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Apresentação
Prezados Parlamentares,

A Abcon - Associação Brasileira das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto traz ao 
seu conhecimento uma agenda legislativa para o setor 
de saneamento. Identificamos os principais projetos em 
tramitação na casa que tem relação direta com o am-
biente para mais investimento e mais qualidade na pres-
tação dos serviços.

No ano de 2020, o Congresso Nacional mostrou compro-
misso com o País. Foi célere na apreciação de matérias 
fundamentais para enfrentamento da crise sanitária e 
da, consequente, crise econômica. Apontou um caminho 
objetivo para a mudança da situação caótica do setor de 
saneamento no Brasil, ao aprovar a Lei 14.026 de 2020. A 
pandemia causada pelo Coronavírus tornou necessária a 
inovação e adaptação do Poder Legislativo para atender 
às demandas prioritárias da sociedade naquele momento.

O Brasil precisa, ao passo que ainda enfrenta os efeitos 
das crises, retomar as discussões cruciais para superar 
desafios econômicos estruturais que atrasam nosso 
crescimento. 

Já em 2021, o Congresso Nacional mostrou mais uma 
vez seu compromisso com o desenvolvimento ao votar 
pela manutenção dos vetos presidenciais do Novo Mar-
co Legal do Saneamento.

Sabemos que há ainda um longo trabalho pela frente e a 
Abcon apoia as reformas estruturais que estão na agen-
da do Legislativo. As matérias que serão apreciadas são 
fundamentais para o aumento da competitividade do 
País.

Além desses, é fundamental explicitar que a Abcon apoia 
as reformas estruturais que estão na agenda do Congres-
so Nacional. As matérias que serão apreciadas são funda-
mentais para o aumento da competitividade do País.
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As reformas Administrativa, Tributária e a modernização 
da Legislação do Licenciamento ambiental irão viabilizar 
o aumento da eficiência da máquina pública, desarticu-
lando o modelo de Estado grande, lento e oneroso para 
a população e setor produtivo. Esse modelo está esgota-
do. É preciso ter em mente que as mudanças legislativas 
devem reforçar o uso eficiente do dinheiro público e for-
talecer o aumento da participação privada nos setores es-
truturantes para a retomada do crescimento econômico. 

No caso do saneamento brasileiro, após a aprovação do 
Novo Marco Legal em 2020, o setor ainda se depara com 
uma série de melhorias necessárias para aumentar a atra-
tividade e viabilizar a universalização dos serviços aos 
brasileiros até 2033. Além da apreciação dos vetos presi-
denciais à Lei 14.026 de 2020, a desburocratização para 
o aumento do financiamento privado e o reforço à segu-
rança jurídica dos contratos vigentes ainda são temas re-
levantes para o desenvolvimento bem-sucedido do setor.

O documento aqui apresentado tem como objetivo ini-
ciar um diálogo contínuo e tecnicamente embasado com 
os Congressistas para que o abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de qualidade se tornem uma re-
alidade para todos os brasileiros. Os Projetos de Lei lis-
tados na Agenda Legislativa são acompanhados de uma 
análise, que poderá ser detalhada e aprofundada pela 
Associação a partir da solicitação dos senhores parla-
mentares.

A equipe da Abcon e suas associadas estão à sua dispo-
sição para um debate franco e aberto sobre o futuro do 
setor, contem conosco. 

Saneamento é básico!

Carlos Henrique da Cruz Lima 
Presidente do Conselho de Administração

Percy Soares Neto 
Diretor Executivo
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pública



10 AGENDA LEGISLATIVA DOS OPERADORES PRIVADOS DE SANEAMENTO 2021

A pandemia gerada pelo Coronavírus 
tem exigido de nós uma grande dose 
de cautela e inovação. O abasteci-
mento de água e esgotamento sanitá-
rio são serviços essenciais que con-
tribuem no combate à disseminação 
do vírus. Esses serviços não pararam 
em nenhum momento durante a crise.  
Entretanto, o setor de saneamento 
básico foi impactado por uma série 
de eventos que afetaram negativa-
mente o equilíbrio dos contratos: a 
implementação de medidas subna-
cionais que suspenderam, à revelia 
das agências reguladoras, a cobrança 
das tarifas; redução do consumo de 
consumidores não residenciais; dife-

rimento das revisões planejadas das 
tarifas de água e esgoto; alterações 
nas políticas de cortes; não cobrança 
de tarifas sociais; a indisponibilidade 
de recursos financeiros no mercado, 
dentre outros.
É importante que as políticas imple-
mentadas para priorizar a saúde da 
população não firam a lógica econô-
mica e jurídica nas relações contra-
tualmente estabelecidas. Previsibi-
lidade e respeito aos contratos são 
fatores que permitem a atratividade 
dos investimentos tão necessários 
para a universalização do setor e para 
a manutenção da qualidade dos servi-
ços prestados.

Calamidade  
pública 
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Projeto de Lei n° 659, de 2020
Dispõe sobre a isenção de cobrança de tarifa de energia 
elétrica, água e esgotamento sanitário em situação de 
emergência sanitária.

Autor
Helder Salomão (PT/ES)

Palavras-chave
Água, esgoto, energia elétrica, isenção, tarifa.

O que é
O PL 659/2020 estabelece que, em situação de emer-
gência sanitária, como a decorrente da pandemia da CO-
VID-19, não deve haver cobrança de tarifas relativas aos 
serviços públicos de energia elétrica, abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Justificativa
Especificamente com relação aos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, o PL 
contém vício de inconstitucionalidade, uma vez que a 
competência da União está limitada a editar normas ge-
rais sobre saneamento básico. Ainda, ao Poder Execu-
tivo dos titulares (e não ao Poder Legislativo) compete 
planejar, organizar e regular os serviços de saneamento 
básico, ou seja, cabe ao Poder Executivo definir regras 
de cobrança das tarifas de acordo com a realidade de 
cada serviço e com a política pública concebida para a 
localidade.

Ademais, a cobrança de tarifa pela prestação dos ser-
viços públicos é assegurada pela Constituição Federal, 
porque remunera, ao menos em parte, toda a estrutura 
necessária para implantar, manter e operar os serviços 
públicos.

Isso porque, para que a água tratada seja disponibilizada 
nas torneiras e o esgoto seja coletado e tenha a sua des-
tinação adequada, os prestadores arcam com enormes 
custos com os investimentos de implantação das estru-
turas do sistema e com a sua operação e manutenção. 
Esses custos são fixos, independentemente do volume 
de água consumida ou do esgoto coletado.

Ao isentar a cobrança da tarifa dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, o PL in-
viabiliza a sustentabilidade econômico-financeira do sis-
tema e a adequada prestação dos serviços, em grave e 
direto prejuízo dos usuários, ainda mais nesse momento 
em que a higienização é um dos pilares no combate à 
COVID-19.
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Projeto de Lei n° 1.971, de 2020

Institui o Regime Jurídico Temporário de Contratos Públicos. 

Autor
Geninho Zuliani (DEM/SP)

Palavras-chave
Contratos públicos, calamidade pública, regime jurídico 
temporário. 

O que é
O PL 1.971/2020 visa instituir o Regime Jurídico Tem-
porário de Contratos Públicos, de alcance nacional, para 
conferir uniformidade às medidas que vêm sendo ado-
tadas por entes federativos no âmbito das contratações 
públicas durante o período da emergência de saúde pú-
blica decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Grau de Impacto
Alto e positivo.

Posicionamento
Favorável com ressalvas.



ABCON SINDCON  13

Justificativa
O PL é relevante para o setor de saneamento básico e 
para os prestadores de serviços públicos de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário, na medida em 
que traz regras transitórias aplicáveis aos contratos ce-
lebrados com a Administração Pública durante o estado 
de calamidade pública.

Em uma leitura sistemática do PL, é possível concluir que 
as disposições constantes do Capítulo II se aplicam aos 
contratos administrativos celebrados sob a égide da Lei 
federal nº 8.666, de 1993, uma vez que as regras aplicáveis 
aos contratos de concessão estão disciplinadas no Capí-
tulo III. Desse modo, para que não haja dúvidas quanto a 
essa conclusão, sugere-se que o título do Capítulo II seja 
alterado para “Das Regras Temporárias para os Contratos 
Públicos celebrados sob a égide da Lei de Licitações”.

No que tange aos contratos de concessão, o art. 7º me-
receria ser alterado, na medida em que não é a aplicação 
das penalidades que deve ficar suspensa durante o perí-
odo da emergência de saúde pública decorrente da CO-
VID-19, mas sim a prestação de serviços não essenciais e 
a execução de obras de ampliação de capacidade, melho-
rias e implantação de novos equipamentos operacionais.

Além disso, considerando que os prestadores estão sub-
metidos às circunstâncias da pandemia da COVID-19, 
não podendo evitar determinadas situações que se im-
põem, com vistas a conferir maior segurança jurídica 
aos prestadores acerca das medidas a que estão sujei-
tos durante esse período da emergência de saúde públi-
ca, sugere-se que seja obrigatório - e não facultativo - a 
Administração Pública adotar uma ou mais das medidas 
previstas no art. 13.

No que concerne à suspensão da necessidade de apro-
vações, licenças e autorizações prévias para a execução 
de obras e serviços durante o período da emergência de 
saúde pública decorrente da COVID-19 prevista no art. 
16, parece ser pertinente a exclusão do trecho “salvo 
determinação expressa do ente contratante em sentido 
diverso”, na medida em que tal excepcionalidade pode 
fazer com que o referido artigo vire “letra morta”.

Por fim, considerando que, em determinadas localida-
des, o ente federado não decretou o início do estado de 
calamidade, sendo provável, assim, que não decrete o 
seu fim, sugere-se que seja utilizada como referência a 
decretação do estado de calamidade - e do seu fim - em 
âmbito federal, de modo a assegurar que o prazo de apli-
cação do regime jurídico previsto no PL 1971 em comen-
to seja o mesmo para todos os entes federados.
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Projeto de Lei n° 2.072, de 2020
Dispõe sobre os serviços públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, durante o estado de cala-
midade pública em território nacional, nos termos do De-
creto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Autor
Geninho Zuliani (DEM/SP)

Palavras-chave
Água, esgoto, calamidade pública.

