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Breve histórico do Saneamento Básico no Brasil

Plano Nacional de Saneamento Básico- PLANASA

• Lei 6.528/1978 + Decreto 82.587/1978

• Titularidade e, portanto, concessões municipais;
• Execução por empresa estadual;
• Financiamento federal

– Criação de grandes empresas de saneamento operantes sob a lógica 
empresarial, de auto-sustentação e auto-financiamento:

–  Estratégia de melhor administração de riscos, por meio de sua 
concentração

– Viabilização de subsídios cruzados
– Redução de custos de planejamento e investimento e a obtenção de 

ganhos de escala. 



Breve histórico do Saneamento Básico no Brasil

Plano Nacional de Saneamento Básico- PLANASA

▪ Lei nº 6.528/1978 – REVOGADA EM 2007

Art . 2º - Os Estados, através das companhias estaduais de saneamento 
básico, realizarão estudos para fixação de tarifas, de acordo com as 
normas que forem expedidas pelo Ministério do Interior.
[...]

§ 2º - As tarifas obedecerão ao regime do serviço pelo custo, 
garantindo ao responsável pela execução dos serviços a remuneração 
de até 12% (doze por cento) ao ano sobre o investimento 
reconhecido.

Art . 3º - Os estudos de que trata o artigo anterior serão 
encaminhados pelo Ministério do Interior, através  do Banco Nacional 
da Habitação, ao Conselho Interministerial de Preços, ao qual 
competirá a aprovação dos reajustes de tarifas.



1. Panorama dos Prestadores de Serviços

Modelo de Prestação de 
Serviços de Saneamento:

1. Prestação Pública Municipal: 
Prefeitura, Autarquia, Empresa 
Pública ou Sociedade de 
Economia mista Municipal

2. Prestação delegada:
a) Contrato de Programa 

(público-público)
b) Contrato de Concessão 

(público-privado)

Fonte: SNIS/MDR/2019



População por tipo de Prestação de Serviços de 
Saneamento

1. Panorama dos Prestadores de Serviços

Fonte: SNIS/MDR/2019



929 contratos

2. Diagnóstico dos Contratos de Programa

Vigência, fonte: SNIS 
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População afetada por Contratos de Programa vencidos, por 
ano

2. Diagnóstico dos Contratos de Programa



Cobertura de Água – Companhias 
Estaduais

2. Diagnóstico dos Contratos de Programa

Classificado por % água



Cobertura de Esgoto – Companhias 
Estaduais

2. Diagnóstico dos Contratos de Programa

A média de RR corresponde à cobertura de Boa Vista, 
os outros municípios não tem informação no SNIS



Contrato de Programa – Base Constitucional
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 
meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os 
entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos.   

Protocolo 
de 

Intenções
Convênio Consórcio

Público de Direito Público

Público de Direito Privado

Prestação de 
Serviços

Planejamento
Regulação
Regulação

Contrato de 
Programa



Unidade da Constituição

Direitos fundamentais

• Art. 175. Incumbe ao Poder 
Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.

Forma federativa

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios disciplinarão por 
meio de lei os consórcios públicos e os 
convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos.  



Contrato de Programa – Lei 11.107/2005
Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por 

contrato de programa, como condição de sua validade, as 
obrigações que um ente da Federação constituir para 
com outro ente da Federação ou para com consórcio 
público no âmbito de gestão associada em que haja a 
prestação de serviços públicos ou a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens 
necessários à continuidade dos serviços transferidos.

§ 1º O contrato de programa deverá:
I – atender à legislação de concessões e 

permissões de serviços públicos e, especialmente no que 
se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à 
de regulação dos serviços a serem prestados; e

II – prever procedimentos que garantam a 
transparência da gestão econômica e financeira de cada 
serviço em relação a cada um de seus titulares.



Contrato de Programa – Lei 11.107/2005
Art. 13, § 3º É nula a cláusula de contrato de programa 
que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de 
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços 
por ele próprio prestados.

Art. 13, § 4º O contrato de programa continuará vigente 
mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio 
de cooperação que autorizou a gestão associada de 
serviços públicos

Art. 13, § 5º Mediante previsão do contrato de 
consórcio público, ou de convênio de cooperação, o 
contrato de programa poderá ser celebrado por 
entidades de direito público ou privado que integrem a 
administração indireta de qualquer dos entes da 
Federação consorciados ou conveniados



Contrato de Programa – Decreto 6017
Art. 21.  O consórcio público somente mediante 
licitação contratará concessão, permissão ou 
autorizará a prestação de serviços públicos.

