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RESUMO
A presente dissertação tem por tema a gestão do saneamento básico e a delegação da
prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto ao setor privado através da
concessão. Para tanto, buscou compreender, a partir do histórico da prestação desses serviços
no país, seu desenvolvimento através do modelo centralizador do então Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA), que criou as companhias estaduais detentora única dos recursos
federais. Nesse contexto, se iniciou o modelo de concessão ao poder estadual pelo poder local,
titulares desses serviços. A extinção do PLANASA e a crise econômica com as consequentes
dificuldades cada vez maiores dos estados para os investimentos necessários, ensejou
oportunidades para o setor privado. O presente trabalho analisa a hipótese se tal concessão é
uma via adequada para a concretização do princípio fundamental de universalização do
acesso, que após a edição da lei nº. 11.445 de 2007 corresponde, em síntese, ao abastecimento
de água, coleta de esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial, amplamente
definida na legislação, tanto no atual Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). É
possível destacar que foi pela metodologia de estudo de caso que cheguei ao resultado da
minha hipótese, em que a concessão pode ser uma das vias adequada para a realização de
melhorias na prestação do serviço e universalização do acesso, utilizada de diversos modos,
por meio de alternativas criadas para o estabelecimento das relações entre o setor público e o
setor privado, tanto no Brasil como no mundo, tal como na França, Inglaterra, USA e Chile.
No estudo de caso, tomou-se como paradigma o caso de Pará de Minas, situado no estado de
Minas Gerais, que rescindiu o contrato existente com a companhia de abastecimento estadual
(COPASA), ao constatar, durante uma crise hídrica, que os investimentos necessários não
haviam sido realizados nos serviços sob sua responsabilidade. Através de um processo
licitatório passou a delegar através de concessão a prestação dos serviços de abastecimento de
água ao setor privado. Além disto, com o fim de preservar o interesse público, o Município
criou uma agência reguladora (ARSAP), autarquia com o papel regulador e fiscalizador na
concessão empreendida, para o prazo de 35 anos do contrato entre o poder concedente Município de Pará de Minas - com a concessionária “Águas de Pará de Minas”. Ou seja, a
concessão associada à fiscalização por um setor público pode ser considerada em uma clara
demonstração da necessidade de se pensar formas de prestar o serviço com qualidade e sem
perder de vista os direitos dos usuários, numa articulação entre os interesses públicos e
privados.
Palavras Chaves: Saneamento Básico. Abastecimento de água. Concessão Privada. Gestão.

ABSTRACT

The subject of this work is the water supply and sanitation services management and the
private sector participation by delegation through concessions. In order to do so, it sought to
understand, based on the history of the provision of these services in the country, its
development through the centralizing model of the then National Sanitation Plan
(PLANASA), which created state companies, the only one able to get financial federal
resources. In this context, was started the model for granting power to the state by local
authorities, the owners of these services. The extinction of PLANASA and the economic
crisis with the consequent increasing difficulties of the states for the necessary investments,
provided opportunities for the private sector. The present paper analyzes the hypothesis if
such concession is an adequate way to achieve the fundamental principle of universalization
of access, which after the publication of law no. 11,445 of 2007 corresponds, in summary, to
water supply, sewage collection, solid waste management and rainwater drainage, widely
defined in the legislation, both in the current National Plan of Basic Sanitation (PLANSAB).
It is possible to emphasize that it was by the methodology of the case study that I came to the
result of my hypothesis, in which the concession can be one of the adequate ways for the
accomplishment of improvements in the provision of the service and universalization of the
access, used in several ways, through of alternatives created for the establishment of relations
between the public sector and the private sector, both in Brazil and in the world, as in France,
England, the USA and Chile. In the case study, the case of Pará de Minas, located in the state
of Minas Gerais, which rescinded the existing agreement with the state supply company
(COPASA), was taken as a paradigm when, during a water crisis, the investments had not
been carried out in the services under its responsibility. Through a bidding process, it began to
delegate through concession the provision of water supply services to the private sector. In
addition, in order to preserve the public interest, the Municipality created a regulatory agency
(ARSAP), an autarchy with the regulatory and supervisory role in the concession undertaken,
for the 35-year term of the agreement between the granting authority - Pará Municipality
Minas - with the concessionaire "Águas de Pará de Minas". In other words, the concession
associated to the supervision by a public sector can be considered in a clear demonstration of
the need to think about ways to provide the service with quality and without losing sight of
the rights of users, in an arti
Key Words: Basic Sanitation. Water supply. Private Concession. Management.
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1 INTRODUÇÃO

A presente dissertação tem por hipótese se a alternativa da gestão do sistema de
abastecimento de água pela concessão à iniciativa privada seria adequada no atual contexto
nacional, considerando a necessidade de garantir o direito fundamental à agua.
Para tanto, inicialmente é apresentado os antecedentes da política de saneamento no
Brasil, a formulação do Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, de caráter fortemente
centralizador, que estabeleceu as companhias estaduais de saneamento, propõe a análise deste
tema observando ainda o caso do município de Pará de Minas que, diante de uma crise
hídrica, realizou mudanças de gestão na prestação do serviço de abastecimento de água e
coleta de esgoto, delegando o serviço para a iniciativa privada através de um processo de
concessão e rompendo os laços com a companhia estadual de abastecimento (Copasa), o que
gerou inclusive processo judicial diante da ausência de uma regulação legislativa clara sobre a
questão.
A análise do tema se justifica já que o saneamento básico, após processo histórico,
abarca atualmente em síntese o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, o
manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial, atividades essenciais para a vivencia de uma
vida em condições de dignidade em cidades sustentáveis tanto no que tange ao meio ambiente
como no que corresponde a saúde da população.
A universalização do acesso ao serviço de saneamento básico é princípio fundamental
e direito essencial, conforme considerações atuais da ONU. Seguindo esse entendimento de
saneamento básico enquanto direito é que as políticas e programas elaborados neste sentido,
tal como o PLANSAB e o PLANASA, se mostram da maior relevância em seu estudo para
compreender os meios e modos de se dar mais eficiência na gestão da prestação deste serviço
ao maior número possível de cidadãos, universalizando o acesso não só a rede, mas também a
qualidade no atendimento.
Assim, é que se busca compreender como garantir a universalização do abastecimento
de água à população, direito fundamental previsto na lei nacional de saneamento básico,
observando as características econômicas atuais dos municípios.
A hipótese que se abre é se a participação da iniciativa privada no sistema de
abastecimento de água é uma alternativa sustentável viável.
Para tanto, se coloca como objetivo geral compreender como garantir a
universalização do abastecimento de água à população, direito fundamental previsto na lei
nacional de saneamento básico, observando as características econômicas atuais dos
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municípios. E como objetivos específicos estudar a cooperação entre setor público e privado e
suas implicações quanto ao princípio de universalização do acesso, analisar formas de atuação
conjunta, investigar os modelos aplicados em outros países e, especialmente, apresentar o
caso do Município de Pará de Minas, situado no Estado de Minas Gerais.
Para esta apresentação o estudo contou com um estudo de caso, aditivado por análise
bibliográfica teórica e legislação sobre o tema. E ainda, elegeu-se no estudo de caso um
paradigma para a compreensão da teoria abordada, na medida em que o caso de Pará de
Minas/MG empregou a concessão do serviço de saneamento básico em detrimento da
prestação por meio de companhias estaduais, cerne de análise desta dissertação.
O marco teórico tem por base as análises de Valter Lúcio Léo Heller e Carlos
Emmanuel Joppert Ragazzo, dentre outros, assim como, a legislação brasileira sobre
saneamento básico, principalmente a lei nº. 11.445 de 2007, e os dados constantes em órgãos
oficiais sobre o caso de Pará de Minas.
Assim, a presente dissertação foi dividida em 7 partes, sendo a primeira esta
introdução.
O primeiro capítulo dedicar-se-á ao conceito de saneamento básico, as atividades
integrantes e sua previsão legal, assim como o ciclo histórico deste conceito e suas
considerações dentro do programa PLANSAB e PLANASA, e por fim, a compreensão deste
conceito a nível internacional com o reconhecimento da ONU do saneamento básico enquanto
direito.
No segundo capítulo analisar-se-á o princípio fundamental da universalização do
acesso aos serviços de saneamento básico, previsto na Lei nº. 11.445 de 2007, e a sua gestão
em situações de escassez, tomando como caso de análise a crise hídrica de 2014 no Brasil.
No terceiro capítulo estudar-se-á as muitas formas de relacionamento entre setor
público e setor privado, dando especial destaque à concessão, e sua utilização em parcerias
público-privadas e consórcios municipais, e ainda, contratos inovadores utilizados entre
público e privado que tem por fim promover a prestação dos serviços de saneamento básico.
O quarto capítulo dissertará sobre os modelos de relacionamento entre setor público e
privado no Brasil e no mundo, especificamente França, Inglaterra, USA, Chile. E ainda, a
tendência a nível mundial de se remunicipalizar os serviços de saneamento, suas vantagens e
desvantagens.
O quinto capítulo apresenta o caso de Pará de Minas, no Estado de Minas Gerais, que
diante de uma crise hídrica e período de mais de 20 dias sem abastecimento de água, tomou a
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decisão de transferir os serviços de água e esgoto ao setor privado através de concessão dos
serviços.
Por fim, no sexto capítulo dedicar-se-á as barreiras enfrentadas para a plena
implementação dos serviços de saneamento e a ausência de uma autonomia financeira dos
municípios para executar suas atribuições constitucionais de atendimento da demanda local
por serviços de saneamento diante do pacto federal de distribuição de receitas tributárias.
Esta dissertação não pretende abordar todo o tema de saneamento básico e não tem
pretensões de esgotar o tema, diante da complexidade desta política pública e sua
essencialidade para uma vida em condições de dignidade.
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2 O QUE É SANEAMENTO BÁSICO

Este capítulo se inicia pontuando que o presente terá por fim apresentar a política
pública de prestação de serviço de saneamento básico a uma população, quando devem ser
considerados vários ramos de políticas públicas, quais sejam, utilização de recursos hídricos e
meio ambiente, na medida em que “o saneamento utiliza a água como matéria-prima, sendo o
esgoto gerado a partir dessa utilização uma das principais preocupações ambientais”
(RAGAZZO, 2011, p. 271). Além disso, o desenvolvimento urbano que demanda toda a
infraestrutura de saneamento básico – abastecimento de água, coleta e disposição adequada de
esgotos e resíduos sólidos e drenagem urbana.
E aqui ressalta-se que uma política pública é o conjunto de atividades formuladas e
implementadas pelo Estado, de forma direta ou indireta, seja com a participação de entidades
públicas, públicas e privadas, visando atender necessidades qualificadas historicamente como
essenciais ao exercício da cidadania. Implica necessariamente uma tomada de decisão diante
de um amplo leque de opções disponíveis, com impactos de diversas ordens, seja econômico,
social, jurídico ou operacional (HELLER, PÁDUA, 2010).
Assim, passa-se a análise dos conceitos fundantes sobre os quais a Lei 11.445/2007 da
Política pública de saneamento básico estabelece e podem ser compreendidos no atual
momento, a partir de suas afluentes legislativas nacionais e internacionais e o seu ciclo
histórico de implementação, especialmente a partir da década de 1950, em que se observa
uma atuação do Estado brasileiro para atendimento de uma demanda coletiva.