O que é
O PL 2.072/2020 estabelece que, enquanto viger o es-
tado de calamidade pública decorrente da pandemia da 
COVID-19, os valores tarifários praticados anteriormente 
à sua decretação (20 de março de 2020) não poderão ser 
alterados, assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato de prestação de serviços públicos de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário após a declara-
ção do fim do estado de calamidade, definindo, ainda, a 
flexibilização no cumprimento das obrigações dos pres-
tadores de serviços públicos de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, estabelecidas nos respectivos 
contratos de financiamento celebrados e a não penaliza-
ção pelo eventual não cumprimento de obrigações esta-
belecidas nas licenças ambientais ou pela não realização 
de investimentos previstos em seus contratos.

Grau de Impacto
Alto e positivo.

Posicionamento
Favorável.

Justificativa
O PL 2.072/2020 tem por objetivo, por um lado, não one-
rar financeiramente os usuários dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário durante 
a vigência do estado de calamidade pública decorrente 
da pandemia da COVID-19 e, por outro lado, preservar a 
execução dos contratos de financiamento celebrados 
pelos prestadores dos serviços públicos de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário e dos próprios 
contratos de prestação dos serviços no contexto da ex-
cepcionalidade da pandemia.

Dado que o Brasil e o mundo ainda estão no contexto da 
pandemia da COVID-19, o PL continua sendo de extrema 
importância para aumentar o acesso dos usuários, tão 
penalizados com os efeitos da crise econômica do país, 
aos serviços públicos essenciais de saneamento básico, 
uma vez que o texto permite que se pague menos pelo 
uso desses serviços. Se o PL contribui para a demanda 
dos serviços públicos de saneamento básico, também 
é essencial para garantir a oferta desses serviços, uma 
vez que oferece condições mínimas aos prestadores 
para a execução dos contratos de financiamento e dos 
contratos de prestação de serviços. Afinal, os prestado-
res também têm sofrido significativos efeitos negativos 
da pandemia, notadamente, pelo aumento do inadimple-
mento dos usuários e com o incremento dos custos com 
medidas de proteção.
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Autor
Antonio Anastasia (PSD/MG)

Palavras-chave
Contratos administrativos, calamidade pública, regime 
emergencial, plano de contingência.

O que é
O PL 2.139/2020 trata da necessidade de um regime es-
pecial aplicável aos contratos administrativos para equa-
cionar os efeitos adversos da pandemia da COVID-19.

Grau de Impacto
Alto e positivo.

Posicionamento
Favorável com ressalvas.

Projeto de Lei n° 2.139, de 2020

Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório 
das relações jurídicas contratuais da Administração Públi-
ca, no período da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
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vai em sentido contrário ao benefício concedido, razão 
pela qual seria pertinente a exclusão da obrigatoriedade 
da destinação de tais recursos a uma conta reserva.

No que concerne à possibilidade de ser estabelecida 
uma nova equação econômico-financeira para o contra-
to diante das variações de ônus contratuais, entendemos 
que tal dispositivo viola o art. 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, que estabelece que devem ser mantidas as 
condições efetivas da proposta apresentada no âmbito 
do procedimento licitatório, motivo pelo qual sugere-se 
que o §2º do art. 6º do PL seja revisado.

Além disso, o PL cuidou de prever, em seu art. 9º, a pos-
sibilidade de o poder concedente adotar medidas para 
reduzir ou mitigar os encargos dos usuários, valendo-se 
da redução ou suspensão das tarifas. Nessa situação, 
para se preservar a continuidade da prestação adequada 
dos serviços públicos, é importante que os mecanismos 
de compensação do impacto causado no equilíbrio eco-
nômico-financeiro da concessão sejam implementados 
concomitantemente à adoção das medidas de redução 
ou suspensão das tarifas.

Por fim, quanto a transparência e controle do Regime 
Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas 
contratuais da Administração Pública, não seria neces-
sária a previsão do art. 11, parágrafo único, que prevê 
a necessidade de encaminhamento das medidas adota-
das às respectivas Cortes de Contas, tendo em vista que 
o Tribunal de Contas competente já acompanha a execu-
ção dos contratos administrativos.

 

Justificativa
O PL 2.139/2020 possui grande relevância para o setor 
de saneamento básico e para prestadores de serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento sa-
nitário, na medida em que traz regras transitórias apli-
cáveis aos contratos celebrados com a Administração 
Pública durante o estado de calamidade pública.

Para a implementação de tal regime especial, o texto es-
tabelece que deverá ser elaborado, pelo contratado, um 
plano de contingência contendo as medidas necessárias 
para assegurar a continuidade da prestação dos servi-
ços objeto do contrato. 

Todavia, para que os objetivos buscados por meio do 
plano de contingência sejam atingidos, sugere-se que 
seja dispensada a aprovação prévia da Administração 
Pública antes da sua aplicação pelo contratado, para se 
garantir a celeridade que o momento exige, sem prejuízo 
da possibilidade de o contratante contestar o seu conte-
údo de forma fundamentada. 

Além disso, seria prematuro apresentar, no âmbito do 
plano de contingência, eventuais riscos de danos irre-
paráveis caso ocorra a extinção antecipada do contrato, 
justamente porque (i) o que se pretende com o referido 
plano é a manutenção do contrato e, ademais, (ii) neste 
momento de pandemia, não é possível identificar e quan-
tificar os danos irreparáveis, o que dificultaria e atrasaria 
a elaboração do plano. 

Outro aspecto relevante diz respeito à possibilidade de 
a Administração Pública, para não sacrificar o caixa das 
concessionárias, postergar o pagamento de alguns en-
cargos previstos nos contratos de concessão. No entan-
to, a previsão de que os recursos provenientes de tais en-
cargos deverão ser depositados em uma conta reserva 
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Licitações e 
concessões 
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Licitações e 
concessões

Aumentar a participação privada no 
setor de saneamento e demais seto-
res de infraestrutura como um todo 
tem sido um objetivo comum na agen-
da de aumento dos investimentos e 
modernização desses setores.
Os instrumentos de licitações e con-
cessões se tornam ainda mais rele-
vantes em um contexto de restrição 
fiscal. Eles representam a porta de 
entrada da atuação privada e ditam 
as regras para que o processo concor-
rencial seja bem sucedido e a popula-
ção seja atendida pelo operador mais 
qualificado e com preços acessíveis.
Alterações legais precisam aprimorar 
os instrumentos já estabelecidos, com 
a redução da burocracia, aumento da 
transparência e da atratividade, de 

modo a fortalecer os ganhos oriundos 
pelos mecanismos de concorrência, 
sempre respeitando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial 
dos contratos de concessão, confor-
me assegurado pela Constituição Fe-
deral (art. 37, XXI).
Projetos de Lei que ferem a lógica téc-
nica, financeira e jurídica dos proces-
sos licitatórios e dos contratos geram 
um ônus à sociedade ao impossibili-
tarem a entrega bem sucedida do que 
foi contratado. A segurança jurídica e 
previsibilidade são premissas básicas 
para a atração de operadores eficien-
tes e capazes de investir e atender a 
população com a qualidade esperada.
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Autor
Hugo Motta (PMDB/PB)

Palavras-chave
Concessão de Serviços Públicos, facultatividade, cláusu-
la contratual, contrato de concessão, reajuste, tarifa.

O que é
Altera a Lei Federal 8.987/1995, com a finalidade de es-
tabelecer, como faculdade do poder concedente, a previ-
são de cláusula de reajuste de preços e tarifas em con-
tratos de concessão.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Projeto de Lei n° 3.928, de 2012

Dispõe sobre a extinção da obrigatoriedade de que con-
tratos de concessão contenham cláusula de reajuste de 
tarifas e dá outras providências.

Justificativa: 
A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
dos contratos de concessão é um direito assegurado 
pela Constituição Federal (art. 37, XXI).

Os mecanismos de preservação desse equilíbrio são, 
justamente, o reajuste e a revisão. O reajuste tem por 
finalidade tão somente corrigir a variação do preço ao 
longo do tempo, face a inflação, ou seja, a sua aplicação 
não representa aumento do valor de tarifa e da receita 
dos prestadores, mas a correção do valor em razão do 
decurso de tempo.

A estabilidade econômica e a baixa inflação vividas no 
atual cenário brasileiro não podem ser utilizadas como 
justificativas no PL para a não ocorrência de reajuste, es-
pecialmente, se estamos diante de contratos de longo 
prazo, como é o caso das concessões. Diante disso, é 
indispensável a manutenção do direito do reajuste como 
cláusula obrigatória dos contratos de concessão.
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Projeto de Lei n° 196, de 2017
Altera a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2007, que dispõe 
sobre normas gerais de contratação de consórcios públi-
cos e dá outras providências, para dispor sobre a respon-
sabilidade dos consórcios públicos

Autor
Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE)

Palavras-Chave
Consórcio público, responsabilidade solidária, responsa-
bilidade subsidiária, entes federados. 

O que é
O PL 196/2017 limita a responsabilidade dos entes fede-
rados no âmbito dos consórcios públicos à entrega dos 
recursos estipulados no contrato de rateio de que trata o 
art. 8º da Lei nº 11.107/2007 e retira a responsabilidade 
solidária dos entes federados no caso de alteração ou 
extinção do consórcio, até que se defina quem assume 
as obrigações, na tentativa de afastar a responsabilidade 
solidária ou subsidiária desses entes.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Justificativa
Os consórcios públicos, regulados pela Lei nº 
11.107/2005, representam importante instrumento de 
gestão associada entre entes federados, viabilizando a 
oferta de serviços públicos e bens de utilidade pública à 
população em diversas regiões do Brasil. 

A Lei nº 11.107/2005 tem como regra geral a responsa-
bilidade limitada dos entes federados consorciados no 
âmbito do consórcio público, na medida em que estes úl-
timos são pessoas jurídicas autônomas, como pretende 
o Exmo. Sr. Senador autor do PL 196/2017. 

Todavia, para que o consórcio público possa funcionar e 
cumprir os seus objetivos, ele depende da atuação dos 
entes federados consorciados, que poderá extrapolar o 
mero repasse de recursos financeiros previstos no con-
trato de rateio. O contrato de rateio está adstrito a obriga-
ções de natureza financeira, mas há uma série de outras 
obrigações a serem cumpridas pelos entes consorcia-
dos que podem não ser mais exigidas se o PL 196/2017 
for aprovado. 

