
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Saneamento

 

O�cio nº 364/2021/DRP/SNS-MDR

 

 

Brasília, 17 de novembro de 2021.

 
 
Ao Senhor
NICOLA MICCIONE
Secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro
Rua Pinheiro Machado, s/nº - Palácio Guanabara - Laranjeiras - Rio de Janeiro
CEP: 022.231-090 – RJ
 
 
Assunto: Resposta ao Of.SECC/CHEGAB SEI nº 183 - Esclarecimentos em relação ao acesso a recursos
federais.

 

 

Senhor Secretário,

 

1. Trata-se do O�cio Of.SECC/CHEGAB SEI nº 183, de 03 de novembro de 2021, encaminhado
pela Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro à Secretaria Nacional de Saneamento, contendo pedido de
esclarecimento acerca do processo de implantação das Unidades Regionais de Saneamento Básico e a
garan�a de acesso a recursos federais para o setor por parte dos municípios no âmbito do novo leilão
que será realizado pelo Estado.

2. No referido expediente, ques�ona-se especificamente o seguinte:

 
"É permi�do ao Rio de Janeiro, enquanto elabora a criação das Unidades Regionais de Saneamento
Básico, processo para o qual solicita parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento, realizar o
leilão de um novo bloco regionalizado dos serviços municipais de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, sem colocar em risco o acesso a financiamentos federais para o setor?"

 

3. Sobre o assunto, esclareço que a exigência de estruturação de prestação regionalizada
para fins de acesso a recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União ou com
recursos geridos ou operados por órgãos ou en�dades da União, prevista nos incisos VII, VIII e IX do caput
do art. 50 da Lei nº 11.445/2007, não se aplica a contratos de concessão precedidos de licitação
provenientes de estudos contratados pelas ins�tuições financeiras federais anteriormente à data de
publicação do Decreto 10.588, de 24 de dezembro de 2021, conforme disposto no inciso II do art. 8º do
referido decreto:



 
Art. 8º  O disposto nos incisos VII, VIII e IX do caput do art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007, aplica-se
aos contratos de concessão e de parcerias público-privadas precedidos de licitação, nos termos do
disposto no art. 175 da Cons�tuição, firmados posteriormente à data de publicação deste Decreto,
exceto às concessões e parcerias público-privadas que:

(...)

II - sejam objeto de estudos já contratados pelas ins�tuições financeiras federais anteriormente à
data de publicação deste Decreto.

 

4. Por fim, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, que poderão
ser encaminhados para o endereço eletrônico sanearbrasil@mdr.gov.br.

 

 

Atenciosamente,

 

(Assinado eletronicamente)

PEDRO MARANHÃO

Secretário Nacional de Saneamento
Ministério do Desenvolvimento Regional

  

Documento assinado eletronicamente por Pedro Ronald Maranhão Braga Borges, Secretário
Nacional de Saneamento, em 17/11/2021, às 19:37, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3456569 e o
código CRC F500DF27.
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