2.1 Antecedentes Históricos

Os primórdios da prestação de serviços de água e esgoto no país estão marcados pela
presença de companhias estrangeiras, “afastadas, a partir da década de 1950, sob alegação de
não terem conseguido estender a rede de saneamento para uma parcela considerável da
população, justamente por visar apenas remuneração do capital investido” (RAGAZZO, 2011,
p. 277).
Até a década de 1960 esses serviços eram prestados, na sua grande maioria, pelos
próprios municípios, através de seus departamentos de água e esgoto, denominados Serviço
Autônomo de Água e Esgoto - SAE ou Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAE,
sendo alguns apoiados tecnicamente pela Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública
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(FSESP), atual Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), integrante do Ministério da Saúde
(PEREIRA JUNIOR, 2008).

No Brasil, a execução dos serviços de saneamento básico esteve inicialmente sob a
responsabilidade do setor de saúde, com destaque para as ações da então Fundação
Serviço Especial de Saúde Pública – FSESP, hoje Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA, vinculada ao Ministério da Saúde. A partir do final da década de 1960,
com a edição do Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, grande parte dos
sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitários municipais foi transferida
para as empresas estaduais de saneamento (RIBEIRO, 2016).

Foi durante a década de 1960 que o governo federal passou a pensar o saneamento
como prioridade e quando se iniciou o planejamento e constituição de entidades regionais
para atender as capitais e regiões metropolitanas, tais como a COMAG (Companhia Mineira
de Água e Esgoto) para o Estado de Minas Gerais, atualmente Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa.
Assim, foi elaborado de forma preliminar em 1968 e concretizado em 1971, o Plano
Nacional de Saneamento Básico do Brasil – PLANASA, tendo por vetor a incorporação dos
serviços municipais de saneamento básico por empresas estaduais (RAGAZZO, 2011).
De acordo com o Decreto nº 82.587, de 6 de novembro de 1978, os serviços públicos
de saneamento básico regulados pelo PLANASA eram apenas aqueles “administrados e
operados por companhias de saneamento básico, constituídas pelos Governos Estaduais”,
através de “convênio com o Banco Nacional da Habitação” (art. 2º, BRASIL, 1978).
O PLANASA tinha por objetivos os seguintes:

Art. 3º - O PLANASA tem por objetivos permanentes:
a) - a eliminação do déficit e a manutenção do equilíbrio entre a demanda e a oferta
de serviços públicos de água e de esgotos, em núcleos urbanos, tendo por base
planejamento, programação e controle sistematizados:
b) - a auto sustentação financeira do setor de saneamento básico, através da evolução
dos recursos a nível estadual, dos Fundos de Financiamento para Água e Esgotos
(FAE);
c) - a adequação dos níveis tarifários às possibilidades dos usuários, sem prejuízo do
equilíbrio entre receita e custo dos serviços, levando em conta a produtividade do
capital e do trabalho;
d) - o desenvolvimento institucional das companhias estaduais de saneamento
básico, através de programas de treinamento e assistência técnica;
e) - a realização de programas de pesquisas tecnológicas no campo do saneamento
básico (BRASIL, 1978).

O Plano tinha por executor o Banco Nacional de Habitação (BHN), que exigia a
concessão dos serviços realizados pelos municípios às empresas estaduais, condição para o
recebimento de subsídios, reconhecendo a titularidade destas últimas para a execução dos
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serviços de saneamento básico, através da aprovação pelas câmaras de vereadores. Ocorre que
tal exigência não foi cumprida por todos os municípios, o que originou formas inovadoras e
das mais diversas de prestação de serviço, tal como convênios entre prefeituras e empresas
estaduais (PEREIRA JUNIOR, 2008).

Naquela época, apesar dos compêndios de engenharia sanitária definirem
saneamento básico como os sistemas de abastecimento doméstico, esgotamento
sanitário, resíduos sólidos, drenagem e controle de vetores, as companhias estaduais
de saneamento, que detinham exclusividade dos recursos públicos federais, atuavam
apenas como empresas de água e esgoto, com enfoque em obras, sem considerar os
indicadores de saúde. Os municípios que não entregavam seus sistemas de água para
as companhias estaduais de saneamento, por meio de concessão, não tinham acesso
a esses recursos federais (RIBEIRO, 2016)

Neste sentido, cabe ressaltar que o conceito de saneamento básico adotado era restrito
a abastecimento de água (da captação à distribuição) e esgotamento sanitário (que inclui
coleta e tratamento), em uma proposta minimalista (RAGAZZO, 2011, p. 273). Como se nota:

Art.2º
§ 2º - Os serviços públicos de saneamento básico compreendem:
a) - os sistemas de abastecimento de água definidos como conjunto de obras,
instalações e equipamentos, que têm por finalidade captar, aduzir, tratar e distribuir
água;
b) - os sistemas de esgotos, definidos como o conjunto de obras, instalações e
equipamentos, que têm por finalidade coletar, transportar e dar destino final
adequado às águas residuárias ou servidas (BRASIL, 1978).

Sobretudo na década de 1970, em consonância com as determinações do Plano
Nacional de Saneamento (PLANASA), foram criadas empresas estaduais de saneamento, em
todas as unidades estaduais da Federação, através do processo de adaptação das entidades ou
empresas que já prestavam o serviço. Como, por exemplo, temos a Copasa, originada da fusão
entre a entidade estadual de Minas Gerais COMAG e o Departamento Municipal de Água e
Esgoto de Belo Horizonte – DEMAE (PEREIRA JUNIOR, 2008).

De forma a dar concretude ao projeto, foram criadas as Companhias Estaduais de
Saneamento Básico (CESB’s). Vale frisar que a ideia de concretizar o serviço no
âmbito estadual tinha por propósito permitir a adoção de uma política de subsídio
cruzado entre Municípios rentáveis e não-rentáveis, além de possibilitar um
gerenciamento centralizado e, portanto, mais eficiente dos riscos da prestação do
serviço. O Planasa, na verdade, reconhecia a necessidade de soluções regionais para
saneamento, escolhendo, para tanto, uma estrutura de prestação centrada nos Estados
(RAGAZZO, 2011, p. 278/279).
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Para viabilizar o sistema de subsídio cruzado nos estados era necessário a inclusão das
capitais, cedendo seus sistemas às companhias estaduais, pois eram as cidades que
apresentavam melhores infraestruturas e maior disponibilidade a pagar. Como os Prefeitos e
Governadores à época eram nomeados pelo governo central, a adesão das capitais foi quase
integral.

Assim todas as capitais brasileiras, à exceção de Porto Alegre, passaram para o
domínio estadual seus serviços de água e esgoto. Para as cidades de menor porte o
mais comum era as companhias de saneamento aceitar apenas a concessão de água,
que lhes dava um retorno financeiro mais favorável, deixando de lado os esgotos a
céu aberto, sem nenhuma preocupação com a saúde da população (RIBEIRO, 2016).

Na avaliação de Pereira Junior (2008) o modelo de atendimento dos serviços de
saneamento por meio de empresas estaduais se mostrou eficiente e fundamental em Estados
como Minas Gerais e São Paulo, mas se mostrou inadequado em Estados como Amazonas e
Mato Grosso, resultando, mais tarde, na privatização ou extinção destas empresas, devido à
problemas financeiros e de organização para prestação de serviços adequados aos padrões
exigidos pela legislação.
Todavia, o Programa tinha como foco apenas a construção e ampliação das redes, não
incentivando a eficiência operacional, nem avaliando indicadores finalísticos de saúde,
portanto, sendo objeto de muitas críticas. O Planasa teve seu fim durante a Nova República,
em decorrência, principalmente, da extinção do Banco Nacional da Habitação – BNH, em
meados da década de 1980, sistema financeiro que lhe sustentava.
Contudo, o Planasa pode ser considerado de sucesso em sua época, uma vez que
propiciou o acesso a 56 milhões de pessoas ao saneamento básico, aumentando de 54,4% para
87% a ampliação da rede de abastecimento de água potável, e de 22,3% para 43% do
esgotamento sanitário, ambos no período entre 1970 e 1985 (RAGAZZO, 2011, p. 278/279).
Na década de 1990, período em que o Planasa foi formalmente extinto, foi sancionada
a Lei nº 8.987 de 1995, Lei de Permissões e de Concessões de Serviços Públicos, o que
resultou em um processo de privatização no país, prejudicado inicialmente em sua expansão
em decorrência da ausência de um marco regulatório a nível nacional (RAGAZZO, 2011).
Foi apenas nesse período que começou a atuar no Brasil uma nova figura para atender
a demanda por qualidade de serviço de saneamento básico, os concessionários privados de
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, utilizado inicialmente
por capitais como Manaus (AM), que optou por essa forma de prestação de serviços
especialmente em decorrência do fracasso na utilização do modelo de empresas estaduais.
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Além disto, uma nova figura também se apresentou, mesmo que de forma esparsa, qual seja,o
consórcio de municípios, baseado na Lei de nº 11.107 de 2005, que atende, inclusive, ao
dispositivo que viria ocorrer na própria política nacional de saneamento básico, Lei nº 11.445
de 2007, que prevê a possibilidade de cooperação entre municípios (PEREIRA JUNIOR,
2008).
Em 2006, um ano antes da edição da Lei nº 11.445, havia municípios que ainda
prestavam diretamente os serviços de água e esgoto, por meio dos SAE e DAE, bem como, o
atendimento por empresas estaduais, sendo que a qualidade e eficiência de ambos variavam
conforme possibilidades financeiras para investimento e habilidade organizacional da
estrutura disponível (PEREIRA JUNIOR, 2008).

