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AVANÇOS DO SETOR A PARTIR DE 
2003 

MINISTÉRIO DAS 
CIDADES 

CONSELHO DAS 
CIDADES 

COMITÊS TÉCNICOS CONFERÊNCIA 
NACIONAL DAS CIDADES  

2005 - LEI DE 
CONSÓRCIO PÚBLICOS – 

NO 11.107 

2007 - LEI NACIONAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO – 

NO 11.445 

2010 – 
REGULAMENTAÇÃO DA 

LNSB 

2013 – PLANSAB 

RETOMADA DOS 
INVESTIMENTOS 



O QUE SE PRETENDE 
COM AS PROPOSTAS DE 

MUDANÇA DA 
LEGISLAÇÃO DO 

SANEAMENTO BÁSICO 





Desmistificando os números 

do Saneamento Básico 





 

Fonte: PNAD Contínua (IBGE, 2017). 







Sobre Despesas com Pessoal x Investimento 
 

A comparação correta: 
 comparação das despesas de pessoal com as receitas auferidas; 
 despesas de pessoal X despesas de exploração; 
 número de ligações por empregado.  
 
 A argumentação não se sustenta: Se as empresas fizerem todos os 

investimentos necessários ao atingimento das metas de 
universalização, a necessidade de investimentos se resumiria ao 
crescimento vegetativo da população e para a reposição dos ativos. 
Ou seja, quanto mais eficiente for a empresa, ao investir nos 
serviços visando atender a toda a população, a necessidade de 
investimentos será bem menor e, como consequência do aumento 
da sua área de atuação, as despesas de pessoal serão maiores. 



Sobre os 
investimentos 

 





 



http://atlasesgotos.ana.gov.br/ 

Estratégia e investimentos 
A implementação das 
soluções de esgotamento 
sanitário e os investimentos 
serão feitos de forma 
gradual. No horizonte de 
2035 foi estimado o valor de 
R$ 149,5 bilhões em obras 
de coleta e tratamento dos 
esgotos para os 3 grupos, 
com foco na universalização 
do esgotamento sanitário, 
na proteção dos recursos 
hídricos e no seu uso 
sustentável. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) e a Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental apresentam: 



 
 

Tabela 1 – Evolução do PIB, seus componentes e da oferta dos serviços de água e esgotos 

ANO LT AG LT ESG VAGP VESGT PIB AGROPEC IND SERV 

2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2008 112% 114% 104% 109% 105% 106% 104% 105% 

2009 116% 117% 105% 117% 105% 102% 99% 107% 

2010 120% 128% 108% 124% 113% 109% 109% 114% 

2011 125% 136% 111% 128% 117% 115% 114% 118% 

2012 128% 140% 114% 141% 120% 111% 113% 121% 

2013 132% 146% 116% 142% 123% 121% 115% 125% 

2014 137% 153% 116% 150% 124% 124% 114% 126% 

2015 142% 161% 115% 149% 119% 128% 107% 123% 

2016 146% 167% 117% 159% 115% 121% 102% 120% 

2017 148% 172% 117% 163% 117% 137% 102% 120% 

 





CRESCIMENTO DOS ATIVOS PERMANENETS 

Valores históricos (R$)

Valores 

corrigidos pelo 

IPCA para 2017 

(R$)

2007 86 53.617.895,74 96.501.965,20 100%

2008 85 56.548.252,00 96.105.804,00 100%

2009 88 60.139.798,26 97.986.546,88 102%

2010 96 61.405.538,31 94.465.898,81 98%

2011 103 68.976.310,70 99.636.364,36 103%

2012 105 86.267.345,29 117.737.419,47 122%

2013 107 76.368.258,62 98.411.080,22 102%

2014 110 86.917.239,00 105.257.873,08 109%

2015 127 90.465.394,72 98.992.260,26 103%

2016 136 98.748.835,99 101.661.926,65 105%

2017 142 126.705.620,10 126.705.620,10 131%

Soma dos Ativos permanentes

Crescimento dos ativos permanentesAno Número de Prestadores





Tabela 2 - Participação dos prestadores públicos e privados na amostra analisada  

por variável relevante da oferta dos serviços de água e esgotos 

Participação em 
2017 por tipologia 

Número de 
ligações totais de 

água 

Número de 
ligações totais de 

esgotos 

Volume de água 
produzido 

Volume de 
esgoto tratado 

Prestadores 
privados 

5,1% 4,9% 5,9% 6,5% 

Prestadores 
públicos 

94,9% 95,1% 94,1% 93,5% 

     



