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APECS - Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em 
Saneamento e Meio Ambiente

www.apecs.org.br

A APECS foi fundada em 1989, congregando cerca de 35 das mais
representativas empresas de serviços e consultoria em Saneamento e Meio
Ambiente do Estado que atuam nacionalmente e em outros países.

As empresas associadas reúnem parte significativa do patrimônio tecnológico
nacional do setor de Saneamento Básico e Meio Ambiente, fundamental para
o desenvolvimento social e econômico do país, estando presente nos mais
importantes empreendimentos do setor.

Missão: Fomentar, defender e aperfeiçoar o exercício da consultoria, da
prestação de serviços e da tecnologia no setor do saneamento e meio
ambiente

http://www.apecs.org.br/


Os principais serviços prestados pelas associadas da APECS são:

• Elaboração de estudos e projetos de engenharia

• Gerenciamento, fiscalização e controle de qualidade de obras

• Estudos de impacto ambiental

• Serviços operacionais na área de saneamento ambiental

A APECS tem atuado para a melhoria do setor e acredita que o
avanço da saneamento só será efetivo se for adotado como Política
de Estado. A alteração da legislação não será suficiente para mudar
a realidade atual. Em 12 anos da Lei 11.445/07 tivemos uma
evolução pouco expressiva da implantação do saneamento no
Brasil.



ATRASOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO

• Obras do PAC-1 – Serviços Urbanos de Água e Esgotos –
MCidades:

Acórdão No 593/2015 – TCU – Plenário – 25/03/2015
 Auditoria do TCU de Janeiro a Julho/2014
 491 contratos dos exercícios de 2007 a 2011
 Valor total de investimentos previstos - R$ 10,4 bilhões
 Apenas 58 contratos foram concluídos (11,81%)
 Nos contratos concluídos foram investidos somente R$

587 milhões (5,64 %)



ATRASOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO

• Recomendações do Acórdão No 593/2015 – TCU (pg. 42 –
alínea 319):

 Intensificar a destinação de recursos da OGU para a
elaboração de projetos

 Para que o Ministério das Cidades e a CEF prevejam,
dentro da estrutura técnica hoje existente,
mecanismos de apoio aos estados e municípios nas
atividades relacionadas, dentre outros, à contratação e
fiscalização dos contratos à elaboração de projetos de
engenharia



ATRASOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO

• Em 01/06/2016, 8 entidades* levaram um documento
para o ministro Bruno Araujo com “propostas de ações
para solucionar o problema” e dentre elas:

 Assistência Técnica em saneamento para os municípios -
Criação de Programa Nacional de Assistência Técnica em
Saneamento destinado a conferir aos titulares dos serviços
públicos de saneamento, os municípios brasileiros,
capacidade técnica, institucional e de gerenciamento capaz
de fazer frente aos desafios da universalização do
abastecimento de água, da coleta e do tratamento dos
esgotos (4ª Recomendação do Relatório da SubÁgua-2015)



ATRASOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO

* AESBE, ASSEMAE, ABES, ABCON, ABMAQ/SINDESAN, ASFAMAS, APECS E
SINAENCO
http://www.abes-sp.org.br/noticias/19-noticias-abes/7312-abes-e-outras-
entidades-levam-propostas-de-saneamento-para-ministerio-das-cidades

• Relatório da CNI (Confederação Nacional da Indústria) indica que
60% das obras de infraestrutura paralisadas do PAC são de
saneamento. O principais aspectos indicados no relatório são:

 Má qualidade dos projetos, a capacidade de elaboração e
execução de projetos é ruim, principalmente no caso das
Prefeituras Municipais.

 Os principais motivos apresentados para a paralização das
obras de saneamento reforçam as limitações da gestão
púbica no setor.

http://www.abes-sp.org.br/noticias/19-noticias-abes/7312-abes-e-outras-entidades-levam-propostas-de-saneamento-para-ministerio-das-cidades


PREMISSAS PARA O AVANÇO DO SANEAMENTO

• Saneamento é Saúde Pública Preventiva;

• Saneamento público ou privado – Precisamos de saneamento
efetivo e eficiente

• Como estruturar as concessões (contratos de programa,
concessões municipais ou por blocos) sem uma estruturação
adequada?