§ 1o  O disposto neste artigo aplica-se a todos os ajustes de 
natureza contratual, independentemente de serem 
denominados como convênios, acordos ou termos de 
cooperação ou de parceria.

§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica ao contrato de 
programa, que poderá ser contratado com dispensa de 
licitação conforme o art. 24, inciso XXVI, da Lei no. 8.666, de 
21 de junho de 1993.

“Art. 32.  O contrato de programa poderá ser celebrado por 
dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da 
Lei no 8.666, de 1993.Parágrafo único.  O termo de dispensa de licitação e a minuta de contrato de programa deverão ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da Administração.”

REGRA

EXCEÇÃO



Contrato de Programa – D. 6017
Art. 30.  § 1o  Para os fins deste artigo, 
considera-se prestação de serviço 
público por meio de gestão associada 
aquela em que um ente da Federação, 
ou entidade de sua administração 
indireta, coopere com outro ente da 
Federação ou com consórcio público, 
independentemente da denominação 
que venha a adotar, exceto quando a 
prestação se der por meio de contrato 
de concessão de serviços públicos 
celebrado após regular licitação.



Contrato de Programa – Lei 11.107/2005
Art. 31.  Caso previsto no contrato de consórcio público ou em 
convênio de cooperação entre entes federados, admitir-se-á a 
celebração de contrato de programa de ente da Federação ou 
de consórcio público com autarquia, empresa pública ou 
sociedade de economia mista.

§ 1o  Para fins do caput, a autarquia, empresa pública ou 
sociedade de economia mista deverá integrar a 
administração indireta de ente da Federação que, por meio 
de consórcio público ou de convênio de cooperação, autorizou 
a gestão associada de serviço público.

§ 2o  O contrato celebrado na forma prevista no caput deste 
artigo será automaticamente extinto no caso de o 
contratado não mais integrar a administração indireta do 
ente da Federação que autorizou a gestão associada de 
serviços públicos por meio de consórcio público ou de 
convênio de cooperação.



Contrato de Programa – Lei 11.107/2005
Contratos de Programa Contrato de Concessão

Antes do Novo 
Marco Legal

Art. 33 Decreto 6017/2007 - Regulamenta a Lei 
11.107/2005 Art. 23 da Lei 8987/1995

Com o Novo 
Marco Legal

Lei 11.445/2007 alterada pela 14.026/2020
Art. 10A - Os contratos relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico 
deverão conter, expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais previstas no art. 
23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, além das seguintes disposições:

I - metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água 
tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, 
da energia e de outros recursos naturais, do reúso de efluentes sanitários e do 
aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem 
prestados;
II - possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, (...);
III - metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não 
amortizados por ocasião da extinção do contrato; e
IV - repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária.



Cláusulas 
Essenciais, Lei 
11.445/2007 
alterada pela 

Lei 
14.026/2020

Foram avaliados 40 
Contratos de Programa 
e 28 cláusulas 
essenciais.

75,0
%89,3
%69,6

%

75,0
%

60,7
%

85,7
%

4. Panorama das Cláusulas Contratuais



Frequência das 
Cláusulas Essenciais 
nos 40 Contratos de 
Programa avaliados.

Conforme o Art. 
10A, Lei 11445/2007, 

alterada pela 
14026/2020.



Cláusulas 
Essenciais, Lei 
11.445/2007 
alterada pela 

Lei 
14.026/2020

Foram avaliados 64 
Contratos de 
Concessão e 28 
cláusulas essenciais.

100%

77,1%

4. Panorama das Cláusulas Contratuais



Frequência das 
Cláusulas Essenciais 
nos 64 Contratos de 

Concessão 
avaliados.

Conforme o Art. 
10A, Lei 

11445/2007, 
alterada pela 
14026/2020.



Contrato de Programa – Lei 11.107/2005
Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica aos 
convênios de cooperação, contratos de 
programa para gestão associada de serviços 
públicos ou instrumentos congêneres, que 
tenham sido celebrados anteriormente a sua 
vigência.