Ainda, no caso de alteração ou extinção do consórcio pú-
blico, é salutar que se mantenha a responsabilidade so-
lidária dos entes consorciados até que haja decisão que 
indique os responsáveis por cada uma das obrigações 
remanescentes. A exclusão dessa responsabilidade soli-
dária, como se pretende por meio do PL 196/2017, gerará 
inércia quanto à definição a respeito da divisão das obri-
gações entre os entes e, mais, enorme insegurança jurí-
dica perante quem contrata com os consórcios públicos, 
o que poderá inibir o emprego desse instituto tão valioso 
para propiciar a oferta de bens e serviços à população.
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Projeto de Lei n° 7.063, de 2017

Altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para 
reduzir o valor mínimo dos contratos de parcerias público-
-privadas celebrados por Estados, pelo Distrito Federal e 
por Municípios.

Autor
Antônio Carlos Valadares (PSB/SE) – PLS 472/2012

Palavras-chave
Concessão, parceria público-privada, licitação, serviços 
públicos, PMI, MIP.

O que é
O Substitutivo ao PL 7.063 institui normas gerais para 
concessão e permissão de serviços públicos no âmbito 
dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios, regulando os institutos da concessão 
comum, permissão e parceria público-privada.

Grau de Impacto
Alto e positivo.

Posicionamento
Favorável com ressalvas.

Justificativa
O PL 7.063/2017 é de grande importância para o desen-
volvimento e estímulo das contratações de concessões 
e parcerias público-privadas em todo o país, contribuin-
do para que projetos de infraestrutura, incluindo os pro-
jetos no setor de saneamento básico, juntamente com o 
marco legal do saneamento básico, efetivamente sejam 
levados adiante. 

Isso porque o PL endereça uma série de temas que vêm 
sendo debatidos desde a edição das Leis federais nº 
8.987/1995 e 11.079/2004 e que eram refletidos de for-
ma esparsa e isolada em cada um dos contratos celebra-
dos pela Administração Pública com a iniciativa privada. 
Ou seja, o PL traz maior segurança jurídica ao regular, 
como normas gerais, temas caros à adequada execução 
de contratos de concessão e de parceria público-privada. 

Aspecto relevante que merece ser destacado é a reunião 
dos institutos da concessão comum e da parceria públi-
co-privada num único diploma legal, o que facilita a inter-
pretação e aplicação desses institutos na prática.
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Inevitavelmente, num projeto de lei de tamanhos ampli-
tude e relevo, bem como de alta complexidade, há as-
pectos que mereceriam ser revisitados. Como exemplos 
desses aspectos, podem ser citados os seguintes:

Quanto ao art. 24, seria pertinente a alteração de “pode-
rão” por “deverão”, para se garantir segurança jurídica 
aos concessionários, aos usuários e ao poder conceden-
te, de que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
será mantido, em consonância com o disposto no art. 
37, XXI, da Constituição Federal.

No que se refere ao art. 40, sugere-se a exclusão desse 
artigo do texto do PL pelos seguintes motivos: (i) o dis-
positivo não faz distinção entre os sócios/acionistas, ou 
seja, se são sócios minoritários (que, via de regra, não 
exercem o poder decisório nas sociedades) ou aqueles 
que detêm o controle societário da sociedade de propósi-
to especifico; (ii) juridicamente, as sociedades de propó-
sito específico são pessoas jurídicas com personalidade 
jurídica completamente distinta da dos seus sócios; (iii) 
tanto é assim que o Código Civil somente admite a des-
consideração da personalidade jurídica nas situações de 
abuso de personalidade jurídica, ou seja, situações em 
que se caracteriza o desvio de finalidade ou a confusão 
patrimonial; (iv) a manutenção desse dispositivo traz 
enorme insegurança jurídica aos investidores e, princi-
palmente, às instituições financiadoras dos projetos.

Outro aspecto que poderia ser revisitado consta do art. 
43, §2º, em razão da extrema relevância da figura do 
verificador independente nos projetos de concessão 
de serviços públicos; nessa linha, sugere-se que, nesse 
dispositivo ou em outro dispositivo que regule tal figura, 
conste o seguinte:

(i) que a figura do verificador independente possa 
ser utilizada tanto na concessão comum quanto na con-
cessão em parceria;

(ii) Que haja a possibilidade expressa de o verifi-
cador independente ser contratado e remunerado tanto 
pela Administração Pública quanto pela concessionária;

(iii) Que a contratação de verificador independente 
pela Administração Pública seja dispensada de prévia 
licitação, desde que haja a devida fundamentação para 
tanto;

(iv) Que o prazo de vigência do contrato celebrado 
entre o verificador independente e a Administração Pú-
blica possa equivaler ao prazo de vigência do contrato de 
concessão comum ou contrato de parceria.

As alterações sugeridas acima poderão eliminar as dúvi-
das e a insegurança atualmente existentes em torno da 
contratação do verificador independente em projetos de 
infraestrutura.

Finalmente, ainda no contexto de exemplos de aspectos 
que poderiam ser reavaliados, encontra-se o atinente à 
outorga prevista no art. 101, §3°. A respeito desse dispo-
sitivo, valeria que esse dispositivo já previsse que o valor 
de outorga - fixa ou variável - efetivamente pago pela con-
cessionária fosse considerado no cálculo da indenização 
cabível no caso de extinção antecipada do contrato, uma 
vez que esse aspecto é conceitual, não cabendo a cada 
poder concedente optar por adotar um ou outro conceito 
acerca da outorga (o que pode gerar insegurança jurídica 
aos players do mercado e aos financiadores).
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Projeto de Lei do Senado nº 165,  
de 2016
Acrescenta os arts. 28-A, 69-B e 76-A à Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998.

Autor
José Serra (PSDB/SP)

Palavras-chave
Crime ambiental, Termo de Compromisso de Cessão, 
TCC, infração administrativa, meio ambiente.

O que é
O PLS 165/2016 estabelece a possibilidade de o órgão 
ambiental licenciador celebrar Termo de Compromisso 
de Cessação – TCC com os agentes responsáveis por 
crimes ambientais ou infrações administrativas contra 
o meio ambiente no âmbito da prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário.

Grau de Impacto
Alto e positivo.

Posicionamento
Favorável.

Justificativa
O PLS 165/2016 tem como foco estimular a resolução 
dos problemas ambientais eventualmente existentes no 

âmbito do abastecimento de água e de esgotamento sa-
nitário, de modo a evitar a prolongação de processos em 
que se discutem quem causou o problema, a medida da 
sua culpabilidade e eventuais penalidades a serem apli-
cadas ao causador.

Lembre-se que o TCC não torna o agente responsável 
impune, uma vez que a extinção da punibilidade e pe-
nalidades administrativas somente é declarada quando 
cumprido o TCC. 

A figura do TCC, mesmo que sob outras nomenclaturas, 
já vem sendo adotada em normas estaduais e munici-
pais que tratam do meio ambiente, notadamente, no con-
texto de licenciamento ambiental, considerando a efeti-
vidade desses acordos em prol da cessação da infração 
ao meio ambiente.

Ainda na esfera administrativa, a Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, com a alteração dada pela 
Lei 13.655/2018, prevê o “compromisso” a ser celebrado 
entre a entidade pública administrativa e os interessados 
visando cessar ilegalidades, devendo tal compromisso 
buscar “solução jurídica proporcional, equânime, eficiente 
e compatível com os interesses gerais”; ou seja, a norma 
tem como objetivo solucionar a ilegalidade ou infração. 

O PL 165/2016, então, segue o mesmo caminho de focar 
na resolução de eventual crime ambiental ou infração ad-
ministrativa ao meio ambiente, com a correspondente ces-
sação e reparação de danos, sendo relevante porque abor-
da situações específicas relacionadas ao meio ambiente.
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Recursos e 
financiamentos 
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Neste contexto do novo marco, o sa-
neamento básico está passando por 
transformações estruturais que exi-
girão também a modernização da 
oferta de crédito, combinando finan-
ciamento privado e público, e produ-
tos compatíveis com a demanda de 
investimento do setor.  
O Novo Marco Legal do Setor estabe-
lece que a universalização do sane-
amento brasileiro deverá ocorrer até 
2033 ou até 2040 nos casos em que 
houver a prestação regionalizada. 
Essa exigência demandará vultuosos 
investimentos, nunca antes vistos no 
setor, estimados em cerca de R$ 57,9 
bilhões anuais.

Uma legislação atualizada que viabi-
lize o desenvolvimento de soluções 
financeiras e a expansão de instru-
mentos existentes, como as debên-
tures incentivadas de infraestrutura, 
é primordial para que os atuais inves-
timentos médios anuais alcancem a 
quantia necessária para a universali-
zação dos serviços.

Recursos e 
financiamentos



ABCON SINDCON  27

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que esta-
belece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
para dispor sobre o Certificado de Recebíveis de Sanea-
mento (CRS).

Projeto de Lei do Senado nº 1, de 2018

Autor
Senador Roberto Muniz (PP/BA)

Palavras-Chave
Certificado de Recebíveis de Saneamento, título de cré-
dito, financiamento privado, Termo de Securitização, 
Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Monetário 
Nacional. 

O que é
O PLS 1/2018 cria o instituto do Certificado de Recebí-
veis de Saneamento (CRS), que é título de crédito nomi-
nativo, de livre negociação, representando promessa de 
pagamento em dinheiro e lastreado nos créditos destina-
dos à prestação de serviços de saneamento.

Grau de Impacto
Alto e positivo.

Posicionamento
Favorável.
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Justificativa
O PL do Senado º 1/2018 altera a Lei nº 11.445/2007 
para criar e regular o instituto do Certificado de Recebí-
veis de Saneamento (CRS). O CRS consiste em título de 
crédito, de livre negociação, inclusive, perante Bolsas de 
Valores e de Mercadorias e Futuros e em mercados de 
balcão organizados autorizados a funcionar pela Comis-
são de Valores Mobiliários, lastreado nos créditos decor-
rentes ou destinados à prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico 

Nos casos de concessão de serviços públicos de sa-
neamento básico, por exemplo, os CRS são lastreados, 
notadamente, pelos créditos que as concessionárias de 
serviços públicos possuem perante os usuários.

Nos últimos anos, tem havido crescente demanda por 
fontes de financiamento de projetos de infraestrutura 
via mercado de capitais, em alternativa - ou mesmo em 
complemento - aos contratos de financiamento bancário 
celebrados com instituição financeiras de fomento e de-
mais bancos privados. 

Quanto maior a quantidade de instrumentos de captação 
de recursos financeiros à disposição dos prestadores de 
serviços públicos, maior será a capacidade de realização 
de investimentos por parte dos prestadores e mais rá-
pido será o atendimento de tantas carências e gargalos 
existentes nos mais diversos setores de infraestrutura 
do país. 