 Regulação (Solução no PL através da ANA)
 Engenharia Técnica (OPEX e CAPEX) e Engenharia Economico-

Financeira (Como municípios e Estados podem estruturar bons
processos e saudáveis sem apoio técnico? Bons Projetos?)

 Assessoria Jurídica (Como municípios e Estados podem
estruturar bons processos e saudáveis sem apoio técnico?)



PREMISSAS PARA O AVANÇO DO SANEAMENTO

• Deficiência estrutural nas administrações públicas no país: falta
de planejamento (PLANSAB – Dados Declarados) e técnicos
despreparados na maioria dos municípios e estados

• É fundamental a valorização do planejamento para a definição
das ações de curto, médio e longo prazos. (Política de Estado)

• Planejar significa decidir antes e bem para fazer melhor a coisa
certa, no tempo certo e ao custo adequado.

• Atualmente o setor público não tem recursos para fazer frente
aos investimentos necessários para a implementação do
saneamento no país. O capital privado é necessário.



OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 

• O plano municipal de saneamento não é o instrumento adequado
para permitir a entrada do capital privado

• Como estruturar processos que permitam a entrada do capital
privado, sem apoio técnico aos municípios e estados?

• O Governo Federal teve uma ação frustrada com o BNDES
iniciada em meados de 2016:

 11 Estados envolvidos (AL, AM, MA, PA, PE, SE, RO, AC, CE, RN E SC)
 Contratação da consultoria, apoio técnico, através de pregões

(Tivemos descontos altíssimos atingindo o absurdo de 75% de
descontos)

 Dinheiro público mal empregado, pois nenhum contrato foi viabilizado

(Slide apresentado na sequência foi apresentado pelo BNDES na
Comissão de Infraestrutura do Senado em 15/05/2017)





COMO AVANÇAR?

• MP 868/18 – O texto inicial previa um Fundo para Estudos, Projetos,
Estruturação de Processos de Concessão e até Gerenciamento de Obras.
(O texto foi eliminado no relatório final do Senador Tasso Jereissati)

“Art. 6º A Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes
alterações:....”

• A MP 882/19, que previa um apoio técnico nos processos de
estruturação do PPI, teve seu prazo expirado em 02/09/19.

• Como estruturar bons projetos (engenharia e econômico-financeiro),
preparar processos de licitação com apoio jurídico sem recursos e apoio
técnico aos estados e municípios ?

• Todo este processo necessariamente tem que existir para que tenhamos
boas contratações e concessões com prazos fixos e tarifas justas que
remunerem o CAPEX e o OPEX ao longo de todo o período do contrato.



COMO AVANÇAR?

• O Governo Federal deve tornar Saneamento prioridade, e
através de um diagnóstico da situação atual e de um
planejamento de ações detalhado e preciso, desenvolva as
atividades estruturantes para o avanço da implementação desta
infraestrutura

• Gestão única do saneamento sobre a coordenação da SNSA
(Todas as ações e recursos do Governo Federal devem ser geridos
pela SNSA, inclusive da FUNASA)

• O Governo Federal deveria criar unidades de apoio técnico, sendo
uma unidade em cada uma das 5 Regiões: Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e eventualmente estas regiões,
poderiam ser subdivididas de maneira a propiciar apoio mais
eficaz para unidades menores mais adensadas.



DESAFIOS

• Somente a revisão do Marco Legal não solucionará os problemas.
A alteração da legislação sem aos demais componentes
necessários e citados anteriormente pode desestruturar o setor e
atrasar ainda mais o avanço do setor.

• Falta de Recursos Públicos X Estruturação de Processos com
participação do Capital Privado

• Como avançar sem planejamento e uma gestão única da SNSA?

• Como Estados e Municípios vão avançar sem apoio técnico?



DESAFIOS

O RELATÓRIO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE DE 2014 
AFIRMA QUE CADA U$ 1,00 INVESTIDO EM SANEAMENTO BÁSICO 

REDUZ U$ 4,30 NAS DESPESAS COM SAÚDE

ATÉ QUANDO VAMOS PREFERIR REMEDIAR AO INVÉS DE PREVENIR?
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