Para os municípios que permaneceram autônomos, seu fortalecimento se deu com a
criação da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento –
ASSEMAE que passou a lutar pelos direitos de seus associados junto aos recursos
federais na Caixa Econômica Federal – CEF, o novo agente financeiro para o
saneamento básico. Entretanto, as dificuldades políticas e a crise na economia
acabaram por extinguir o PLANASA e seu agente financeiro BNH, deixando o setor
de saneamento básico à deriva. Face ao vácuo que se instalou, representantes dos
diversos grupos de interesse – companhias estaduais de saneamento, municípios
autônomos, fabricantes e fornecedores de materiais, empreiteiras, academia e
sociedade civil organizada, passaram a cobrar uma política para o setor. Assim, em
1992 foi aprovado no Congresso Nacional o Projeto de Lei da Câmara – PLC 99,
que dispunha sobre a Política Nacional de Saneamento e seus instrumentos, mas
vetado integralmente pela Presidência da República em 1995. No mesmo ano, em
contrapartida, foi sancionada a Lei n.8.987, em 13 de fevereiro, conhecida como Lei
das Concessões por dispor sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal (RIBEIRO, 2016).

Após a extinção do PLANASA, o setor de saneamento básico passou por uma fase
crítica, sem diretrizes, o que deixava à deriva os grupos de interesse para sua implementação.
Foi apenas com a I Conferência Nacional de Saneamento, em 1999, e a criação do Ministério
das Cidades em 2003, que se iniciou uma nova fase de alento para o setor.

A falta de diretrizes para o setor prejudicava o seu desenvolvimento, não permitindo
o avanço de seus indicadores, mas por outro lado mobilizava seus grupos de
interesse cada vez mais. Nesse sentido, ocorreu em 1999 a realização da I
Conferência Nacional de Saneamento, que consagrou o princípio da universalização
do acesso aos serviços de qualidade, com titularidade dos municípios, a ser
prestados por operadores públicos e com mecanismos de controle social, inclusive
para a definição de prioridades. A partir de 2003, a União assume explicitamente seu
papel financiador e regulador do saneamento básico, por meio da criação do
Ministério das Cidades e sua Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
(SNSA), condicionando novos financiamentos à viabilidade econômica e social e
procurando articular o setor com as demais políticas urbanas. Para garantir a
participação popular dá continuidade à realização de Conferências e instala o
Conselho das Cidades com a participação da sociedade civil organizada (RIBEIRO,
2016).
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Essa Conferência lançou as bases para a discussão de uma nova política para o setor,
mobilizando os diversos grupos de interesse. O recém-criado Ministério das Cidades e sua
Secretaria de Saneamento Ambiental – SNSA lideraram o processo para a formulação da base
legal para uma Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei 11.445/2007.
Por isso a Lei nº 11.445 de 2007 se mostra tão abrangente em seus aspectos, pois
caberia atender às diversas realidades instaladas no Brasil. O que se nota é a utilização de
diversos modos de organização e prestação do serviço de saneamento urbano, expressão das
diversidades regionais e da tentativa histórica de prestar um serviço de maior qualidade e
eficiência, seja por meio de empresas municipais ou estaduais. Ou por meio de parcerias com
pessoas privadas, tais como os concessionários privados ou mesmo a terceirização de
atividades determinadas, como a limpeza urbana ou manejo de resíduos (RAGAZZO, 2011).
2.2 Lei de Saneamento Básico – Lei nº 11.445/2007

Como pode ser observado, a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e o decreto nº
7.217 de 21 de junho de 2010 que a regulamenta são as diretrizes básicas para se compreender
a atual política pública de saneamento no Brasil, sendo resultado do debate social sobre o
tratamento da água e o norte sobre qual se baseia os programas de saneamento.
Antes da Lei nº 11.445 de 2007 não existia um marco regulatório geral no nível
nacional, sendo que o setor de saneamento básico era autorregulado. A legislação foi pensada
para ser um “guia” com regras mínimas de convivência entre titulares, prestadores de serviços
e usuários, de todas as esferas administrativas, cabendo aos municípios, os estados e o Distrito
Federal estabelecer normas complementares para atender as atividades operacionais e
peculiaridades locais (RAGAZZO, 2011).
Tal conduta obedece à determinação constitucional prevista no art. 21 da Constituição
de 1988, que diz que compete à União, “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos” (art. 21, XX). Bem como, ao
art. 23 que dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico” (art. 23, IX, BRASIL,1988).
Uma vez que a nº Lei nº 11.445 estabelece apenas diretrizes, possível perceber que
tentou abarcar todas as formas possíveis de organização dos serviços, de modo a atender as
múltiplas e diversas realidades sociais, ambientais e econômicas brasileiras.
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José de Pereira Junior (2008) resumiu os aspectos abordados pela Lei nº 11.445 nos
seguintes termos:
• define saneamento básico como o conjunto de quatro serviços públicos:
abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; drenagem urbana; e manejo
de resíduos sólidos urbanos (coleta e disposição final do lixo urbano);
• estabelece que o saneamento básico deve ser objeto de planejamento integrado,
para cuja elaboração o titular pode receber cooperação de outros entes da Federação
e mesmo de prestadores dos serviços;
• estabelece diretrizes para a prestação regionalizada de serviços de saneamento,
quando uma mesma entidade presta serviço a dois ou mais municípios, contíguos ou
não, a qual deve ter regulação e fiscalização unificadas;
• estabelece regras para o relacionamento entre titulares e prestadores de serviços,
sempre por meio de contratos, incluindo a reversão de serviços e de bens a eles
vinculados, quando do término de contratos de delegação (concessão ou contratoprograma);
• estabelece regras para o relacionamento entre prestadores de atividades
complementares do mesmo serviço – exige a formalização de contratos entre
prestadores de etapas interdependentes do mesmo serviço;
• fornece diretrizes gerais para a regulação dos serviços, a qual deve ser exercida
por entidades com autonomia decisória, administrativa, orçamentária e financeira (a
regulação e a fiscalização dos serviços podem ser exercidas diretamente pelo titular,
ou podem ser delegadas a entidade estadual, de outro município ou de consórcio de
municípios);
•relaciona os direitos e obrigações mínimas de usuários e prestadores dos serviços;
• fixa as diretrizes básicas para a cobrança pela prestação dos serviços de
saneamento básico, incluindo as condições e situações em que estes podem ser
interrompidos (PEREIRA JUNIOR, 2008, p. 72,73)

Com o intuito de atender o disposto em Lei foram criadas obrigações para todos os
entes federativos em termos de elaboração de planos, sendo para a União o Plano Nacional de
Saneamento Básico, com as diretrizes gerais para o País. Os planos estaduais e distrital, de
responsabilidade dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. E, por fim, mas não
menos importantes os planos municipais de responsabilidade do poder local, ente federativo
constitucionalmente responsável pela prestação dos serviços de saneamento básico.
No nível nacional foi elaborado o Plano Nacional de Saneamento Básico -PLANSAB,
publicado em 2103, vigente atualmente e elaborado para atender as diretrizes contidas na
citada lei.

2.1.1 Definições e Conceitos

A Lei nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes para a política
pública de saneamento básico no nível federal. Nesta lei, marco na análise da atual política de
saneamento no Brasil, encontramos a seguinte definição de saneamento básico. Vejamos:
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Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das
respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; (BRASIL, 2007)

A Lei nº 11.445 é clara ao afirmar que saneamento básico é o conjunto de serviços,
infraestrutura e instalações operacionais.
O decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010 estabelece normas para execução da Lei nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007. Interessante notar que a própria legislação esclarece os
termos contidos no conceito.
O serviço público de saneamento básico compreende o “conjunto dos serviços
públicos de manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana, de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais”. E ainda, incluso no
conceito de serviço as “infraestruturas destinadas exclusivamente a cada um destes serviços”
(BRASIL, 2010).
Isto porque é princípio fundamental previsto na Lei n° 11.445 de 2007, além da
universalização, a integração entre infraestrutura, serviços e gestão eficiente dos recursos
hídricos (art.2º, XII).
A infraestrutura do saneamento básico, como dito, integra os serviços públicos e
consistem nos equipamentos e obras destinadas ao fornecimento de saneamento básico. A
título de exemplo, o Decreto nº. 7.217 de 2010 afirma que um sistema de abastecimento de
água compõe-se de instalações de um conjunto de infraestruturas, permitindo a distribuição e
canalização de água potável para uma população (art. 2º, XXIV).
O decreto alude ainda para a eficiência na prestação do serviço, isto é “atividade,
acompanhada ou não de execução de obra, com objetivo de permitir aos usuários acesso a
serviço” de qualidade (art. 2º, V), para tanto, dispõe que há de ocorrer um “estímulo à
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implantação de infraestruturas e serviços comuns a Municípios, mediante mecanismos de
cooperação entre entes federados” (art. 54, XI).
E por fim, instalações operacionais, isto é, locais destinados a realização e
fornecimento do serviço à população. Uma interessante definição ajuda a compreender o
conceito de instalações, contida na Portaria de nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que
assim dispõe:

VI - sistema de abastecimento de água para consumo humano: instalação composta
por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação
até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água
potável, por meio de rede de distribuição (BRASIL, 2011).