Na situação específica do saneamento básico, o novo 
marco regulatório impôs metas ambiciosas de universa-
lização dos serviços públicos de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário, assim como de disposição 
final adequada de resíduos sólidos. Para o cumprimento 
de tais metas, será indispensável a injeção de vultosos 
recursos financeiros por parte dos prestadores dos ser-
viços.

Nesse contexto é que se faz mais relevante o PL do Se-
nado nº 01/2018, na medida em que o CRS poderá via-
bilizar, via mercado de capitais, a captação de recursos 
específicos para o setor de saneamento básico.

Quanto às características do CRS, o PL traz benefícios 
atrelados a esse certificado, tais como impossibilidade 
de os direitos creditórios objeto do certificado serem 
sujeitos a penhor, sequestro ou arresto, para fins de pa-
gamento de outras dívidas do prestador de serviços, e 
vencimento dos direitos creditórios em data anterior à do 
vencimento dos próprios CRS, gerando fluxo financeiro 
em montante suficiente para cobrir as obrigações de pa-
gamento das amortizações dos CRS até o vencimento.

Note-se, ainda, que, se por um lado, o PL contribui para 
a captação de recursos financeiros pelos prestadores de 
serviços públicos, por outro lado, na sua redação aten-
ta-se para a segurança jurídica dos investidores adqui-
rentes dos CRS; um exemplo que demonstra tal aten-
ção é a obrigação contida no §2º do art. 41-C da Lei nº 
11.445/2007 introduzido pelo PL, de que os créditos que 
servirão de lastro dos CRS sigam todos os requisitos de 
elegibilidade, composição, suficiência, prazo e liquidez a 
serem estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. 

Por fim, o PL atribui ao Conselho Monetário Nacional 
a regulamentação das suas disposições no tocante ao 
CRS, denotando-se, assim, o cuidado com a regulação 
em torno desses novos títulos de crédito, em prol de 
quem capta recursos e em prol dos investidores.

Por todo o exposto acima, faz-se relevante e premente a 
aprovação do PL do Senado nº 1/2018.
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Projeto de Lei nº 2.646, de 2020

Dispõe sobre as debêntures de infraestrutura, altera a Lei 
nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, a Lei nº 11.478, de 29 
de maio de 2007, a Lei nº 11.312, de 27 de junho de 2006, 
a Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 e a Lei nº 12.712, 
de 30 de agosto de 2012 e dá outras providências.

Autor
João Maia (PL/RN), Hugo Leal (PSD/RJ), Rubens Bue-
no (CIDADANIA/PR), Geninho Zuliani (DEM/SP), Roman 
(PATRIOTA/PR), Franco Cartafina (PP/MG), Rodrigo Coe-
lho (PSB/SC), Lucas Redecker (PSDB/RS), Kim Kataguiri 
(DEM/SP), Augusto Coutinho (SOLIDARI/PE), Orlando 
Silva (PCdoB/SP), Odair Cunha (PT/MG), Felipe Rigoni 
(PSB/ES) e outros

Palavras-Chave
Debênture, infraestrutura, parceria público-privada, Im-
posto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
(IR), Fundo de Investimento em Participações em Infra-
estrutura (FIP-IE), Fundo de Investimento em Participa-
ção na Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I), Fundos de In-
vestimento em Infraestrutura (FI-Infra).

O que é
O PL 2.646/2020 cria as debêntures de infraestrutura, 
promove alterações ao marco legal das debêntures in-
centivadas e dos Fundos de Investimento em Participa-
ções em Infraestrutura (FIP-IE), Fundos de Investimento 
em Participação na Produção Econômica Intensiva em 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I) e Fun-
dos de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra).

Grau de Impacto
Alto e positivo.

Posicionamento
Favorável. 
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Justificativa
O PL 2.646/2020 dispõe sobre as debêntures de infraes-
trutura e altera a Lei nº 9.481/1997, a Lei 11.079/2004, a 
Lei 11.478/2007, a Lei 11.312/2006, a Lei 12.431/2011 e 
a Lei 12.712/2012.

De acordo com a sua justificação, o PL 2.646/2020 tem 
por objetivos criar, de forma sistematizada e compilada, 
nova modalidade de títulos de dívida (as debêntures de 
infraestrutura), aperfeiçoar o marco legal das debêntures 
incentivadas e corrigir as barreiras para operação de fun-
dos de investimento em infraestrutura.

O projeto ora em comento cria e regulamenta as de-
bêntures de infraestrutura, objeto de distribuição públi-
ca, destinadas a captar recursos especificamente para 
a implementação de projetos de investimento na área 
de infraestrutura ou de produção econômica intensiva 
em pesquisa, desenvolvimento e inovação considera-
dos prioritários, na forma do § 1º do art. 1º da Lei nº 
11.478/2007, in verbis: 

Art. 1º (...)

§ 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se 
novos os projetos de infraestrutura implemen-
tados a partir da vigência desta Lei por socie-
dades especificamente criadas para tal fim, em:

I - energia;

II - transporte;

III - água e saneamento básico; e

IV - irrigação.

V - outras áreas tidas como prioritárias pelo Po-
der Executivo Federal. (grifamos)

Como é de notório conhecimento, há no país uma grande 
demanda de investimentos para a prestação adequada 
dos serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, existindo ainda um longo cami-
nho até a almejada universalização dos serviços a toda a 

população brasileira.

No entanto, o interesse no mercado em participar desse 
setor e se comprometer com a realização de tais investi-
mentos está diretamente relacionada com (e até mesmo 
dependente de) a existência de segurança jurídica, regu-
latória e contratual mínima que torne os projetos atrati-
vos, inclusive com a criação de incentivos econômicos.

Diante disso, o PL 2.646/2020 introduz importante alter-
nativa para a captação de recursos privados para o finan-
ciamento de projetos de infraestrutura no país, inclusive 
no setor de saneamento básico, fomentando o investi-
mento de agentes de mercado que detêm forte atuação 
no setor de infraestrutura. 

Mencione-se também que o PL 2.646/2020, em seu art. 
8º, altera o art. 8º da Lei 11.079/2004, com a finalidade 
de prever que as obrigações pecuniárias contraídas pela 
Administração Pública em contrato de parceria público-
-privada poderão também ser garantidas por organismos 
internacionais ou instituições financeiras que sejam con-
troladas pelo Poder Público, desde que não dependen-
tes. 

Finalmente, o PL 2.646/2020 aumenta a participação au-
torizada da União no fundo garantidor para cobertura de 
riscos previsto na Lei 12.712/2012, que beneficia, den-
tre outros, projetos resultantes de parcerias público-pri-
vadas, de R$ 11.000.000.000,00 (onze bilhões de reais) 
para R$ 16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de reais).

Tendo em vista que nas contratações firmadas mediante 
parcerias público-privadas, a totalidade ou grande parte 
da remuneração do privado advém da contraprestação 
paga pela Administração Pública, tais modificações 
legais podem acarretar significativo aumento da segu-
rança jurídica dos projetos de infraestrutura, tornando-
-os mais atrativos ao mercado, o que tornará possível o 
aumento dos investimentos que são tão necessários ao 
desenvolvimento do país.
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Incentivos 
fiscais 
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A tributação é um relevante instru-
mento de indução econômica setorial. 
É essencial que a política tributária 
não seja utilizada para favorecer seto-
res específicos de modo a fortalecer 
o racional econômico e simplificar o 
processo tributário brasileiro.
Contudo, é relevante que algumas dis-
torções sejam revistas para não gerar 
resultados indesejáveis. 
A importância econômica e socioam-
biental do saneamento básico, assim 

Incentivos  
fiscais

como suas externalidades positivas, 
não são compatíveis com o incremen-
to tributário averiguado nas últimas 
décadas, principalmente por conta das 
mudanças ocorridas na legislação que 
não consideravam as características 
da cadeia produtiva do setor.
É preciso revisar a estrutura existen-
te de modo a viabilizar investimentos, 
sempre tendo em mente o equilíbrio 
fiscal.
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Projeto de Lei nº 7.467, de 2010

Autor
Senador Francisco Dornelles (PP/RJ) – PLS 730/2007

Palavras-chave
Alteração, redução, alíquota zero, (PIS/Pasep), (Cofins), 
incidência, receita bruta, serviços públicos, saneamento 
básico.

O que é
O PL 7.467/2010 prevê a alteração da Lei 10.865/2004, 
para reduzir a 0 (zero) e restabelecer as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, incidentes so-
bre a receita bruta, para as concessionárias que prestem 
serviços públicos de saneamento básico. 

Grau de Impacto
Alto e positivo.

Posicionamento
Favorável com ressalvas.

Altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para auto-
rizar o Poder Executivo a reduzir a 0 (zero) as alíquotas 
da Contribuição para o Programa de Integração Social e 
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a 
receita bruta decorrente da prestação de serviços públi-
cos de saneamento básico.

Justificativa
O PL 7.467/2010, na sua redação original, ao reduzir a 0 
as alíquotas de PIS/PASEP e Cofins incidentes sobre a 
receita bruta decorrente da prestação dos serviços pú-
blicos de saneamento básico, simplifica a sistemática de 
concessão de benefício fiscal a setor tão relevante do 
ponto de vista social, uma vez que ele viabiliza à popu-
lação o acesso a condições básicas de saúde, trazendo, 
claramente, economia ao sistema público de saúde.

O texto substitutivo ao PL 7.467/2010, apesar do seu 
mérito por estimular a realização de investimentos nos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, prevê mecanismo de difícil aplicação, pois, por 
exemplo, deixa a cargo da Administração Pública enqua-
drar os projetos que serão objeto de benefício fiscal. Tal 
mecanismo pode tornar inaplicável, na prática, o conteú-
do do PL, de modo a não se atingir o objetivo de estímulo 
do setor de saneamento básico. 
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Autor
Diego Andrade (PR/MG).

Palavras-chave
Isenção, Imposto de Renda, CSLL, Cofins, PIS, concessio-
nária, saneamento básico, exigência, investimento, obra, 
saneamento.

O que é
Concede às empresas de saneamento básico isenção 
do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da CSLL 
– Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da COFINS 
– Contribuição para financiamento da Seguridade Social, 
do PIS – Programa de Integração Social, para empresas 
de saneamento básico, estando as empresas beneficia-
das obrigadas a promover investimento anual em obras 
de saneamento básico com melhoras da saúde pública, 
nas condições que menciona. 