Contrato de Programa – Antecedentes

Lei 8.666/93 (Redação Original)

Art. 24.  É dispensável a licitação:
 
(REVOGADO) VIII - quando a operação envolver 
exclusivamente pessoas jurídicas de direito público 
interno, exceto se houver empresas privadas ou de 
economia mista que possam prestar ou fornecer os 
mesmos bens ou serviços, hipótese em que ficarão 
sujeitas à licitação;



Contrato de Programa – Antecedentes
Lei 8.666/93 (com a redação da Lei 8.883/1994)

Art. 24.  É dispensável a licitação:
 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, 
de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade 
que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para 
esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde 
que o preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado;  



Contrato de Programa – Antecedentes
Lei 8.666/93 (com a redação da Lei 
8.883/1994)

Art. 24.  É dispensável a licitação:
 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão 
ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha 
sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência 
desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado;  

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou 
sociedade de economia mista com suas subsidiárias e 
controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação 
ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado.     (Incluído pela Lei 
nº 9.648, de 1998)



Contrato de Programa – Antecedentes
Lei 8.666/93 (com a redação da Lei 11.107/2005)

Art. 24.  É dispensável a licitação:
 

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente 
da Federação ou com entidade de sua administração 
indireta, para a prestação de serviços públicos de forma 
associada nos termos do autorizado em contrato de 
consórcio público ou em convênio de cooperação. 



Novo Marco Legal do Saneamento
O instituto jurídico do contrato de programa 
segue existente, válido e eficaz (art. 13 da Lei nº 
11.107/2005)...
Mas não para ser firmado, doravante, no setor de 
saneamento básico (art. 10 da Lei nº 11.445/2007, 
com a redação da Lei nº 14.026/2020)

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. (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020)



Novo Marco Legal do Saneamento
Art. 10 (...)§ 3º Os contratos de programa 
regulares vigentes permanecem em vigor até o 
advento do seu termo contratual.  

Art. 17. Os contratos de concessão e os 
contratos de programa para prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico 
existentes na data de publicação desta Lei 
permanecerão em vigor até o advento do seu 
termo contratual.

Art. 11-A, § 8º Os contratos provisórios não 
formalizados e os vigentes prorrogados em 
desconformidade com os regramentos 
estabelecidos nesta Lei serão considerados 
irregulares e precários.  
... Ecos do art. 42 da Lei 8987/1995



Regularidade Contratual
• São contratos regulares aqueles 

que atendem aos dispositivos legais 
pertinentes à prestação de serviços 
públicos de saneamento (art. 3º, IX).

• Operação regular é aquela que 
observa integralmente as disposições 
constitucionais, legais e contratuais 
relativas ao exercício da titularidade e 
à contratação, prestação e regulação 
dos serviços (art. 3º, XIII).



Art. 10-A da Lei 11.445/2007

Art. 10-A. Os contratos relativos à prestação 
dos serviços públicos de saneamento básico 
deverão conter, expressamente, sob pena de 
nulidade, as cláusulas essenciais previstas 
no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, além das seguintes 
disposições:          



Contratos de Programa
• Art. 10-B. Os contratos em vigor, incluídos aditivos e 

renovações, autorizados nos termos desta Lei, bem como 
aqueles provenientes de licitação para prestação ou 
concessão dos serviços públicos de saneamento básico, 
estarão condicionados à comprovação da capacidade 
econômico-financeira da contratada, por recursos próprios 
ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a 
universalização dos serviços na área licitada até 31 de 
dezembro de 2033, nos termos do § 2º do art. 11-B desta 
Lei.      



• Art. 1º: Contratos abrangidos: de concessão, precedido de licitação, e de programa de acordo 
com a lei 11.107/2005 (excluídos os de prestação direta, titular e prestador da mesma 
esfera);

• Art. 3º: Atingimento proporcional das metas de universalização: no caso de contrato de 
programa que se encerra antes de 31/12/2033;

• Art. 7º §3º: os estudos de viabilidade não poderão prever: 
– ampliação do contrato de programa;
–  amortização de recursos de capital de terceiros após o prazo do contrato;
–  amortização de investimentos em bens reversíveis após o prazo do contrato;
–  indenização por valor residual de investimentos em bens reversíveis (exceto se já previsto em contrato);

• Não definiu “relações precárias” da prestação de serviços públicos;
• Art. 20: se não conseguir comprovar a CEF, o contrato será considerado irregular;
• Art. 21: a eventual comprovação da CEF em nenhuma hipótese justificará a convalidação dos 

contratos, instrumentos ou relações irregulares ou de natureza precária;
• O Decreto afeta a Normas de Referência sobre Contratos,  Reequilíbrio 

Econômico-Financeiro e Indenização de Ativos.

5. Impactos do Decreto 10.710 de 31/05/2021 
(Capacidade Econômico-Financeira)



Ato Jurídico Perfeito?