O atendimento da população em suas necessidades diárias de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e
manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas
integra o conceito e é princípio básico do serviço de saneamento básico, previsto no art. 2º,
III, da Lei nº 11.445. Deste modo, as atividades serão analisadas pormenorizadamente a
seguir.

2.1.1.1 Tratamento de água

A lei n° 11.445 quando alude para o abastecimento de água, afirma que o saneamento
básico é: “constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao
abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos
instrumentos de medição” (art. 3º, I, a, BRASIL, 2007)
Evidente que tal abastecimento consiste no fornecimento de água potável dentro dos
padrões de qualidade previstos na legislação, assim, é que se fala aqui em tratamento da água
fornecida a população.
O Decreto 7.217 alude para o sistema de abastecimento de água, como se nota:

XXIV - sistema de abastecimento de água: instalação composta por conjunto de
infraestruturas, obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e à
distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do
Poder Público; (BRASIL, 2010).
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A água potável é definida no aludido decreto como “água para consumo humano cujos
parâmetros microbiológicos, físicos e químicos atendam ao padrão de potabilidade
estabelecido pelas normas do Ministério da Saúde” (art. 2º, XXIII, BRASIL, 2010).
A portaria de nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, dispõe sobre os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade. Para tanto conceitua água potável como “água que atenda ao padrão de
potabilidade estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde” (BRASIL, 2011).
Para o oferecimento de água potável à população necessário o tratamento da água
destinada ao consumo humano, isto é, “destinada à ingestão, preparação e produção de
alimentos e à higiene pessoal” (art. 5º, I). A água tratada é aquela submetida a processos
físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade (art. 5º,
V). Neste sentido o art. 24 da portaria do Ministério da Saúde afirma que “toda água para
consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção ou
cloração” (BRASIL, 2011).
O tratamento de água é ponto essencial, já que o abastecimento exige fornecimento de
água potável dentro dos padrões de qualidade exigidos na legislação, desta forma o
responsável pelo sistema de abastecimento coletivo deve assegurar “pontos de coleta de água
na saída de tratamento e na rede de distribuição, para o controle e a vigilância da qualidade da
água” (art. 13, XII, BRASIL, 2011).
No entanto, importante frisar que apenas o tratamento acima mencionado não garante
a condição de potabilidade da água, isto porque, entre o tratamento e o consumo, que inclui a
distribuição, reservação e o próprio consumo, pode haver uma deterioração da qualidade da
água. Deste modo, o tratamento da água deve ser pensado em visão mais sistêmica,
comportando a dinâmica pelo qual passa a água, desde o manancial até o consumo, atendendo
ao princípio das múltiplas barreiras, composta por uma necessidade de se preservar e proteger
os mananciais e investir em tecnologias de tratamento adequadas para se evitar a
contaminação durante a fase de distribuição da água (HELLER, PÁDUA, 2010).

2.1.1.2 Esgotamento sanitário
A Lei nº 11.445 prevê o conceito de esgotamento sanitário: “constituído pelas
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente” (art. 3º, I, b, BRASIL, 2007).
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O Decreto 7.217 dispõe que:

Art. 9º Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário os serviços
constituídos por uma ou mais das seguintes atividades:
I - coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários;
II - transporte dos esgotos sanitários;
III - tratamento dos esgotos sanitários; e
IV - disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de
unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas (BRASIL,
2010)

O artigo acima prevê as atividades que constituirão o serviço público de esgotamento
sanitário, aludindo para um ciclo contínuo de coleta, transporte, tratamento e destinação final
do esgoto. Em regra, “toda edificação permanente urbana será conectada à rede pública de
esgotamento sanitário disponível” (art. 11, BRASIL, 2010).
Interessante salientar que os recursos hídricos não integram os serviços de saneamento
básico, mas são objeto de preservação, sendo que sua utilização na prestação dos serviços, tal
como disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, depende de outorga de
direito de uso (art. 4º, BRASIL, 2007).
2.1.1.3 Resíduos sólidos (limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos)

A lei nº 11.445 dispõe que limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos consistem no:
“conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas” (art. 3º, I, c, BRASIL, 2007).
A citada lei prevê ainda que:

Art. 7ºPara os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:
I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I
do caput do art. 3o desta Lei;
II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por
compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I
do caput do art. 3o desta Lei;
III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros
eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana (BRASIL, 2007).

O Decreto 7.217 esclarece que:
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Art. 12. Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as
atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos:
I - resíduos domésticos;
II - resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em
quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do
titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não
sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou
administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e
III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana, tais como:
a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e
logradouros públicos;
b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos;
c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas
pluviais em logradouros públicos;
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos
de acesso aberto ao público (BRASIL, 2010).

Cabe salientar quais ações integram o serviço público e quais não integram, sendo que
o decreto deixou claras as limitações ao afirmar que apenas as ações de manejo dos resíduos
domésticos e similares e os de limpeza urbana se incluem no conceito. Por outro lado, são
consideradas “prestadoras do serviço público de manejo de resíduos sólidos” as cooperativas
ou associações integradas por pessoas físicas de baixa renda, denominados catadores de
materiais recicláveis, uma vez que realizam todas as fases de coleta, processamento e
destinação dos resíduos recicláveis e reutilizáveis através da comercialização (art. 2º, §1 e §3º,
BRASIL, 2007).

2.1.1.4 Drenagem e Manejo de águas pluviais

A lei nº 11.445 explica que drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e
fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas consta no: “conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas” (art. 3º, I, d).
O Decreto 7.217 dispõe que:
Art. 15. Consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas os
constituídos por uma ou mais das seguintes atividades:
I - drenagem urbana;
II - transporte de águas pluviais urbanas;
III - detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões
de cheias, e
IV - tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas (BRASIL, 2010).

29

O serviço de drenagem e manejo de águas fluviais, limpeza e fiscalização preventiva
das respectivas redes foi incluído como princípio fundamental do serviço de saneamento
básico em 2016, através da Lei nº 13.308, visando a prestação planejada de um serviço que
garanta saúde pública e segurança da vida e do patrimônio público e privado (art. 2º, IV,
BRASIL, 2007).
2.3 O Plano Nacional de Saneamento Básico –PLANSAB – O Marco Regulatório

O PLANSAB foi previsto na Lei nº 11.445, que determinou sua elaboração pelo
Ministério das Cidades.
Art. 52. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades:
I - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB que conterá:
a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos,
para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis
crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a
compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União;
b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza
político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural
e tecnológica com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos;
c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos
e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação das
respectivas fontes de financiamento;
d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de
especial interesse turístico;
e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações
executadas (BRASIL, 2007).

Em 2013, o PLANSAB foi aprovado pela Portaria Interministerial nº 571, de 06 de
dezembro de 2013. Segundo a portaria, o plano que conta com o planejamento e coordenação
pelo Ministério das Cidades, deverá ser revisado quadrienalmente, apresentando os
indicadores de monitoramento dos resultados e dos impactos previstos (MINISTERIO DAS
CIDADES, 2013)

O PLANSAB conta com investimentos estimados de R$ 508 bilhões entre 2013 e
2033 e prevê metas nacionais e regionalizadas de curto, médio e longo prazos, para a
universalização dos serviços de saneamento básico. O plano nacional deve abranger
o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e de
águas pluviais, além de tratar das ações da União relativas ao saneamento nas áreas
indígenas, nas reservas extrativistas e nas comunidades quilombolas. (MINISTERIO
DAS CIDADES, 2013)

A lógica adotada pelo PLANSAB é de planejamento para o futuro, com objetivos a
serem alcançados em curto, médio e longo prazo. O §2º do art. 52 da Lei nº 11.445 determina
que os planos “devem ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente
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e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de
vigência dos planos plurianuais”.
Aqui é importante notar a ampliação do próprio conceito de Saneamento Básico,
atentando para questões ambientais e sócio econômicas, inclusive os sistemas alternativos
para populações de baixa renda. (RAGAZZO, 2011, p. 273). Como se observa:
§ 1o O PNSB deve:
I – abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos
sólidos e o manejo de águas pluviais, com limpeza e fiscalização preventiva das
respectivas redes de drenagem, além de outras ações de saneamento básico de
interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de
banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda;

3 DIREITO À ÁGUA E SANEAMENTO

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2011), 82%
dos brasileiros recebiam água por meio de rede de abastecimento. Considerando apenas a
população urbana, este índice atingia 93%. O atendimento com rede coletora do esgoto era de
apenas 48% da população e de esgotos tratados apenas 38% (SNIS, 2011).
Para 2015, o SNIS informa que o índice de atendimento de água por meio de rede de
abastecimento é de 83,3 %, que considerando apenas a população urbana sobe para 93,1%.
Para o sistema de esgotos sanitários, os índices são de 50,3% de coleta e 47,2% de tratamento
(SNIS, 2015).
Em 2015, segundo diagnóstico comparativo realizado pelo Ministério das Cidades,
tendo em mãos os dados coletados no Sistema Nacional de Informações em Saneamento
Básico, o abastecimento de água em relação ao ano de 2014 aumentou 1,8 milhões de
ligações, isto é 3,5%; 1,5 milhão de economias residenciais ativas, ou seja, cresceu 2,8%; bem
como, aumentou 16,2 mil quilômetros de redes, de forma que ampliou 2,8%. Conclui que em
relação à população atendida, houve um aumento de 1,5 milhão de habitantes em comparação
ao ano de 2014, correspondendo a um acrescimento de 0,9% (BRASIL, 2017).
No que se refere ao esgotamento sanitário, em relação a 2014, há um aumento de 1,4
milhão de ligações, isto é, 4,9%; 1,4 milhão de residências ativas, ou seja, 4.4%; e de 13, 4
mil quilômetros de rede, 4,9%. Em relação a população atendida, possível notar um aumento
de 1,4 milhão de habitantes, num acréscimo de 1,4% da população atendida (BRASIL, 2017).
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Todavia, esses mesmos dados apontam para uma população de mais de 30 milhões de
brasileiros, inclusive cerca de 14 milhões em áreas urbanas, sem acesso às redes de
abastecimento de água potável e cerca de 100 milhões sem esgotamento sanitário.

