacidade de abastecimento e capilaridade das bacias hidrográficas do 

Estado do Rio Grande do Norte;  

A partir destas bases teórico-metodológicas, a estruturação das regiões de 

saneamento básico apresentada no Projeto de Lei é democrática e isonômica quando 

evita a formação de privilégios técnico-econômicos aos municípios superavitários, de 

modo a permitir o justo tratamento entre as realidades desiguais enfrentadas pelos 167 

municípios do RN. Ressalta-se ainda que o desenvolvimento do Projeto de Lei da 

Regionalização foi objeto de consulta e audiências públicas, garantindo a transparência 

do processo e a imprescindível participação popular no desenvolvimento de uma 

Legislação de tamanha relevância. 

A obtenção das metas de universalização (99% de abastecimento de água e 90% 

de esgotamento sanitário até 2033) resultará em significativa demanda por recursos para 

expansão, implantação e operação dos serviços de saneamento básico. Dentro desse 

contexto, visando a manutenção do princípio da modicidade tarifária, torna-se necessária 

o desenvolvimento de metodologias econômicas que permitam a justa prestação dos 

serviços, bem como a obtenção de recursos financeiros externos à tarifa para subsidiar 

estes empreendimentos. 

A partir destas diretrizes, o objetivo principal da regionalização, princípio previsto 

no Art. 2º, VII e XIV, da Lei 11.445/2007, é à geração de ganhos de escala e à garantia 

da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços. Sendo 

assim, a proposta encaminhada no PLC 09/2021 apresenta a configuração de 

microrregiões que trará maior ganho de escala e consequentemente, menor reflexo de 



 
 
 
 
 
 

 

reajustamento tarifário aos munícipes para obtenção das metas de universalização 

impostas pelo Lei 14.026/2020. 

Assim, quanto a ressalva da autora quanto à ausência do estudo de viabilidade, é 

preciso ponderar que o estudo não só existe, como originou a configuração das regiões 

de saneamento básico proposto no Projeto de Lei Complementar. Tal trabalho fora 

exaustivamente apresentado em audiências públicas e apresentou, de forma categórica 

e precisa, a alternativa que traria menor impacto na tarifa do usuário norterriograndense. 

Para comprovação destes dados, seguem em anexo as planilhas elaboradas. 

A fim de materializar a importância da construção dos blocos regionais na execução 

dos serviços de saneamento básico, conforme defendido por esta Associação, a Casa 

Legislativa Federal, quando da atualização do Marco Legal de Saneamento, condicionou 

a alocação de recursos da União à constituição da prestação regionalizada, conforme 

dispositivo legal a seguir exposto (grifo nosso): 

Art. 50.  A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União 

ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em 

conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei e com os 

planos de saneamento básico e condicionados: 

[...] 

VII - à estruturação de prestação regionalizada; 

A partir da análise do marco institucional vigente, não resta outra alternativa à 

garantia do alcance da modicidade tarifária qual seja a busca pela instituição da prestação 

regionalizada dos serviços de saneamento básico no território estadual. 

Entretanto, é preciso ressalvar que o Projeto de Lei não objetiva suplantar a 

competência dos Municípios na definição da forma da prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico, respeitando assim o entendimento pacífico do Artigo 30, V, da 

Constituição Federal. Além de uma afronta à Carta Magna, uma tentativa de realizar tal 

diligência seria um contrassenso aos ditames da Lei 11.445, a qual fora atualizada por 

meio da Lei 14.026/20 em seu Artigo 10, o qual disciplina o seguinte: 



 
 
 
 
 
 

 

Art. 10. A prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a 

administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia 

licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato 

de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. 

A interpretação do Dispositivo Legal é cristalina: a prestação direta por ente que 

integre a administração pública (SAAE) não é necessária a licitação e formalização 

de contrato de concessão, ou seja, o município poderá continuar prestando serviço 

através das autarquias municipais (SAAE), se assim desejar. Cabe destacar que 

conforme o Parágrafo 3º do Artigo supramencionado, os contratos de programa regulares 

vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual, ao passo que não 

existe obrigatoriedade de renovação contratual com a CAERN por parte das microrregiões 

e os contratos de concessão ou programa, ora vigentes, permanecem em vigor até o 

termino do prazo contratual, independente da criação das microrregiões. 

Diante do arcabouço legal estabelecido, o qual deve ser respeitado na construção 

de novos Institutos, o Artigo 3° do dispositivo legal proposto garante a liberalidade dos 

entes municipais no estabelecimento da execução dos serviços públicos, quando permite 

“a prestação, direta ou contratada, dos serviços públicos de saneamento básico”. Assim, 

as Autarquias Gestoras das Microrregiões, por meio da independência de seu colegiado, 

poderão escolher a forma mais vantajosa para a administração pública na execução do 

saneamento básico. 

É relevante destacar ainda que, ao contrário do que a Nota Técnica sugere, os 

municípios não serão desprestigiados pela constituição das regiões de saneamento 

básico. Nesse sentido, a governança proposta pelo Projeto de Lei Complementar prima 

pela participação municipal, quando estabelece aos municípios partícipes dos blocos 

regionais a preponderância no Processo Decisório da Entidade Intergovernamental, 

diante da maioria de voz e de votos no Colegiado Microrregional e nas indicações ao 

Comitê Técnico.  

Em relação ao comentário expresso pela autora ao disposto no Art. 9º, §5º, 

esclarece-se que a permissão do pagamento de ônus pela concessão dos serviços de 

saneamento básico impactaria no aumento do valor a ser destinado aos usuários finais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art175


 
 
 
 
 
 

 

Neste caso, é preciso considerar as características socioeconômicas da população 

potiguar, a fim de viabilizar a capacidade contributiva dos usuários para o acesso ao 

serviço. Assim, essa disposição se configura como acertada, visto que busca evitar a 

elevação do custo da tarifa e a proteção dos munícipes.  

É importante acrescer ao debate que o Plano Nacional de Saneamento Básico é 

um documento de referência para o planejamento do saneamento nacional. No entanto, 

conforme inciso I do Art. 9º da Lei 11.445/2007, cabia aos titulares dos serviços elaborar 

os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e 

indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados. Destaca-se ainda 

que apesar da Lei 11.445/2007 estar vigente há 14 anos, a maior parte dos planejamentos 

municipais encontram-se em elaboração pelos municípios, de sorte que estas metas de 

universalização ainda estavam sendo discutidas. Além disso, somente em 2020, com a 

aprovação da Lei 14.026/2020 é que foram estabelecidas as metas universais. 

Por fim, é importante destacar que o modelo proposto no PLC é semelhante aos 

modelos aprovados em outros estados do Nordeste, tais como Bahia, Ceará, Paraíba e 

Pernambuco, que possuem realidade geográfica, hídrica, econômico-financeira e de 

prestação de serviços semelhante ao do Rio Grande do Norte. 

Por todo o exposto, comprova-se que a proposta de regionalização do Projeto de 

Lei Complementar n° 09/2021 se configura como um instrumento regulatório 

imprescindível para a consecução das metas de universalização da cobertura de serviços 

de saneamento básico estabelecidas na Lei de 11.445/07, de modo a não somente 

prestigiar de forma equânime os municípios na governança dos serviços de saneamento 

básico, mas também a garantir a prestação dos serviços a preços socialmente justos. 

Ressalta-se que a referida proposta não privilegia qualquer município nem prestadores 

de serviço, mas sim a população do RN. 

     Atenciosamente,  

 

 
 

Marcus Vinícius Fernandes Neves 
Diretor Presidente 