   “A prorrogação contratual é, por sua 
própria natureza, elemento do ajuste que se 
submete à apreciação discricionária da 
Administração Pública e assim é 
reconhecido nas normas atinentes aos 
contratos administrativos”(...) “Nesse passo, 
nem mesmo eventual disposição contratual 
em sentido contrário (o que não vislumbro 
ocorrer no caso dos autos), poderia se 
sobrepor às previsões legislativas.” (STF,RMS 
nº 34.203., Relator Ministro Dias Toffoli)



Ato Jurídico Perfeito?
  Art. 42.  Os valores investidos em bens 

reversíveis pelos prestadores constituirão créditos 
perante o titular, a serem recuperados mediante a 
exploração dos serviços, nos termos das normas 
regulamentares e contratuais e, quando for o caso, 
observada a legislação pertinente às sociedades por 
ações.

§ 5º A transferência de serviços de um 
prestador para outro será condicionada, em 
qualquer hipótese, à indenização dos investimentos 
vinculados a bens reversíveis ainda não 
amortizados ou depreciados, nos termos da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, facultado ao 
titular atribuir ao prestador que assumirá o serviço a 
responsabilidade por seu pagamento.          (Incluído 
pela Lei nº 14.026, de 2020)



Contratos de Programa
Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico deverão definir 
metas de universalização que garantam o 
atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da 
população com água potável e de 90% (noventa por 
cento) da população com coleta e tratamento de 
esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como 
metas quantitativas de não intermitência do 
abastecimento, de redução de perdas e de melhoria 

dos processos de tratamento.        



Contratos de Programa
Art. 11-B. 
§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste 
artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão.        

§ 2º Contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios que possuam 
metas diversas daquelas previstas no caput deste artigo, inclusive contratos que 
tratem, individualmente, de água ou de esgoto, permanecerão inalterados nos 
moldes licitados, e o titular do serviço deverá buscar alternativas para atingir as 
metas definidas no caput deste artigo, incluídas as seguintes:        
I - prestação direta da parcela remanescente;         
II - licitação complementar para atingimento da totalidade da meta; e
III - aditamento de contratos já licitados, incluindo eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro, desde que em comum acordo com a contratada. 



Contratos de Programa
Art. 11-B. 
§ 7º No caso do não atingimento das metas, nos termos deste artigo, 
deverá ser iniciado procedimento administrativo pela agência 
reguladora com o objetivo de avaliar as ações a serem adotadas, 
incluídas medidas sancionatórias, com eventual declaração de 
caducidade da concessão, assegurado o direito à ampla defesa.          

§ 8º Os contratos provisórios não formalizados e os vigentes 
prorrogados em desconformidade com os regramentos estabelecidos 
nesta Lei serão considerados irregulares e precários.       



Contratos de Programa
Art.13 da Lei 14.026/2020

Art. 13. Decreto disporá sobre o apoio técnico e 
financeiro da União à adaptação dos serviços públicos 
de saneamento básico às disposições desta Lei, 
observadas as seguintes etapas:
V - alteração dos contratos de programa vigentes, com 
vistas à transição para o novo modelo de prestação;
VI - licitação para concessão dos serviços ou para 
alienação do controle acionário da estatal prestadora, 
com a substituição de todos os contratos vigentes.



Contratos de Programa
Art.14 da Lei 14.026/2020

Art. 14. Em caso de alienação de controle acionário de empresa 
pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviços 
públicos de saneamento básico, os contratos de programa ou de 
concessão em execução poderão ser substituídos por novos 
contratos de concessão, observando-se, quando aplicável, o 
Programa Estadual de Desestatização.



Decreto 10.588/2020
Em 1º de abril de 2022, foi editado o Decreto nº 11.030, de 2022, que alterou o Decreto nº 
10.588/2020, o qual dispõe sobre a regularização de operações e o apoio técnico e financeiro da 
União à adaptação dos serviços públicos de saneamento básico (art. 13, Lei nº 11.445/2007), 
bem como sobre a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da 
União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União (art. 50, Lei nº 11.445/2007). 

Segundo o art. 4º, inciso VI, a alocação de recursos públicos federais ficaram condicionados à 
regularidade da operação a ser financiada. A seu turno, o art. 4º-A, “caput” estabelece que “[a] 
irregularidade do contrato implica a irregularidade da operação  para fins do disposto no inciso 
VI do caput do art. 4º, vedada a alocação de recursos de que trata o art. 50 da Lei nº 11.445, de 
2007, para ações de saneamento em operações irregulares”.