3.1 Resolução A/RE/64/292 da Assembleia Geral da ONU

Em agosto de 2010, momento em que o Brasil já tinha normativa constitucional e
infraconstitucional determinando diretrizes para implementação de políticas de saneamento
básico, o tema ganha maior relevância devido à debates internacionais preocupados com os
altos índices de mortalidade em decorrência de saneamento básico inexistente ou precário,
como se nota:
Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas
carecen de acceso a agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen
acceso a saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente
1,5 millones de niños menores de 5años y se pierden 443 millones de días lectivos a
consecuencia de enfermedades relacionadas com el agua y el saneamiento.
Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamento en
condiciones equitativas como componente essencial del disfrute de todos los
derechos humanos, (ONU, 2010).

A Resolução A/RE/64/292 da Assembleia Geral da ONU, aprovada em 28 de julho de
2010, dispôs sobre o direito humano à água e ao saneamento. Com o fim de compreender a
importância do conceito de saneamento básico, essencial que compreenda que após 2010, em
decorrência de diversos trabalhos e estudos realizados por comissões especiais da
Organização, foi reconhecida a água potável e o saneamento básico como direitos humanos
essenciais para uma vida digna e para o acesso aos demais direitos humanos essenciais (ONU,
2010).
Para tanto, a ONU exigiu maior empenho dos Estados e organizações internacionais
para que investissem recursos financeiros em tecnologia e intensificassem os vínculos de
cooperação internacional para atender a toda a população fornecendo acesso a água potável e
saneamento (ONU, 2010).
3.2 Conselho de Direitos Humanos da ONU – Resolução 16/2

No ano seguinte à Resolução A/RE/64/292 da Assembleia Geral da ONU, o Conselho
de Direitos Humanos da ONU aprovou a Resolução 16/2, ressaltando o reconhecimento da
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Assembleia Geral da ONU da água potável e saneamento básico como direitos humanos
essenciais para uma vida digna e indissociável do direito a saúde física e mental (ONU, 2011).
A Resolução tem por especial missão oferecer apoio aos Estados associados e
orientação para a implementação de políticas de saneamento aptas a proporcionar a população
o acesso a tal direito. Para tanto, informa a continuidade dos trabalhos da ONU na temática,
orienta os Estados a receberem e a implementarem as orientações realizadas, de forma que
adotem programas e iniciativas tendo por embasamento tal perspectiva de acesso a água
potável segura e saneamento básico (ONU, 2011).

3.3 A Universalização do Saneamento

Diante da essencialidade do serviço de saneamento básico, a universalização do acesso
tornou-se princípio basilar da Lei n° 11.445/2007 e das resoluções da ONU, passando a ser
direito humano essencial para o exercício dos demais direitos e a vivência em condições de
dignidade.

Após mais de 15 anos de debates sobre a questão, a Assembleia geral da ONU
reconheceu, em julho de 2010, que “o direito à água potável própria e de qualidade e
à instalações sanitárias é um direito do homem, indispensável para o pleno gozo do
direito à vida”. O direito humano à água e ao saneamento determina que todos
devem ter direito à água e ao esgotamento sanitário, financeiramente acessível,
aceitável e de qualidade para todos sem qualquer tipo de discriminação. Também
obriga os Estados a eliminarem progressivamente as desigualdades de acesso tanto à
água como ao esgoto – desigualdades entre populações nas zonas rurais ou urbanas,
formais ou informais, ricas ou pobres (BRITTO, FORMIGA-JOHNSSON,
CARNEIRO, 2016, p. 185).

A Lei nº 11.445 de 2007 considera como universalização a “ampliação progressiva do
acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico” (BRASIL, 2007, art. 3º, d,
III). E ainda, prevê como princípio fundamental a universalização do acesso, sendo que os
demais princípios lhe são instrumentais.

Em primeiro lugar, a universalização significa acesso do serviço de distribuição de
água e coleta e coleta e tratamento de esgoto para todos os cidadãos; ou seja, acesso
à rede. Em segundo lugar, a universalização se traduz em acesso de água e esgoto
para quem já possui acesso à rede, mas não consegue pagar. Por fim, e de forma
complementar, a universalização implica o tratamento do esgoto para todas as
ligações, o que pressupõe a coleta (RAGAZZO, 2011, p. 304).

33

A lei dispõe ainda que os serviços serão prestados com o fim de proporcionar à
população o acesso de acordo com suas necessidades e empreendendo ações em consonância
com o princípio da eficiência (BRASIL, 2007, art. 2º, I, II).

Art. 2ºOs serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos
seguintes princípios fundamentais:
I - universalização do acesso;
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à
população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia
das ações e resultados; (BRASIL, 2007).

A universalidade do acesso ao serviço de abastecimento básico é aspecto importante
de outras políticas públicas, que têm por finalidade propiciar à população saúde, meio
ambiente equilibrado e cidadania.
Segundo o Departamento da Indústria da Construção da Fiesp, o déficit da prestação
do serviço de saneamento no Brasil, a partir da análise dos dados de 2015, é de 12.7 milhões
de moradias sem acesso ao abastecimento de água, cerca de 18,7% de habitações, e 35.2
milhões sem acesso à coleta de esgoto, aproximadamente 52% das moradias (FIESP, 2017).
Os fatores que explicam o déficit de saneamento básico, sendo que os dados neste
sentido se restringem às atividades de abastecimento de água e coleta de esgoto, são diversos,
no entanto, pode-se colocar em destaque a formulação e implementação de políticas públicas
esparsas e a ausência de instrumentos de regulação claros. Isto porque há um vácuo legislativo
após o PLANASA, que dispõe sobre uma política setorial, mas principalmente, deixa margem
a quem cabe a titularidade dos serviços nos sistemas integrados ou em regiões metropolitanas
com infraestrutura e instalações de operações compartilhadas (GALVÃO JUNIOR, 2014).
Certo é que a implementação efetiva e eficaz de políticas públicas de acesso ao
saneamento básico se mostra condição essencial para a vida em condições minimamente
dignas, possibilitando participação econômica e social. Em que pese não existir previsão
constitucional direta, a lei nº. 11.445 tem previsão taxativa, ao considerar a universalização da
prestação do serviço público enquanto princípio fundamental. Ocorre que tal princípio, em
decorrência principalmente de sua abrangência, necessita de políticas públicas para que seja
concretizado. Assim, políticas públicas correlatas também podem e devem prever atividades
voltadas para o saneamento básico (GALVÃO JUNIOR, 2014).
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A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde
(SUS), leva em consideração o saneamento básico como condicionante nos níveis de saúde da
população, como pode ser observado:

Art. 3ºOs níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País,
tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais
(BRASIL, 1990).

A referida lei determina que estão incluídas no campo do Sistema Único de Saúde –
SUS a participação na formulação de políticas e na execução de ações de saneamento básico
(art. 6º, II,). Para tanto determina como competência da direção nacional do SUS a
participação na formulação e implementação das políticas de saneamento e à direção
municipal a execução de ações voltadas à vigilância sanitária e saneamento básico (art. 16 e
18, BRASIL, 1990).
A lei nº 9.433, de 9 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos, garante em seus objetivos “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos” (art. 2º, I,
BRASIL, 1997), o que necessariamente implica na conservação de águas e tratamento de
esgotos.
Cabe citar ainda a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do
Consumidor, que define na política nacional das relações de consumo o atendimento das
necessidades dos consumidores, atentando para “respeito à sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida” (art. 4º.
BRASIL, 1990).
A lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente tendo por base fundante a garantia de um meio ambiente sustentável, compreendido
como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. A lei determina a
preservação e garantia de qualidade ambiental, o que exige necessariamente a preservação das
águas, o tratamento e destinação correta do esgoto, bem como, o manejo adequado dos
resíduos sólidos (art. 3º, BRASIL, 1981).
Por fim, a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que
estabelece diretrizes gerais da política urbana, com o objetivo precípuo de ordenar as cidades
tendo por diretriz a garantia ao direito de cidades sustentáveis, como se nota:
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Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes
gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações
(BRASIL, 2001).

Além disto, através de alteração legislativa promovida pela lei nº 13.116, de 2015,
houve retificação no Estatuto da Cidade para incluir o seguinte: “XVIII - tratamento
prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações,
abastecimento de água e saneamento” (art. 2º, XVIII, BRASIL, 2001). Ou seja, toda a política
urbana realizada deve contar com tratamento prioritário para obras de saneamento básico,
uma vez que essencial para a garantia dos direitos humanos.
Por todo o exposto até o momento, evidente que o acesso ao direito ao saneamento
básico está previsto nas diretrizes de diversas políticas públicas, demonstrando que se trata de
direito complexo de muitas variáveis. A própria Lei nº. 11.445 de 2007, ao dispor sobre o
planejamento da política, determina que o plano abarca metas a curto, médio e longo prazo
para universalização do serviço, de forma gradual e sucessiva e em compatibilidade com os
demais planos e políticas existentes e aqui mencionadas (art. 19, BRASIL, 2007).
Como observado inicialmente, a universalização conta com conceito legal, previsto na
Lei nº 11.445 de 2007, que se ressalta, corresponde a “ampliação progressiva do acesso de
todos os domicílios ocupados ao saneamento básico”, o que necessariamente envolve
variáveis técnicas, sociais, políticas e econômicas. Deste modo, pensar na demanda se mostra
como fator importante para definir as tecnologias utilizadas para o acesso do usuário, de modo
a impedir ineficiências ou inoperâncias decorrentes da difícil assimilação pela população
atendida (GALVÃO JUNIOR, 2014). Assim, imperioso pensar em um programa de
implantação de redes de saneamento básico autossustentável, que não exija remanejamentos
contínuos, problemas periódicos de ajustes fiscais ou técnicos (RAGAZZO, 2011, p. 305).
Além da demanda, há que se pensar também na qualidade e continuidade do
fornecimento do serviço, pois soluções insatisfatórias associadas às instalações inadequadas
resultam em riscos sanitários e na aparência de uma universalização dos serviços, que, no
entanto, não se encontram efetivamente universalizados, pois inapropriados ao uso. Para
tanto, seria um erro pensar que apenas a ampliação da rede de cobertura corresponderia
necessariamente à universalização, pois mascara a qualidade e continuidade do serviço
(GALVÃO JUNIOR, 2014).
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Dispor de serviços de água e esgoto, com áreas totalmente cobertas por redes, não
necessariamente significa tê-los universalizados. Além das questões relativas à
qualidade e à continuidade dos serviços, o acesso à infraestrutura é muitas vezes
limitado pela falta de capacidade de pagamento das tarifas pela população. Diante
disso, há a necessidade de políticas públicas redistributivas, que desloquem de forma
consciente os recursos financeiros e os de outras naturezas entre camadas sociais e
grupos da sociedade (GALVÃO JUNIOR, 2014, s/n).