Grau de Impacto
Alto e positivo. 

Posicionamento
Favorável com ressalvas. 

Projeto de Lei n° 2.385, de 2011
Concede às empresas de saneamento básico isenção do 
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da CSLL - Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido, da COFINS - Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social, do 
PIS - Programa de Integração Social, nas condições que 
menciona.

Justificativa
O PL 2.385/2011 visa estimular, via incentivo fiscal, a re-
alização de investimentos significativos e contínuos em 
obras de saneamento básico, o que acelerará a universa-
lização dos serviços de saneamento básico. Isso porque, 
de acordo com o PL, o valor que deixar de ser recolhido 
aos cofres públicos pelas empresas de saneamento bá-
sico serão integralmente vertidos aos investimentos em 
obras. 

Quanto à redação, propõe-se excluir o art. 4º, pois o mon-
tante objeto de isenção fiscal deverá ser integralmente 
empregado pela empresa beneficiada em investimentos, 
não havendo em que se falar em disponibilidade de re-
cursos na empresa para distribuição de lucros a acio-
nistas, dirigentes ou empregados, ou seja, o art. 4º pode 
ser considerado contraditório ao art. 2º, desnaturando a 
regra contida neste último dispositivo. 
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Projeto de Lei n° 5.442, de 2019

Regulamenta os programas de conformidade ambiental e 
dá outras disposições.

Autor
Rodrigo Agostinho (PSB/SP) e Luiz Flávio Gomes (PSB/SP).

Palavras-chave
Regulamentação, programa de conformidade ambiental, 
pessoa jurídica, atividade econômica, atividade lesiva, 
meio ambiente. 

O que é
O PL 5.442/2019 regulamenta os programas de confor-
midade ambiental no âmbito das pessoas jurídicas que 
exploram atividade econômica potencialmente lesiva ao 
meio ambiente.

A existência de programa de conformidade ambiental 
efetivo será considerada para fins de (a) atenuação de 
penalidades ambientais aplicadas; (b) fomento estatal a 
pessoas jurídicas que não detenham programa de con-
formidade; (c) contratação com a Administração Pública, 
sendo que, quanto a este último aspecto, é vedada a con-
tratação de pessoa jurídica que não possua o programa 
de conformidade ambiental efetivo quando se tratar de 
obra e serviço, concessão e permissão de serviço públi-
cos cujo valor do contrato seja superior a R$ 10 milhões 
e de parcerias público-privadas.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Justificativa
O PL 5.442/2019 contém vício de inconstitucionalidade, 
pois viola o pacto federativo, uma vez que interfere dire-
tamente na autonomia da Administração Pública estadu-
al e municipal em contratar obras, serviços, concessão e 
parcerias público-privadas. 

Ademais, em que pese ser indispensável que as empre-
sas que explorem atividade econômica potencialmente 
lesiva ao meio ambiente atendam à legislação ambiental 
aplicável e que possuam programas e planos de preven-
ção e remediação de atos lesivos, é contrária ao interes-
se público a obrigatoriedade de se estabelecer, de forma 
genérica, a implementação de programa de conformida-
de ambiental, uma vez que cada setor possui especifici-
dades que necessitariam ser avaliadas.

Ainda, o PL não define como e quando será avaliado o 
cumprimento desse programa de conformidade ambien-
tal, podendo gerar mais insegurança jurídica tanto para a 
Administração Pública e entidades/órgãos de fomento, 
quanto para a iniciativa privada.

Em alternativa à existência de lei contendo tal obrigato-
riedade, seria mais condizente com o interesse público 
que houvesse, como política pública, a definição, nos 
contratos de fomento e nos contratos de prestação de 
serviços, concessões e parcerias público-privadas, de 
regras específicas quanto ao cumprimento das normas 
ambientais.



36 AGENDA LEGISLATIVA DOS OPERADORES PRIVADOS DE SANEAMENTO 2021



ABCON SINDCON  37

Defesa do 
consumidor
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Defesa do  
consumidor

Os clientes são vistos pelos operado-
res do setor de saneamento básico 
como os principais atores de toda a 
cadeia de envolvidos. Afinal, são eles 
os beneficiários diretos dos serviços 
e é em prol deles que os operadores 
trabalham.
Daí a relevância de existir uma legisla-
ção consumerista que fortaleça e tra-
ga segurança jurídica para a relação 
prestador-consumidor, estabelecendo 
claramente os direitos e obrigações 
dessas duas partes, de modo que, por 
um lado, os clientes sejam protegidos 
e, por outro lado, aos prestadores pos-
sam executar os serviços conforme re-
gras contratuais pré-estabelecidas.

Projetos de Lei que ferem as normas 
de relação de consumo afetam direta-
mente a população que cumpre devi-
damente seus deveres e geram ônus 
à sociedade como um todo por afetar 
diretamente a viabilidade dos servi-
ços prestados.
É preciso que os textos propostos 
pelo Legislativo respeitem a lógica 
econômico-financeira e as devidas 
competências dos entes reguladores.
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Projeto de Lei n° 2.992, de 2011

Autor
Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Palavras-chave
Código de Defesa do Consumidor, concessionária, per-
missionária, serviço público proibição, informação, regis-
tro, inadimplência, consumidor, banco de dados, cadas-
tro.

O que é
O PL 2.992/2011 prevê a inclusão do §6º ao art. 43 da 
Lei nº 8.078/1990, para que seja vedado às empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviços públi-
cos informar ou registrar o inadimplemento de consumi-
dor em bancos de dados e cadastros de consumidores. 

Grau de Impacto
Alto e negativo. 

Posicionamento
Contrário.

Acrescenta o § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990.

Justificativa
A relação entre prestadores de serviços públicos e res-
pectivos usuários tem sido considerada como sendo de 
consumo, estando ela, portanto, sujeita às regras cabí-
veis a relações dessa natureza. Nesse sentido, se a to-
dos os fornecedores de serviços é admitido registrar o 
inadimplemento do consumidor em banco de dados e 
cadastro de consumidores, essa mesma possibilidade 
deve ser assegurada aos fornecedores de serviços pú-
blicos.

Ainda, se as reclamações contra os fornecedores po-
dem constar dos cadastros dos órgãos de defesa do 
consumidor (art. 44), não poderia ser diferente quanto 
aos bancos de dados dos consumidores quando da sua 
inadimplência (art. 43).

Conferir tratamento diferenciado a fornecedores de ser-
viços públicos (sujeitos às normas de relação de con-
sumo) representaria afronta ao direito fundamental da 
igualdade (art. 5º, caput, da CF). 
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Projeto de Lei n° 167, de 2019 
(SUBSTITUTIVO)
Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para es-
tabelecer que o usuário tem direito a obter o serviço no 
imóvel que ocupe legalmente, independentemente da si-
tuação do ocupante anterior perante a concessionária ou 
permissionária de serviços públicos.

Autor
José Nelto (PODE/GO)

Palavras-chave
Concessão de Serviços Públicos, concessionária de 
serviços públicos, permissionária de serviços públicos, 
prestação de serviços, imóvel, situação, ocupante ante-
rior.

O que é
O PL 167/2019 prevê a alteração do artigo 7º da Lei n° 
8.987/1995, para que o usuário tenha direito de obter o 
serviço público, no imóvel que ocupa legalmente, inde-
pendentemente da situação do ocupante anterior, pe-
rante a concessionária ou permissionária de serviços 
públicos. 

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Justificativa
Os serviços de saneamento básico são prestados nas 
economias, ou seja, nos imóveis, independentemente de 
quem sejam os usuários que os ocupam. A projeção de 
custos operacionais e de investimentos dos prestadores 
para que se garantia a oferta dos serviços, aliás, con-
sidera com um dos fatores a estimativa de economias 
existentes.

O pagamento das tarifas e preços públicos pela dispo-
nibilidade e prestação dos serviços aos imóveis é que 
justamente cobre tais custos e garante o equilíbrio eco-
nômico-financeiro de todo o sistema e a manutenção 
dessas disponibilidade e prestação. Então, justifica-se 
que os prestadores exijam, em determinadas ocasiões, a 
regularidade da situação dos imóveis para que os servi-
ços sejam prestados.

Ademais, o PL, se aprovado, incentivará a inadimplência 
dos usuários, o que poderá, justamente, afetar o equilí-
brio do sistema e a garantia de acesso dos serviços a 
todos. 
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Cobrança  
(tarifas e faturas) 
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O pagamento das tarifas de água e 
esgoto é crucial para a viabilidade do 
setor. 
A chegada da água potável, a coleta 
e o tratamento de esgoto envolvem 
uma série de custos que precisam ser 
devidamente remunerados para que 
os serviços prestados tenham quali-
dade e as devidas expansões de rede 
e aprimoramentos sejam realizados.
O modelo de remuneração e o equilí-
brio econômico-financeiro são previs-
tos em contrato e passam por regu-
lação do ente responsável, conforme 
previsto na Lei 11.445/2007, que es-
tabelece as diretrizes nacionais para 
o saneamento básico. 
Projetos de lei que visam alterar essa 
dinâmica, com previsão de descontos 
ou reduções não previstas contratual-
mente, ferem a segurança jurídica do 
setor, geram distorções tarifárias e, 

Cobrança  
(tarifas e faturas)

consequentemente, afetam a capaci-
dade de investimento e a viabilidade 
da universalização.
Os contratos, e os processos licitató-
rios aos quais eles foram submetidos, 
precisam ser respeitados para que 
haja investimentos e a população te-
nha acesso a serviços de qualidade.
Os contratos, e os processos licitató-
rios aos quais eles foram submetidos, 
precisam ser respeitados para que 
haja investimentos e a população te-
nha acesso a serviços de qualidade.
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Projeto de Lei nº 2.246, de 2015 
(SUBSTITUTIVO)

Dispõe sobre a prorrogação do vencimento de faturas co-
bradas por fornecedores de serviços continuados, disci-
plina a concessão de desconto por interrupção na presta-
ção dos serviços, e dá outras providências.

Autor
Veneziano Vital do Rêgo (PMDB/PB)

Palavras-Chave
Concessão de serviço público, desconto, prorrogação de 
vencimento, interrupção de serviço, fatura. 