O referido ato regulamentar não estabeleceu hipóteses materiais de irregularidade contratual. 
Em vez disso, indicou o sujeito competente para manifestar-se e decidir acerca das hipóteses de 
irregularidade e, ainda, em que a regularidade pode ser alcançada. Ou seja: permitiu-se a 
convalidação de certos vícios, conforme o art. 4º-A, § 1º, que assim dispõe “[c]abe ao titular do 
serviço público de saneamento básico e à entidade reguladora competente a avaliação quanto à 
existência de eventuais irregularidades e as providências cabíveis”. A discricionariedade 
administrativa dos titulares e suas entidades reguladoras para avaliar situações (ir)regulares foi 
reforçada no art. 4º-A, §3º, VI (“ VI - outras hipóteses não passíveis de regularização, conforme 
entendimento do titular do serviço público de saneamento básico ou da entidade reguladora e 
fiscalizadora”)



Decreto 10.588/2020
Embora não tenha estabelecido um rol de falhas intrínsecas aos contratos, o decreto indicou, em suma, que a não-celebração 
dos aditivos ou a perda das condições para a celebração válida importam a irregularidade contratual, além daqueles que 
tenham sido prorrogados em desconformidade à Lei nº 11.445/2007, conforme se colhe do art. 4ª-A, § 3º

Art. 4º-A (...) §3º Caberá ao titular do serviço público de saneamento básico 
a imediata adoção de providências para transição para uma forma de 
operação regular, nos casos em que o contrato não puder ser regularizado, o 
que ocorrerá inclusive nas seguintes hipóteses: 
I - contratos de programa que não tenham sido objeto de requerimento de 
comprovação de capacidade econômico-financeira, nos termos do disposto 
no Decreto nº 10.710, de 31 de maio de 2021; 
II - contratos de programa cujo prestador de serviço responsável não tenha 
obtido decisão favorável no processo de comprovação de capacidade 
econômico-financeira, nos termos do disposto no Decreto nº 10.710, de 
2021; 
III - contratos de programa cujo prestador de serviço responsável tenha 
obtido decisão favorável no processo de comprovação de capacidade 
econômico-financeira, mas cuja decisão tenha perdido seus efeitos, nos 
termos do disposto no art. 18 do Decreto nº 10.710, de 2021;
IV - contratos de programa que não tenham internalizado, até o dia 31 de 
março de 2022, as metas de expansão e atendimento de que trata o art. 
11-B da Lei nº 11.445, de 2007; 
V - contratos de programa prorrogados em desconformidade com o 
disposto na Lei nº 11.445, de 2007, na Lei nº 14.026, de 2020, e em seus 
regulamentos; e



Decreto 10.588/2020

A fim de evitar convalidações indevidas (e, 
ainda, “a contrario sensu”, declarações de 
situações irregulares que poderiam ser objeto 
de convalidação), além do monitoramento de 
eventuais aprovações de capacidade 
econômico-financeira feitas em 
desconformidade com a legislação, o art. 4º-A, 
§ 2º, estatui que [c]ompete ao titular do 
serviço público de saneamento básico garantir 
o conhecimento e as condições de exame do 
processo de regularização dos contratos aos 
órgãos de controle, tais como os Tribunais de 
Contas e os Ministérios Públicos competentes, 
com vistas a assegurar a adequação e a 
continuidade do serviço público.



Inovações da Lei 14.026/2020 – Exercício da 
Titularidade

 Art.8º, § 1º O exercício da titularidade dos serviços de saneamento poderá ser 
realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio 
de cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, observadas as 
seguintes disposições:

I - fica admitida a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento 
básico, exclusivamente composto de Municípios, que poderão prestar o serviço 
aos seus consorciados diretamente, pela instituição de autarquia 
intermunicipal;  



Inovações da Lei 14.026/2020 – Exercício da Titularidade

Art.8º, § 1º 
II - os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão como objetivo, 
exclusivamente, o financiamento das iniciativas de implantação de medidas 
estruturais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, 
vedada a formalização de contrato de programa com sociedade de economia 
mista ou empresa pública, ou a subdelegação do serviço prestado pela 
autarquia intermunicipal sem prévio procedimento licitatório. 



Inovações da Lei 14.026/2020 

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. (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020)



“Opiniões novas na casa velha - À 
derrubada das opiniões não segue 
imediatamente a derrubada das 
instituições; as novas opiniões habitam 
por muito tempo a casa de suas 
antecessoras, agora desolada e sinistra, e 
até mesmo a preservam, por falta de 
moradia” (F. NIETZSCHE)

Risco iminente ao Novo Marco Legal:

Prestação Direta por empresas estatais 
estaduais ou suas subsidiárias (Nota 
Técnica 12/2022/COCOL)
+
Uso exorbitante da PPP administrativa 
(Nota Técnica 1/COCOL/SSB/2022)
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