Tal como abordado no tópico anterior, a população de baixa renda é a mais atingida
pela ausência de saneamento básico. A Lei nº 11.445 previu a necessidade de destinação de
subsídios e tratamento diferenciado das tarifas e taxas às localidades de baixa renda. Para
tanto, tratou com prioridade o assunto, como se verifica:

Art. 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico:
I - contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades
regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social;
II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação dos
serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa
renda (BRASIL, 2007).

Mesmo assim, o déficit dos serviços de água e esgoto é mais latente nessas populações
de baixa renda, o que tem por consequências maior fragilidade em questões como saúde
pública e meio ambiente. Entre as causas que possivelmente explicam as dificuldades para a
universalização do acesso ao saneamento básico está na fragmentação de ações e de recursos
humanos e financeiros em diversas políticas públicas por diversos órgãos, ausência da
definição da titularidade do serviço nas áreas metropolitanas e a burocratização na concessão
dos serviços (GALVÃO JUNIOR, 2014), o que será analisado mais detidamente em capítulo
mais adiante.
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4 RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Os recursos hídricos devem atender aos seus usos múltiplos. Entretanto, o
abastecimento de água como direito fundamental deve ser priorizado.
Considerando que os interesses são ilimitados e os recursos limitados, a Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, esclareceu a
natureza da água, elencou prioridades de consumo e definiu a forma de sua gestão, como se
nota:

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL, 1997).

Deste modo, podemos notar que a legislação é clara ao afirmar que em uma escala de
prioridade, em tempos de escassez, os recursos hídricos devem ser direcionados ao consumo
humano e à dessedentação de animais, proporcionando o uso múltiplo das águas. E ainda, que
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a gestão dos recursos hídricos deve contar com ampla participação dos envolvidos, enfocando
a segurança hídrica (BRITTO, FORMIGA-JOHNSSON, CARNEIRO, 2016).
Tendo em vista tal entendimento, neste capítulo será abordado em um primeiro
momento a ausência do acesso aos serviços integrantes do saneamento básico, tratando como
caso paradigmático a crise hídrica de 2014.

4.1 Reflexão sobre a crise hídrica de 2014

Este tópico se inicia ressaltando que há uma crise hídrica de ordem mundial, isto
porque a conservação dos recursos hídricos não gera riqueza, sendo que na relação custo e
benefício a água natural perde para a indústria de tratamento da água para consumo humano.
Possível mesmo dizer que uma crise hídrica é muito vantajosa para setores importantes da
sociedade. Vejamos o caso da crise hídrica de 2014 (FRACALANZA, FREIRE, 2015).
A compreensão da crise hídrica de 2014 passa pelo entendimento do conceito de
volume útil que, em síntese, consiste no volume de armazenamento de uma usina hidrelétrica
necessário para garantir uma vazão regular durante períodos de estiagem. Deste modo, a
redução no volume útil, principalmente após 06/2014, gerou problemas na geração de energia
elétrica e acentuou os debates em torno dos usos múltiplos da água (GALVÃO, BERMANN,
2015).

A média de chuvas no sistema Cantareira (desde 2003) entre janeiro e julho é de 933
mm. Em 2013, o volume foi de 762 mm e, em 2014, de apenas 533 mm. Desse
modo, em dois anos, a pluviosidade total nesses períodos foi de 1.295 mm, quando o
esperado seriam 1.866 mm. O déficit em relação à média foi de 30,7% em um
período relativamente longo de dois anos. Os meses de dezembro são aqueles em
que há menor nível de água nas represas do sistema, em razão da sazonalidade do
regime de chuvas. Os volumes de dezembro para os anos de 2009 a 2013 foram os
seguintes: 92,5%; 72,5%; 69,0%; 47,6%; 30,3% e, finalmente, 18%. O índice de
dezembro de 2012, de 47,6% não parece baixo à vista de ser exatamente o menor
valor esperado sazonalmente. Apenas em 2013 e 2014 os níveis ficaram em 30% ou
abaixo, o que é consistente com os dois anos extremamente secos. De fato,
considera-se que a situação em São Paulo corresponde à pior seca dos últimos 84
anos (CERQUEIRA, et AL, 2015, p. 02).

No entanto, foi constatado que os níveis dos reservatórios reduziram de forma
progressiva, sendo que em 2014 apenas se mostrou emergencial. Houve omissão da ONS de
forma preventiva, pois poderia ter controlado o fluxo de água e de estoque, gerenciando os
usos múltiplos das águas (BRITTO, FORMIGA-JOHNSSON, CARNEIRO, 2016).
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O “Núcleo de Estudos e Pesquisas” conjuntamente com o grupo de “Consultoria
Legislativa” do Senado Federal afirma que “a atual deficiência guarda maior relação com a
incapacidade institucional dos governos em lidar com déficits temporários e excepcionais de
água – por exemplo, por meio de medidas de racionamento – do que com uma alegada falta
de investimentos” (CERQUEIRA, et al, 2015, p. 02).
A grave situação vivenciada exigiu gerenciamento e restrições no uso da água
estocada nos reservatórios, o que contou com a participação da Agência Nacional das Águas
(ANA), do Ministério do Meio Ambiente, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
do Ministério de Minas e Energia, bem como, dos agentes proprietários das instalações
envolvidas. Uma vez que o sistema elétrico brasileiro é dependente de hidrelétricas, exigiu a
utilização de termoelétricas, o que acentuou a crise econômica, já que a insegurança
energética do país ocasionou incertezas quando os custos e benefícios de se empreender
atividades econômicas, tais como indústria e comércio (GALVÃO, BERMANN, 2015).
Contudo, a situação não causou apenas insegurança econômica, mas principalmente
social, isto porque desabasteceu quantitativamente e qualitativamente famílias inteiras,
especialmente, pessoas de baixa renda que não tinham possibilidade de reservas em caixas
d’água.
De fato, as populações mais vulneráveis socioeconomicamente são aquelas que têm
tido maiores dificuldades de acesso à água em quantidade e qualidade adequadas à
vida. Em quantidade, com a crise hídrica, tem havido falta de água principalmente
em regiões periféricas, onde a população tem mais dificuldade de armazenar água,
por não ter caixas d’água, por exemplo. E, em qualidade, pelo não abastecimento
regular de água, pelos problemas decorrentes da contaminação por encanamentos de
esgoto e pelas condições irregulares de armazenamento de água, entre outros
aspectos (FRACALANZA, FREIRE, 2015, s/n).

Assim, a crise hídrica desencadeou uma crise econômica e social de acesso à água e,
consequentemente, todos os serviços dependentes. Além dos evidentes fatores climáticos e
baixos índices pluviométricos nos verões de 2013-2014 e 2014-2015, necessário entender que
outras questões atuaram para a mencionada crise, reduzindo a disponibilidades de recursos
hídricos, tais como o aumento na demanda pelo uso da água e a ausência de um planejamento
da gestão dos recursos disponíveis. GALVÃO e BERMANN (2015) mencionam alguns
fatores:

Além das questões climáticas, podem-se considerar ainda, outros fatores
contribuintes para a diminuição na disponibilidade dos recursos hídricos, como
ampliação na necessidade de abastecimento devido ao aumento populacional,
consequente aumento na ocupação do solo, responsável pela mudança nos níveis de
infiltração e escoamento de águas, aumento nas atividades produtivas e consequente
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aumento na poluição das águas, entre outros fatores (GALVÃO, BERMANN, 2015,
p.58).

Aqui é aplicável o conceito de escassez bruta associada a uma escassez socialmente
construída. A água é parte de uma economia política que estabelece relações de poder, de
forma que a sua escassez a torna mais disputada e, consequentemente, mais cara. Assim,
possível observar o processo físico e social atuando conjuntamente criando modos
diferenciados de acesso ou exclusão, de forma que grupos com menores possibilidades de
defender seus interesses estão mais propensos a sentir a escassez. O processo de esvaziamento
por anos dos reservatórios em decorrência de questões climáticas, que não contou com uma
atuação preventiva, embasa e potencializa a escassez do objeto visto como produto no
mercado de consumo (BRITTO, FORMIGA-JOHNSSON, CARNEIRO, 2016).
A questão se tornou das mais complexas, uma vez que exigiu acordos envolvendo os
mais diversos atores, tal como órgãos governamentais federais (ANA, ANEEL, ONS), órgãos
governamentais estaduais, empresas privadas ou de economia mista e representantes de
comitês de Bacias, com o fim de tomar medidas emergenciais. Tal cenário se deve ao ciclo
histórico da água, tratado no capítulo anterior, e ao desenho institucional previsto na
Constituição de 1988, de forma que a estrutura de prestação do serviço de saneamento básico
no Brasil envolve três esferas de governo, federal, estadual e municipal, bem como, interage
com diversos atores públicos e privados (FRACALANZA, FREIRE, 2015).
A complexidade pode ser observada na nota emitida pela Agência Nacional de Águas:

Em fevereiro de 2014, em decorrência da estiagem e das perspectivas de seu
agravamento, por iniciativa do governo federal, foi realizada reunião no Palácio dos
Bandeirantes com a presença da ministra de Meio Ambiente, da Agência Nacional
de Águas, e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden) com o governador do estado de São Paulo, a presidenta da Sabesp e o
superintendente do DAEE, quando foi instituído o Grupo Técnico de
Assessoramento à Gestão do Sistema Cantareira - GTAG, que incluiu a própria
SABESP, além dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Alto Tiete e do PCJPiracicaba, Capivari e Jundiaí (ANA, 2015).