• Evolução dos ativos permanentes dos prestadores 
integrantes da amostra (sociedade de economia mista, 
empresa pública ou empresa privada);  

• A soma dos ativos permanentes no período analisado 
cresceu 136%, ou 9% ao ano; 

• Esse resultado expressa o ritmo dos investimentos 
realizados no período; 

• Há que se registrar que este desempenho excepcional foi 
conseguido fundamentalmente pelos prestadores públicos 
que são responsáveis por cerca de 95% da oferta em 2017, 
conforme indicado na tabela 2 a seguir. 



Propostas a serem 
consideradas no 

debate de modificação 
da Lei no 11.445/2007 



1. reforçar  a competência/titularidade municipal dos serviços públicos de 
saneamento básico; 
2. reforçar os consórcios públicos como instrumento de gestão associada e 
cooperação interfederativa como forma de fortalecer a gestão pública, em 
oposição à privatização dos serviços; 
3. defender o instrumento do Contrato de Programa como forma de 
relacionamento entre entes da federação para a prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico, conforme preconizado na Lei no 
11.107/2005 que dispôs sobre normas gerais de contratação de consórcios 
públicos;  
4. reforçar e garantir os instrumentos de participação e controle social 
sobre a prestação de serviços públicos;  
5. reativar o Conselho das Cidades, bem como seus Comitês Técnicos; 



6. garantir, de forma perene e tendo como balizador o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (PLANSAB), recursos do Orçamento Geral da União (OGU) 
para aqueles municípios com maior dificuldade de captação de recursos. E de 
outras fontes onerosas como FGTS e BNDES; 
7. garantir formas de apoio para a elaboração e implementação dos planos 
municipais de saneamento básico; 
8. romper com a dominância do modelo tecnológico tradicional pouco 
adequado às áreas de assentamentos precários (como ocupações informais, 
favelas e morros), à zona rural e aos pequenos municípios; 
9. desenvolver a integração da política de saneamento básico com outras 
políticas públicas, sobretudo as de habitação e desenvolvimento urbano, de 
forma a garantir o planejamento e gestão integrada de todos os componentes 
do saneamento básico; 
10. revogar a EC 95/2016 que congelou investimentos públicos. 



Propostas com relação 
ao PL 3.261/2019 



Retirar da ementa do PL 3.261/19 a expressão: ...”para vedar a prestação por contrato de 
programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal”...; 
 
Incluir como princípio fundamental: “O acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico 
são direitos humanos fundamentais e tem caráter essencial” 
 
Incluir no capítulo da titularidade: ...Os Municípios e o Distrito Federal são os titulares dos 
serviços públicos de saneamento básico. 
  
Parágrafo Primeiro – Nos casos de Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e 
Microrregiões instituídas conforme o Art. 25, § 3° da Constituição Federal, o exercício da 
titularidade será compartilhado pelo conjunto dos entes integrantes das respectivas regiões, 
por meio da entidade interfederativa responsável pela sua governança. 
  
Parágrafo Segundo – A titularidade poderá ser exercida por gestão associada, por meio de 
Consórcios Públicos, nos termos estabelecidos no Art. 241 da Constituição Federal, desde que 
autorizada pelos titulares integrantes do consórcio no ato da sua instituição.” (NR) 

 
 



Incluir, quando se trata dos blocos: “A regionalização da 
prestação de serviços públicos de saneamento básico 
será realizada mediante a utilização dos instrumentos 
previstos na Constituição Federal, por meio da 
instituição de Regiões Metropolitanas, Aglomerações 
Urbanas e Microrregiões nos termos do Art. 25, §3°  ou 
por gestão associada de serviços públicos, autorizada 
por Consórcio Público ou Convênio de Cooperação, nos 
termos do Art. 241.” 
 
 