O que é
O PL 2.246/2015 obriga que os fornecedores de servi-
ços de natureza continuada prorroguem o prazo de pa-
gamento das faturas cobradas ou concedam desconto, 
caso haja, por qualquer motivo, interrupção dos servi-
ços. Classifica como serviços de natureza continuada 
aqueles prestados por tempo indefinido, ou cujo contra-
to ultrapasse 6 (seis) meses. Por fim, determina que, no 
caso de concessão de desconto, ele deverá ser aplicado 
à proporção de 1/30 do valor total da fatura por dia de 
interrupção do serviço.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário. 

Justificativa
O PL 2.246/2015 contém vício de inconstitucionalidade, 
por invadir competência dos titulares dos serviços, que 
é a de editar normas específicas sobre saneamento bá-
sico. Ainda, ao Poder Executivo dos titulares (e não ao 
Poder Legislativo) compete planejar, organizar e regular 
os serviços de saneamento básico.

No mérito, não está claro no PL como serão operacio-
nalizados o desconto nas faturas e a aplicação de pe-
nalidade às concessionárias; não há distinção entre 
interrupção dos serviços admitida por lei, por culpa da 
concessionária ou por fato de terceiro; o PL pode gerar o 
pagamento de montante inferior à tarifa mínima, afetan-
do diretamente a sustentabilidade de todo o sistema e a 
disponibilidade contínua dos serviços, em prejuízo dos 
usuários.

Quanto aos usuários que possuem medidores, não é 
necessário desconto no valor da fatura quando da inter-
rupção, porque o volume medido será necessariamente 
menor e o valor a ser cobrado, consequentemente, tam-
bém o será.
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Projeto de Lei nº 3.596, de 2015 
(SUBSTITUTIVO)

Autor
César Halum (PRB/TO)

Palavras-Chave
Recursos próprios, isenção de tarifas e taxas, tratamen-
to de esgoto, economia não ligada ao sistema, tarifa de 
esgoto, tarifa mínima diferenciada, reajuste de tarifas e 
taxas.

O que é
O PL 3.596/2015 altera dispositivos da Lei nº11.445/07 
para estabelecer o seguinte: (i) institui como diretriz para 
a definição de tarifas a geração de recursos próprios para 
realização dos investimentos (Art. 29, §1º, III); (ii) inclui 
isenção para as economias que não estiverem receben-
do tratamento de esgoto (Art. 30, PU); (iii) institui como 
indevida cobrança de serviços de saneamento básico de 
imóvel não ligado ao sistema (Art. 30 A); (iv) estabelece 
que a tarifa de esgoto deverá ser de, no máximo, 50% da 
de água (Art. 30 B); (v) institui tarifa mínima diferenciada 
para consumidores de alta renda (Art.30, III); (vi) veda a 
ocorrência de reajuste de taxas ou tarifas sem justa cau-
sa (Art. 37, PU).

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Altera a Lei nº 11.445/07, que “Estabelece diretrizes na-
cionais para o saneamento básico, para estabelecer nor-
mas gerais relativas à cobrança de tarifas de esgoto sani-
tário pelas prestadoras”.
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Justificativa
A palavra “próprios” inserida pode levar ao equivocado 
entendimento de que os prestadores não poderão utilizar 
recursos de financiamento para a realização de investi-
mentos, mas apenas recursos próprios, o que poderia in-
viabilizar a universalização dos serviços a curto e médio 
prazos.

Ainda, os serviços de saneamento básico englobam 
diversas etapas além do tratamento de esgoto, etapas 
essas cuja prestação gera custos para os prestadores, 
sendo que a impossibilidade de cobrança de qualquer 
valor a título de tarifa gerará enorme desequilíbrio eco-
nômico-financeiro ao sistema, afetando, justamente, o 
aumento dos índices de tratamento.

Ademais, a cobrança por imóvel não ligado à rede deve-
-se dar quando houver disponibilidade desse serviço e o 
usuário não realizar a ligação, uma vez que há custos de 
investimento, manutenção e operação para tal disponibi-
lidade. O não pagamento pela disponibilidade também 
estimula o usuário a não cumprir sua obrigação de se 
ligar à rede de esgoto, em prejuízo do meio ambiente.

A limitação da tarifa de esgoto a 50% da tarifa de água 
não tem qualquer fundamento econômico, uma vez que 
custos com investimentos, operação e manutenção do 
sistema de esgoto são, em regra, superiores aos do sis-
tema de água, de modo que tal limitação atenta contra a 
sustentabilidade econômico-financeira dos serviços.

Por fim, as regras de reajuste já se encontram previstas 
em lei, nos regulamentos e contratos, sendo que mencio-
nar “justa causa” sem esclarecer o que se entende por 
tal termo apenas dificultará o procedimento de reajuste 
periódico das tarifas.
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Projeto de Lei nº 28, de 2019 
(SUBSTITUTIVO)

Insere dispositivo na Lei nº 11.445, de 2007, para dispor 
sobre desconto sobre a tarifa de água, em caso de inter-
rupção de abastecimento.

Autor
Wellington Prado (PROS/MG) e Aliel Machado (PSB/PR)

Palavras-Chave
Concessão de serviço público, desconto, interrupção de 
serviço, cobrança por estimativa, fatura. 

O que é
O PL 28/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de descon-
to proporcional na fatura de água e esgoto caso ocorra 
interrupção dos serviços, mas apenas no caso de co-
brança por estimativa, excluindo-se os casos em que o 
consumidor der causa à interrupção. Ainda, determina 
que as concessionárias de água forneçam relatório dos 
dias de interrupção dos serviços, quando requerido pelos 
usuários.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário. 

Justificativa
O PL 28/2019 contém vício de inconstitucionalidade, por 
invadir competência dos titulares dos serviços, que é a 
de editar normas específicas sobre saneamento básico. 
Ainda, ao Poder Executivo dos titulares (e não ao Poder 
Legislativo federal) compete planejar, organizar e regular 
os serviços de saneamento básico, tal como a matéria 
tratada neste PL.

No mérito, não há distinção no PL quanto a interrupção 
dos serviços admitida por lei, por culpa da concessioná-
ria ou por culpa do usuário ou de fato terceiro.

Ademais, o PL pode gerar o pagamento de montante in-
ferior à tarifa mínima, afetando diretamente a sustenta-
bilidade de todo o sistema e a disponibilidade contínua 
dos serviços, em prejuízo dos usuários. 
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Projeto de Lei nº 162, de 2019

Autor
José Nelto (PODE/GO)

Palavras-Chave
Concessão de serviços públicos, desconto, fatura, paga-
mento antecipado.

O que é
O PL 162/2019 obrigada a concessão de desconto no 
caso de pagamento antecipado da fatura pelos usuários 
de serviços públicos e fixa o percentual mínimo de 5% 
sobre o valor total da cobrança para esse desconto.

Grau de Impacto
Alto e negativo. 

Posicionamento
Contrário. 

Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 2015, para es-
tabelecer a obrigatoriedade de concessão de descontos 
pelo pagamento antecipado de faturas referentes a servi-
ços concedidos, aos usuários pessoa física, empresa de 
pequeno porte e microempresa.

Justificativa
O PL 162/2019 contém vício de inconstitucionalidade, 
pois invade a competência dos titulares dos serviços 
de editar normas específicas sobre saneamento básico. 
Ainda, ao Poder Executivo dos titulares (e não ao Poder 
Legislativo) cabe planejar, organizar e regular os serviços 
de saneamento básico.

No mérito, a data de vencimento objetiva o pagamen-
to tempestivo do valor devido, para que os prestadores 
mantenham seu fluxo de caixa e arquem com custos 
operacionais e de investimentos do sistema. O valor de-
vido equivale à exata contraprestação pelo serviço pres-
tado, não podendo ser inferior ao previsto no contrato ou 
nas normas de regulação.

Dado o direito constitucional ao equilíbrio econômico-fi-
nanceiro, o desconto sobre o valor devido provocará a 
revisão contratual, por ser esse equilíbrio inevitavelmen-
te afetado, gerando-se o aumento das tarifas. Portanto, 
esse PL não gera benefício a prestadores nem a usuá-
rios. 
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Projeto de Lei nº 1.905, de 2019 
(SUBSTITUTIVO)

Altera as Leis nº 8.631, de 4 de março de 1993, nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, e nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, para estabelecer a vedação à cobrança de tarifas 
mínimas pela prestação dos serviços públicos de forne-
cimento de água e esgoto, energia elétrica e telecomuni-
cações em unidades consumidoras residenciais de baixa 
renda.

Autor
Rose de Freitas (PODEMOS/ES).

Palavras-Chave
Concessão de serviços públicos, água e esgoto, energia 
elétrica, telecomunicações, proibição de cobrança de ta-
rifa mínima. 

O que é
O art. 3º do PL 1.905/2019 acrescenta ao art. 29 da Lei 
nº 11.445/2007 os §§ 3º e 4º, vedando a cobrança de 
tarifas mínimas em unidades consumidoras residenciais 
de baixa renda, sob pena de repetição do indébito ou per-
da da concessão.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento:
Contrário.

Justificativa
A cobrança de tarifa mínima não está revestida de qual-
quer ilegalidade e é assegurada pela Constituição Fede-
ral, porque remunera, ao menos em parte, toda a estru-
tura necessária para implantar, manter e operar todo o 
sistema abastecimento de água e de esgotamento sa-
nitário, conforme entendimento pacificado do STJ, redu-
zindo o desequilíbrio econômico-financeiro dos contra-
tos de concessão.

Isso porque os serviços de saneamento básico não en-
volvem apenas o fornecimento da água nas torneiras e 
a coleta de esgoto das economias, sendo que, para que 
essas etapas sejam viabilizadas (assim como a destina-
ção adequada do esgoto), os prestadores incorrem em 
vultosos custos com os investimentos de implantação 
das estruturas do sistema e com a sua operação e ma-
nutenção. Esses custos são fixos, independentemente 
do volume de água consumida ou de esgoto coletado.  
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Projeto de Lei nº 3.054, de 2019

Autor 
Daniel Silveira (PSL/RJ)

Palavras-Chave
Concessão de serviços públicos, água, luz e gás, proibi-
ção de cobrança por estimativa, aparelhos medidores, 
cobrança retroativa. 

O que é
O PL 3.054/2019 proíbe que as concessionárias de água, 
luz e gás realizem estimativa de consumo para fins de 
cobrança, de modo que a aferição do consumo poderá 
ser realizada exclusivamente por meio de aparelhos me-
didores, os quais, no caso de reparo ou troca, deverão ser 
disponibilizados pelos prestadores. Ainda, proíbe quais-
quer cobranças retroativas a menos que seja comprova-
da culpa do consumidor na adulteração do equipamento 
medidor e estabelece sanções para o descumprimento 
das disposições da Lei. 