Em agosto de 2014 a crise chegou à disputa por cerca de 20m³/s do reservatório
Jaguari entre os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, evidenciando o conflito
sobre a prioridade no uso da água, entre a geração de energia elétrica ou o abastecimento
humano. Por fim, instalou-se a denominada pela mídia “Guerra da Água”, pois a redução da
vazão, contrariando a determinação da ONS e ANA nesse sentido, apenas cessou após reunião
de todos os envolvidos, especialmente os governos paulista e fluminense, que por fim

41

acordaram os volumes de vazão necessários ao atendimento da população (GALVÃO,
BERMANN, 2015).
Visando apresentar uma imagem de cooperação e integração entre os entes, a Agência
Nacional de Águas apresentou discurso frisando a continuidade da ordem através de sua
liderança e a construção de consenso entre os estados. Interessante uma análise do título da
nota emitida pela Agência: “Atribuições da Agência e Relacionamento com o Estado de São
Paulo na Gestão do Cantareira”, deixando evidente suas atribuições e legítima intervenção no
caso, delimitando competências, esclarecendo os termos do relacionamento e pacificando um
discurso de conflito. Como se nota no conteúdo da nota, in verbis:

Em resposta ao projeto do governador do Estado de São Paulo, de transferir águas
do reservatório Jaguari ao reservatório Atibainha, no sistema Cantareira, a ANA,
junto com o Comitê de Bacia do Paraíba do Sul - CEIVAP, tem liderado a
construção de consenso técnico entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio
de Janeiro com o objetivo de aumentar a segurança hídrica das Bacias do Rio
Paraíba do Sul e do PCJ. Diante da severa estiagem e suas possíveis consequências
para a população, é fundamental manter a cooperação e confiança entre os atores
institucionais que atuam na gestão e regulação dos recursos hídricos brasileiros
(ANA, 2015).

A Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH dispõe que “I - a água é um bem de
domínio público; II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico”.
Assim, quando se fala em água enquanto recurso essencial, limitado e objeto de valor
econômico, lidamos com interesses dos mais diversos, e a administração destes interesses
requer planejamento baseado em um projeto comum de água adequada e em quantidade
suficiente para seus múltiplos usos. Contudo o que se observa no caso em comento é o
conflito, decorrência de diversos fatores, entre eles a má gestão dos interesses e a evidente
sobreposição dos interesses daqueles que conseguem se posicionar no debate em desfavor das
prioridades de abastecimento previstas em lei (FRACALANZA, FREIRE, 2015).
A utilização dos recursos hídricos no Brasil é mais da metade destinada à irrigação,
seja a vazão para destinação diversas ou a vazão para consumo, como se nota:

Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA), em 2010, a proporção da
vazão retirada no País foi a seguinte: 54% irrigação; 22% abastecimento humano
urbano; 17% industrial; 6% consumo animal e 1% abastecimento humano rural. Para
a vazão consumida, observou-se a seguinte distribuição: 72% irrigação; 11%
consumo animal; 9% abastecimento humano urbano; 7% industrial e 1%
abastecimento humano rural (CERQUEIRA, et AL, 2015, p. 03).

Deste modo, duas questões ficam evidentes no caso. Primeiro, a ausência de
mecanismos institucionais capazes de dirimir controvérsias em tempo de escassez e dar ensejo
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à solução de conflitos entre diferentes estados. Segundo, o conflito entre energia elétrica e
água. A crise revelou falhas no desenho de política pública em vigor que devem ser revistas,
de forma a buscar o equilíbrio entre a geração de energia e o uso múltiplo a ser alcançado.
A crise hídrica coloca em questão o acesso ao abastecimento de água. O fornecimento
de água por agentes privados prioriza as pessoas que tem possibilidade de pagar por acesso
facilitado à água, como, por exemplo, a água envasada, por isso a necessidade de se pensar
em diretrizes legislativas com objetivos e princípios claros na concessão de tais serviços,
devido à sua essencialidade na promoção de uma vida em condições de dignidade
(FRACALANZA, FREIRE, 2015).
Em que pese a Lei Federal n. 9.433 de 1997 prever acesso prioritário ao abastecimento
humano e dessedentação de animais, claramente colocando como plano secundário o uso
industrial, agrícola e de geração de energia elétrica, a aplicação desta legislação esbarra nos
interesses dos participantes do debate, que indubitavelmente fornecem o serviço de forma
desigual, proporcionando acesso também desigual.

5 CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA X PRIVATIZAÇÃO

Após detida análise do conceito de saneamento básico, previsto amplamente na
legislação, bem como, da perspectiva do acesso a tais serviços enquanto direito essencial à
vida em condições de dignidade, passa-se à análise das formas pelas quais este serviço pode
ser prestado.
Pode ser observado nos capítulos anteriores que os programas Planasa e Plansab não
conseguiram atender de forma integral à crescente demanda pelo serviço de saneamento
básico, levando ao questionamento da eficiência da atuação do estado na prestação deste
serviço.
O movimento de privatização no Brasil acompanhou um fenômeno mundial de
questionamento da participação do Estado em atividades econômicas em geral. Na história do
Brasil é possível perceber que a intervenção do Estado na economia foi pequena até o governo
de Getúlio Vargas (1930 – 1945), quando então houve uma queda na produção e oferta de
bens industrializados, por consequência da Segunda Guerra Mundial, influindo para que o
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governo brasileiro fosse demandado para a substituição das importações e a produções destes
produtos no âmbito nacional (COSTA, MARTINS, SOARES, LEITE, 2017).
A crescente intervenção do Estado foi exigida ainda devido à ausência de interesse do
empresariado brasileiro em investir capital em produtos e serviços que demandariam tempo e
altos custos. Ocorre que, em que pese este movimento de estatização ter mostrado resultados
satisfatórios, tal pratica é questionada em momentos de enfraquecimento da economia e da
pouca participação do empresariado na definição dos rumos da economia nacional. Deste
modo, iniciou-se um processo de transferência de bens e serviços do setor público para o setor
privado (COSTA, MARTINS, SOARES, LEITE, 2017).
Em 1981 foram identificadas 140 empresas estatais aptas à privatização ou concessão,
tendo seu pico no governo de Fernando Collor de Mello, através do Plano Nacional de
Desestatização (PND). Inicialmente empresas federais, e depois estaduais, foram transferidas
para o setor privado, tal como a Usiminas em 1981, considerada a siderúrgica mais lucrativa
do Brasil (COSTA, MARTINS, SOARES, LEITE, 2017).
Assim, passa-se à análise das formas de participação do setor privado na prestação do
serviço de saneamento básico, primeiramente compreendendo a diferença no conceito de
privatização e concessão do serviço.

5.1 Definições

Privatização consiste na venda integral de um serviço de responsabilidade do Estado
para o setor privado, principalmente, em decorrência de prestação de serviço ineficiente pelo
Estado e crescente demanda da população, ou ainda, devido às pressões do setor empresarial
interno e/ou externo interessado na exploração do produto ou atividade. A titularidade passa a
ser privada, não sendo mais o poder público titular.

A privatização pode ter diversas finalidades. Logicamente, a baixa qualidade dos
serviços prestados por algumas estatais e a maior possibilidade de politização de
decisões estritamente regulatórias (como a revisão e o reajuste de tarifas). Por outro
lado, a falta de recursos estatais para financiar investimentos de infraestruturas (ou
mesmo qualidade dos recursos humanos, com salários e programas de capacitação
adequados) igualmente pode induzir privatizações. E, por fim, também as
privatizações podem servir para reduzir o déficit estatal quando forem onerosas,
permitindo investimentos em outras áreas (RAGAZZO, 2011, p. 294).
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As privatizações no Brasil são por deveras criticadas em decorrência de evidentes
benefícios concedidos a grupos específicos do empresariado, noutro norte, é defendida em
termos de produtividade e lucratividade (COSTA, MARTINS, SOARES, LEITE, 2017).
Já a concessão, o poder público continua titular, de forma a permitir a exploração de
bem ou serviço por tempo determinado através de contrato firmado entre o setor privado e o
setor público, com regras constando responsabilidades para ambas as partes. A titularidade da
administração pública é indelegável, pois é o poder público que planeja, gere, fiscaliza e
regula, havendo claramente apenas a terceirização do serviço. Há uma delegação ao setor
privado de uma prestação de serviço.
Tal modalidade de transferência dos serviços do setor público para o setor privado foi
regulada pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição
Federal.
O art. 175 da Constituição da República de 1988 dispõe que:

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.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado (BRASIL, 1995).

Ou seja, a incumbência pela prestação do serviço público permanece sendo do poder
público, que o realizará diretamente ou através de concessão ou permissão. Por isso se fala em
delegação de uma parte da administração, uma vez que o poder público continua responsável
pelo serviço, como se nota na definição prevista na Lei de concessões:

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja
competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra
pública, objeto de concessão ou permissão;
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de
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forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante
a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado (BRASIL, 1995).

Assim, o poder concedente, com competência legal para a prestação do serviço, o
delega a uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem em procedimento
administrativo que é a mais capacitada para a realização do objeto por tempo determinado e
sob seu risco, de forma que investimentos serão ressarcidos através da oferta remunerada do
bem ou serviço.
Para tanto, há que se questionar em que termos é estabelecida no Brasil a atuação do
setor privado na prestação do serviço público de saneamento básico, especialmente no
abastecimento de água.
5.2 Aspectos da “privatização” dos recursos hídricos (terceirização do serviço e
terceirização dos recursos hídricos)

A água é essencial à permanência da vida humana, contudo, a limitação deste recurso
na natureza o tornou um bem econômico rentável. Assim, poder-se-ia questionar a
possibilidade de transferência dos recursos hídricos ao setor privado em contraposição ao
princípio fundamental de universalização do acesso à água (VALADÃO, 2013).
Os problemas de escassez, amplamente abordado no capítulo anterior, têm por
consequência a indisponibilidade da água a uma parcela da população, tal fator é associado à
degradação do meio ambiente, atividade industrial e agroindústria, poluição, má gestão dos
recursos disponíveis e ausência do uma política de preservação em conjunto com a sociedade.
O direito à água se baseia em de três aspectos principais, quais sejam, o direito à vida, o
direito ao acesso à água e na gestão deste recurso, e, por fim, o direito à água com qualidade e
gratuita (VALADÃO, 2013).
Neste sentido, pensando no direito à água, em consonância com os tratados
internacionais, foi editada a lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. O art. 1º prevê que:

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais;
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IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL, 1997).