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Dispõe sobre cobranças por estimativa das concessioná-
rias fornecedoras de água, luz, gás em todo território na-
cional e dá outras providências.

Justificativa
Há situações em que não é possível aferir o consumo 
de água por meio de medidores, como aquelas em que a 
economia está ligada à rede de esgoto, mas capta água 
de fontes alternativas, de modo que a estimativa do con-
sumo se faz necessária para cálculo da tarifa de esgoto 
(precedente favorável do TJMG); casos em que existem 
hidrômetros não padronizados, oriundos de sistemas an-
tigos em que há dificuldade de acesso ao medidor; casos 
em que há impedimento de realização da leitura por par-
te do usuário ou por fato terceiro.

Nesses casos, a tarifa mínima não reflete o real consu-
mo das economias, sobretudo daquelas que possuem 
fontes alternativas de captação de água, de modo que 
a ausência de cobrança ou faturamento pela tarifa míni-
ma afetam o equilíbrio econômico-financeiro do presta-
dor, que tem custos operacionais, de manutenção e de 
investimentos, não sendo, se aprovado o PL, remunerada 
adequadamente por isso. 
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Projeto de Lei n° 6.454, de 2019 
(apenso ao PL 2743/2003)

Modifica a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ve-
dando a adoção de tarifa de consumo mínimo de serviços 
públicos.

Autor
Julio Cesar Ribeiro (REPUBLICANOS/DF)

Palavras-chave
Alteração, Lei das Concessões de Serviços Público, proi-
bição, cobrança, tarifa mínima, serviços públicos.

O que é
O PL 6454/2019 altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, com o objetivo de vedar a cobrança de tarifa de 
consumo mínimo ou de rateio de custos de instalação, 
manutenção ou expansão de infraestrutura de serviços 
públicos de água ou de energia elétrica.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Justificativa
O PL 6.454/2019 contém vício de inconstitucionalidade, 
por atribuir à União competência inerente aos titulares 
dos serviços, estando a competência da União limitada 
a editar normas específicas sobre saneamento básico. 
Ainda, ao Poder Executivo dos titulares (e não ao Poder 
Legislativo) compete planejar, organizar e regular os 
serviços de saneamento básico, ou seja, cabe ao titular 
definir regras de cobrança das tarifas de acordo com a 
realidade de cada serviço.

Ademais, a cobrança de tarifa mínima é assegurada 
pela Constituição Federal, porque remunera, ao menos 
em parte, toda a estrutura necessária para implantar, 
manter e operar todo o sistema abastecimento de água, 
conforme entendimento pacificado do STJ, reduzindo 
o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão.

Isso porque os serviços de saneamento básico não en-
volvem apenas o fornecimento da água nas torneiras, 
sendo que, para que essa etapa seja viabilizada, os pres-
tadores incorrem em vultosos custos com os investi-
mentos de implantação das estruturas do sistema e com 
a sua operação e manutenção. Esses custos são fixos, 
independentemente do volume de água consumida. 

Ao vedar a cobrança da tarifa de consumo mínimo, o PL 
inviabiliza a sustentabilidade econômico-financeira do 
sistema e a adequada prestação dos serviços, em grave 
e direto prejuízo dos usuários.
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Projeto de Lei n° 2.497, de 2020

Autor
Pedro Lucas Fernandes (PTB/MA)

Palavras-chave
Outorga, taxa, tarifa, recursos hídricos, abastecimento.

O que é
O PL 2.497/2020 dispensa a necessidade de outorga dos 
direitos de uso de recursos hídricos no caso de extração 
de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou 
insumo de processo produtivo em propriedades não 
atendidas por rede pública de saneamento básico, bem 
como veda a cobrança de taxa ou tarifa relacionada a so-
luções individuais de abastecimento de água e de afas-
tamento e destinação final dos esgotos sanitários na 
ausência de tais redes públicas de saneamento básico.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Altera as Leis nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que insti-
tui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e 11.445, de 
5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacio-
nais para o saneamento básico, para dispensar de outor-
ga e do pagamento de taxa ou de tarifa o uso de recursos 
hídricos em propriedades não atendidas por rede pública 
de abastecimento

Justificativa
Em primeiro lugar, nos termos do art. 45 da Lei nº 
11.445/2007, o pagamento de qualquer taxa, tarifa ou 
preço público pela população já está sujeito à prévia dis-
ponibilidade da rede pública de abastecimento de água.

Sendo assim, a proposta contida no PL 2.497/2020 para 
alterar o §1º do art. 45 da Lei nº 11.445/2007 é inócua e 
desnecessária, pois regula regra atualmente presente na 
referida norma.

Por sua vez, a alteração sugerida no inciso II do art. 12 
da Lei nº 9.433/1997 está em total dissonância com os 
objetivos da referida norma.

Isso pois, segundo o art. 11 da Lei federal nº 9.433/1997, 
um dos principais instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos é a outorga dos direitos de uso de re-
cursos hídricos, que “tem como objetivos assegurar o 
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o 
efetivo exercício dos direitos de acesso à água”. Ou seja, 
o PL 2.497/2020, ao prever a exceção ora em comen-
to, afronta as diretrizes da Lei nº 9.433/1997, que visam 
garantir a captação racional de um recurso natural limi-
tado e, assim, evitar a sua escassez à atual e às futuras 
gerações.
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Projeto de Lei n° 5.038, de 2020

Dispõe sobre a redução do valor da conta de água com a 
instalação de sistema para eliminação de ar na tubulação.

Autor
Juninho do Pneu (DEM/RJ)

Palavras-chave
Obrigatoriedade, equipamento, eliminação, ar, tubulação, 
hidrômetro, redução, conta de água.

O que é
O PL 5.038/2020 obriga que todos os hidrômetros con-
tenham dispositivo auxiliar de alta precisão para eliminar 
o ar que fica dentro do sistema de tubulação da água, 
sendo que as empresas que confeccionam o material 
devem incluir já no produto tal aparelho eliminador de 
ar ou ele deverá ser fornecido pelas concessionárias de 
abastecimento de água do governo do estado.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Justificativa
O PL 5.038/2020 contém vício de inconstitucionalidade, 
pois viola o pacto federativo, em razão de exercício, pela 
União, da atribuição normativa municipal de legislar so-
bre assuntos de interesse local, e desrespeita a separa-
ção dos Poderes, uma vez que é competência exclusiva 
do Poder Executivo organizar, planejar e regular serviços 
públicos de interesse local.

Tecnicamente, os equipamentos eliminadores de ar não 
têm qualquer eficácia comprovada nem estão regula-
mentados pelo INMETRO, podendo afetar negativamen-
te os padrões de potabilidade da água e, assim, trazer 
riscos à saúde pública e ao abastecimento de água.

Ainda, a obrigação de as concessionárias instalarem es-
ses equipamentos, que podem não ter utilidade prática, 
implicará, inevitavelmente, a readequação do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos e eventual aumen-
to tarifário, em prejuízo dos usuários e da modicidade 
tarifária.
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Parâmetros 
operacionais
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Parâmetros  
operacionais

O Congresso Nacional tem o impor-
tante papel de eliminar barreiras exis-
tentes à inovação tecnológica no se-
tor de saneamento.
O abastecimento de água e esgota-
mento sanitário brasileiro ainda têm 
um longo caminho a percorrer para 
internalizar a lógica da economia 
circular e consolidar a Estações de 
Tratamento de Esgoto – ETEs como 
geradoras de insumo para novos pro-
cessos produtivos.
Contudo, Projetos de Lei que estabe-
lecem, sem embasamento técnico-
-operacional, o uso compulsório de 
tecnologias afeta o equilíbrio econô-
mico-financeiro dos contratos, previs-
to na Constituição Federal. 

É relevante que a legislação acom-
panhe e incentive o desenvolvimento 
tecnológico do setor, mas não interfi-
ra na lógica econômica e técnico-ope-
racional dos agentes do setor, que 
têm o devido conhecimento sobre as 
melhores condutas para o aumento 
da eficiência dos serviços prestados 
em prol dos usuários finais.
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Projeto de Lei n° 569, de 2011

Autor
Weliton Prado (PT-MG)

Palavras-chave
Concessionária, água, energia elétrica, responsabilidade, 
instalação, padrão de entrada.

O que é
O PL 569/2011 estabelece a responsabilidade de as 
concessionárias de serviços públicos de saneamento 
básico e energia elétrica instalarem o padrão de entrada 
de água e energia elétrica, respectivamente, de forma a 
permitir a ligação da unidade consumidora à rede de dis-
tribuição.

Grau de Impacto
Alto impacto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Dispõe sobre prestação de serviço pelas concessionárias 
de serviço público de saneamento básico e de energia 
elétrica.

Justificativa
O PL contém vício de inconstitucionalidade, por invadir 
competência dos titulares dos serviços, que é a de editar 
normas específicas sobre saneamento básico. Ainda, ao 
Poder Executivo dos titulares (e não ao Poder Legislati-
vo) compete planejar, organizar e regular os serviços de 
saneamento básico.

Em outras palavras, é de competência exclusiva do Po-
der Executivo, titular dos serviços públicos, a prática de 
atos de administração relacionados à sua organização e 
prestação, nos quais se incluem eventuais aspectos téc-
nicos dos serviços de saneamento básico, tais como os 
tratados neste PL.
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Projeto de Lei n° 6.559, de 2013 
(SUBSTITUTIVO)

Dispõe sobre a exploração das atividades econômicas de 
geração de energia com biogás originado do tratamento 
sanitário de resíduos e efluentes orgânicos.

Autor
Pedro Uczai (PT/SC)

Palavras-chave
Normas, exploração, atividade econômica, biogás, gera-
ção, energia.

O que é
O PL 6.559/2013 institui normas para a exploração das 
atividades econômicas de geração de energia com bio-
gás originado do tratamento sanitário de resíduos e 
efluentes orgânicos.

Grau de Impacto
Alto impacto e positivo. 

Posicionamento
Favorável.

Justificativa
O PL 6.559/2013, se aprovado, poderá ser importante 
instrumento de incentivo ao uso adequado do biogás, 
gerando efeitos benéficos ao meio ambiente, a uma, por-
que o biogás deixa de ser lançado na atmosfera, a duas, 
porque ele é fonte de energia limpa. 

Usualmente, a produção de energia a partir do aprovei-
tamento do biogás é descartada pelos prestadores de 
serviços de saneamento básico pelos custos com tal 
produção versus as expectativas de recuperação desses 
custos. 

Nesse contexto, o  PL 6.559/2013, principalmente, ao 
determinar que as concessionárias de distribuição de 
energia elétrica adquiram energia advinda das ativida-
des geradoras de biogás, pode contribuir para viabilizar 
economicamente a implantação de plantas de beneficia-
mento de biogás, em prol do meio ambiente.
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Projeto de Lei da Câmara n° 113, 
de 2014 (SUBSTITUTIVO)

Autor
Câmara dos Deputados

Palavras-chave
Autorização, consumidor, energia elétrica, gás, água, ins-
talação, equipamentos, medição, consumo, aferição, di-
vergência, cobrança.

O que é
De acordo com a Emenda nº 4, o PLC 113/2014 faculta 
ao consumidor de serviços de gás liquefeito ou natural 
encanado, energia elétrica e água encanada a instalação, 
às suas expensas, de medidores para o próprio controle 
do uso dos serviços, independentemente da existência 
de medidores instalados com o mesmo fim pelos presta-
dores de serviços públicos, sendo direito do consumidor 
a repetição do indébito quando comprovada a cobrança 
indevida.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Faculta aos consumidores ou usuários de serviços públi-
cos instalarem medidores para aferir o quantitativo gasto 
na utilização dos referidos serviços.

Justificativa
O PLC 113/2014 apresenta vício de inconstitucionalida-
de, pois viola o pacto federativo, em razão da invasão, 
pela União, da atribuição normativa municipal e/ ou es-
tadual de legislar sobre assuntos de interesse local, des-
respeitando a separação dos Poderes, pois é de compe-
tência exclusiva do Poder Executivo planejar, organizar e 
regular os serviços públicos de interesse local.

Sob o aspecto técnico, a instalação de novos medido-
res pelos consumidores pode afetar negativamente os 
padrões de potabilidade da água em virtude do risco de 
contaminação pelo meio externo que a nova instalação 
pode acarretar, sendo que esse risco não fica restrito so-
mente à economia ocupada pelo consumidor que possui 
o novo aparelho instalado, já que essa contaminação 
pode se espalhar para todo o sistema de abastecimento 
de água, gerando sérios riscos à saúde pública.
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Projeto de Lei n° 3.861, de 2015
Altera a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015, dispondo 
sobre a obrigatoriedade da construção integrada de dutos 
para passagem de redes de telecomunicações em obras 
públicas de infraestrutura básica.

Autor
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática.

Palavras-chave
Lei Geral das Antenas, obrigatoriedade, construção, duto, 
integração, rede de telecomunicações, obra pública, in-
fraestrutura, edifício público, edifício particular.

O que é
O PL 3.861/2015 estabelece a obrigatoriedade de as 
novas obras de infraestrutura básica de interesse cole-
tivo, como tubulações de água e esgoto, que forem rea-
lizadas, direta ou indiretamente, com recursos da União, 
bem como as realizadas mediante concessão ou outras 
formas de delegação pela União, serem executadas de 
modo a dispor de dutos, condutos, caixas de passagem 
e outras infraestruturas que permitam a passagem de 
cabos e fibras óticas para a instalação de redes de te-
lecomunicações, não permitindo a exigência de contra-
prestação em razão do direito de passagem.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Justificativa
A obrigação de as delegatárias dos serviços de sanea-
mento básico implantarem infraestrutura que permita a 
passagem de cabos e fibras óticas para a instalação de 
redes de telecomunicações consiste em ônus adicional e 
imprevisto, que gerará aumento nos custos despendidos 
pelas concessionárias e, consequentemente, aumento 
do valor das tarifas cobradas dos usuários, em razão do 
direito constitucional à manutenção do equilíbrio econô-
mico-financeiro dos contratos. Ou seja, usuários de ser-
viços de saneamento pagarão por custos relacionados a 
serviços de telecomunicação.

Ademais, o PL 3.861/2015, ao não admitir a possibili-
dade de as delegatárias exigirem contraprestação das 
empresas de telecomunicação pelo direito de passagem 
desses equipamentos em sua rede, restringe também as 
receitas acessórias que poderiam auferir, também em 
detrimento da modicidade tarifária.
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Projeto de Lei n° 290, de 2019 (Apenso 
PL 972/2019 e PL 6.266/2019)

Autor
Rubens Otoni (PT-GO)

Palavras-chave
Critério, reajuste de tarifas, energia elétrica, Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O que é
O PL 290/2019 estabelece que o reajuste anual das ta-
rifas de energia elétrica aplicáveis em todo o território 
nacional fica limitado aos índices inflacionários medidos 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA/IBGE.

Há dois apensos ao projeto de lei que possuem escopo 
similar: o PL 972/2019 veda o aumento das tarifas de 
água e energia em percentuais superiores ao valor do au-
mento real do salário mínimo e o PL 6.266/2019 sugere 
alteração da Lei federal nº 11.445/2007, para limitar os 
índices de reajuste dos serviços de saneamento básico à 
variação do INPC/IBGE. 

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Estabelece critérios para a política de reajustes da ener-
gia elétrica em todo o território nacional.

Posicionamento
Contrário.

Justificativa
O PL 290/2019 contém vício de inconstitucionalidade, 
por invadir competência dos titulares dos serviços, que 
é a de editar normas específicas sobre saneamento bá-
sico. Ainda, ao Poder Executivo dos titulares (e não ao 
Poder Legislativo) compete planejar, organizar e regular 
os serviços de saneamento básico, ou seja, cabe ao ti-
tular definir regras de reajuste tarifário de acordo com a 
realidade de cada serviço.

Ademais, o PL 290/2019 deturpa o objetivo do reajuste, 
que é o recompor o custo do valor do dinheiro no tempo, 
viabilizando a sustentabilidade econômico-financeira do 
sistema e a adequada prestação dos serviços.

Ainda, nos contratos vigentes, a limitação de reajuste 
das tarifas conforme previsto nos PL é condição econô-
mico-financeira, demandando anuência do contratado 
(art. 58, §1º, Lei nº 8.666/93), e afeta o equilíbrio econô-
mico-financeiro dos contratos, que deve ser assegurado 
durante toda a sua vigência (art. 37, XXI, CF).
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Projeto de Lei n° 619, de 2019

Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar 
na tubulação do sistema de água residencial ou comercial.

Autor
Luiz Nishimori (PR-PR)

Palavras-chave
Instalação, equipamento eliminador de ar, tubulação, 
água, hidrômetro, imóvel residencial, imóvel comercial.

O que é
O PL 619/2019 permite ao consumidor a instalação 
de equipamentos ou aparelhos eliminadores de ar nos 
hidrômetros coletivo ou individual do sistema de abas-
tecimento de água, às suas expensas, sendo que, para 
os hidrômetros a serem instalados após a edição da lei, 
a instalação do referido equipamento ou aparelho será 
ônus das concessionárias.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Justificativa
O PL 619/2019 contém vício de inconstitucionalidade, 
pois viola o pacto federativo, em razão da invasão, pela 
União, da atribuição normativa municipal de legislar so-
bre assuntos de interesse local, e desrespeita a separa-
ção dos Poderes, uma vez que é competência exclusiva 
do Poder Executivo organizar, planejar, organizar e regu-
lar serviços públicos de interesse local.

Tecnicamente, os equipamentos eliminadores de ar não 
têm qualquer eficácia comprovada nem estão regula-
mentados pela INMETRO, podendo afetar negativamen-
te os padrões de potabilidade da água e, assim, trazer 
riscos à saúde pública e ao abastecimento de água.

Ainda, a obrigação de as concessionárias instalarem es-
ses equipamentos, que podem não ter utilidade prática, 
implicará, inevitavelmente, a readequação do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos e eventual aumen-
to tarifário, em prejuízo dos usuários e da modicidade 
tarifária.
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Projeto de Lei n° 5.170, de 2020

Autor
Rose de Freitas (PODEMOS/ES)

Palavras-chave
Esgoto sanitário, tratamento, plano quadrienal, metas 
progressivas, qualidade dos efluentes, classes dos cor-
pos hídricos.

O que é
O PL 5.170/2020 altera a Lei nº 11.445/2007, para pre-
ver que a autoridade ambiental estabelecerá planos qua-
drienais de tratamento de esgotos sanitários, que fixarão 
metas progressivas para que a qualidade dos efluentes 
atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em 
que forem lançados.

Grau de Impacto
Alto e negativo.

Posicionamento
Contrário.

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que esta-
belece diretrizes para o saneamento básico, para determi-
nar a elaboração de planos quadrienais de tratamento de 
esgotos sanitários.

Justificativa
O PL 5.170/2020, por sua redação de caráter genérico, 
pode gerar efeito diverso daquele pretendido, que é o de 
melhorar a qualidade do efluente lançado nos corpos hí-
dricos. Isso porque pode levar ao entendimento de que o 
atendimento de padrões de qualidade dos efluentes lan-
çados depende da existência e do conteúdo desse plano 
quadrienal. 

Ademais, o PL parece ser desnecessário, na medida em 
que normas legais e infralegais de meio ambiente vigen-
tes no país já preveem rigorosas regras no sentido de 
que o lançamento de efluentes deve ser compatível com 
a classe dos respectivos corpos hídricos, sendo que os 
processos de licenciamento conduzidos perante as auto-
ridades ambientais cuidam de trazer obrigações a serem 
cumpridas pelos prestadores justamente para se garan-
tir o lançamento de efluentes em níveis adequados, con-
forme legislação pertinente.
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Sobre a  
ABCON SINDCON 

Somos a Associação Brasileira das 
Concessionárias Privadas de Serviços 
Públicos de Água e Esgoto (ABCON) e 
o Sindicato Nacional das Concessio-
nárias Privadas de Serviços Públicos 
de Água e Esgoto (SINDCON), esta-
mos há 25 anos congregando empre-
sas privadas prestadoras de serviços 
de água e esgoto em todo o território 
nacional. 
Hoje reunimos 14 holdings e mais de 
120 concessionárias.

Nosso propósito
Viabilizar as condições para que o se-
tor privado seja protagonista na uni-
versalização do saneamento básico 
no Brasil 

Valores que 
geramos

• Valorização do capital privado 
no setor

• Fortalecimento e coesão da 
representação empresarial

• Conhecimento qualificado, cre-
dibilidade e transparência

• Ampliação das oportunidades 
de mercado