Da determinação contida no artigo podemos perceber que a água é considerada um
bem coletivo administrado pelo Estado. E ainda, o artigo da lei possibilita a cobrança pela
prestação do serviço de abastecimento de água, pois este recurso limitado exige gestão para
possibilitar o acesso do maior número possível de pessoas (VALADÃO, 2013).
Assim, é que se fala em outorga de direito de uso dos recursos hídricos, isto é, não se
fala em outorga da água, mas de seu uso, o que se deixa claro no art. 18 da lei nº 9.433: “Art.
18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples
direito de seu uso” (BRASIL, 1997).
A valoração econômica da água foi pensada inicialmente como uma forma de proteção
deste bem, conscientizando sobre sua importância, além de viabilizar a preservação e
tratamento deste recurso, contudo, tal fator torna a água um bem almejado pelo setor privado
e um objeto a ser ofertado enquanto produto, influindo na procura pelo lucro advindo de seu
fornecimento remunerado (VALADÃO, 2013).
Para tanto, é imperioso o acompanhamento pelo poder público, atendendo ao comando
legal previsto no art. 3º da lei nº 9.433, que dispõe: “As concessões e permissões sujeitar-seão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos
usuários” (BRASIL, 1995).
Resta frisar, pelo exposto até o momento, que a privatização dos recursos hídricos não
é possível diante do direito humano de universalização do acesso, conforme amplamente
previsto na legislação pátria. O que é possível é a delegação ao setor privado da prestação do
serviço de abastecimento de água, possibilitando o acesso, em uma modalidade contratual
denominada concessão (VALADÃO, 2013).

5.3 Aspectos da concessão do serviço de água

Deste modo, compreendendo a concessão como meio apto para o fornecimento do
serviço de tratamento e abastecimento de água, passa-se a apresentar os diversos modelos de
implementação.
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5.3.1 Modelos de Saneamento nos Municípios

Como pode ser observado no capítulo 2, são muitos os modelos de saneamento básico
adotados no Brasil, inicialmente os serviços eram prestados nos municípios por sistemas
próprios, ou empresas estrangeiras em grandes cidades; posteriormente grande parte foi
centralizada na competência estadual, especialmente em decorrência do Planasa, e atualmente
conta com diversas alternativas legais para atuação conjunta do setor privado e setor público,
como será amplamente abordado neste capítulo.

5.3.1.1 Companhia Estadual

As companhias estaduais, com prestação de serviço amplamente difundida durante a
implementação do programa Planasa, consta de entidade criada por lei estadual, com
personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao controle estatal e às finalidades
previstas em lei. Aqui cabe ressaltar que sua atuação nos municípios se dá através de
concessão, como, por exemplo, a COPASA (HELLER, COUTINHO, MINGOTI, 2006, p.
326).
As companhias estaduais focaram seu interesse prioritariamente nos serviços de
abastecimento de água, em detrimento dos serviços de esgotamento sanitário. Exemplo disso,
pode-se observar no Estado de Minas Gerais, que dos 853 municípios, a Companhia estadual
(COPASA) detém a concessão para abastecimento de água em mais de 600 municípios e para
esgotamento sanitário em pouco mais de uma centena.

5.3.1.2 Serviço Autônomo Municipal, FUNASA e ASSEMAE

Diante da diversidade de formas de prestação de serviço no Brasil, houve casos em
que a prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto permaneceram no
âmbito dos municípios, sendo prestados por estes por meio de autarquias municipais,
integrantes da administração indireta, ou mesmo por departamentos da administração direta
da prefeitura municipal.
Para esses casos, muitos dos municípios se conveniaram com a antiga Fundação
Serviço de Saúde Pública – FSESP, vinculada ao Ministério de Saúde, atualmente Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA, para assistência à prestação desses serviços pela própria
municipalidade.
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O movimento favorável à municipalização do saneamento básico, que será abordado
com maior amplitude nos próximos capítulos, deixou a cargo do gestor municipal a escolha
entre a delegação dos serviços às companhias estaduais ou privadas.
Contudo, a lei nº 11.445 de 2007 prevê incentivos nos casos em que a prestação dos
serviços é realizada pela própria administração municipal, especialmente porque a lei ampliou
o conceito de saneamento básico para incluir os serviços de resíduos sólidos e drenagem
urbana, atraindo para a esfera municipal a maior efetividade para implementação da nova
legislação (SANTOS, NOGUEIRA, OLIVEIRA, 2012).
Os municípios podem realizar a prestação do serviço de forma centralizada, ou seja,
diretamente através da Prefeitura municipal, “por meio de secretaria, departamento ou
repartição direta”. Neste caso a personalidade jurídica se confunde com a do poder público,
no que concerne a prerrogativas, na medida em que a Administração Pública exerce a
titularidade e a prestação do serviço. Entretanto, o departamento responsável pela execução
do serviço não possui autonomia financeira ou patrimonial (HELLER, COUTINHO,
MINGOTI, 2006, p. 326).
Noutro lastro, o município pode realizar a prestação do serviço de forma
descentralizada, por meio da administração indireta. “Corresponde aos serviços organizados
sob a forma de autarquias municipais, tendo sido no passado em muitos casos administrados
pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA”. Essa organização é usualmente denominada
Serviço autônomo de Água e Esgoto – SAAE, Superintendência de Água e Esgoto – SAE ou
Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE. Tais pessoas jurídicas são de direito
público, criadas com o fim de realizar os serviços de saneamento básico, sujeitas apenas à
controle administrativo de suas finalidades, sem se falar em subordinação hierárquica
(HELLER, COUTINHO, MINGOTI, 2006, p. 326).
Com a Nova República, houve a abertura dos recursos federais para todos os
municípios, independentemente de concessões às companhias estaduais, pré-requisito até
então existente. Esse fato fortaleceu as administrações municipais, inclusive com a criação da
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE com o objetivo
de fortalecer “o desenvolvimento da capacidade administrativa, técnica e financeira dos
serviços municipais de saneamento responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana” (ASSEMAE, 2017).
5.3.2 Lei de Concessões – Lei nº 8.897/95
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A lei nº 8.897 de 1995 define as regras para concessão e permissão da prestação de
serviços públicos, disciplinando a previsão contida no art. 175 da Constituição Federal, tal
como já abordado anteriormente na definição de concessão.
Esta legislação tem por finalidade regular a relação entre setor público, considerado o
poder concedente, que inclui a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município e o setor
privado. Nesta relação os ativos permanecem em poder da administração pública, no entanto,
há a responsabilidade do setor privado pela prestação do serviço até o final do período
previsto no contrato (LIMA, 2012).
A concessão prevista na Lei nº 8.897 de 1995 tem por principal característica a
assunção dos riscos do negócio pelo setor privado, conforme se observa no conceito de
concessão de serviço público previsto no art. 2º, II, que dispõe que a delegação será “feita
pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica
ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e
risco e por prazo determinado (BRASIL, 1995).
Contudo, é possível o ressarcimento dos investimentos realizados pela concessionária
no momento da rescisão contratual, se ficar constatado que tal investimento não foi
amortizado durante o período da concessão pelas tarifas pagas pelos usuários (LIMA, 2012).
Tal situação se encontra prevista no art. 42, I da Lei de concessões, que determina o
levantamento dos dados relativos à prestação dos serviços, “em dimensão necessária e
suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos investimentos
ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão” (BRASIL, 1995).
Conjuntamente à supracitada lei, cabe mencionar a lei nº 9.074 de 2014, que
estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços
públicos. Esta legislação prevê vedação à concessão sem autorização legal que fixe seus
termos, salvo os casos de saneamento básico e limpeza urbana (art. 2º, BRASIL, 2014).
5.3.3 Parcerias Público-Privadas – PPP - Lei 11.079/04

A lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, definindo
parceria público-privada como “contrato administrativo de concessão, na modalidade
patrocinada ou administrativa” (art. 2º, BRASIL, 2004).
A própria lei define a concessão patrocinada ou administrativa, in verbis:
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§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas
de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver,
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro
público ao parceiro privado.
§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução
de obra ou fornecimento e instalação de bens (BRASIL, 2004).

A lei deixa claro que não se trata da concessão prevista na Lei nº 8.987 de 1995, pois a
parceira público-privada envolve “contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro
privado” (art. 2º, §3º, BRASIL, 2004).
As parcerias público-privadas seguem uma tendência de ordem mundial de
descentralização estatal, de delegação de atividades exercidas pelo setor público ao setor
privado. A modalidade aqui abordada se caracteriza principalmente pela aplicação de recursos
públicos na relação, seja como uma adição à tarifa cobrada do usuário na concessão
patrocinada, seja em contraprestação pelos serviços prestados ao poder público.
Carlos Henrique da Cruz Lima (2012) aborda as vantagens:

A PPP pressupõe o pagamento de remuneração, ou sua complementação, por parte
da administração pública ao ente privado em até 35 anos. Desta forma, a PPP é
vantajosa em relação ao regime tradicional de licitação de obra, que exige um
desembolso de caixa quase imediato, e sobre o contrato de prestação de serviços à
administração, cujo prazo é limitado a cinco anos (LIMA, 2012, p. 136).

Nas parcerias ambas as partes têm responsabilidades definidas. Ao poder público cabe
honrar com a contraprestação pecuniária acordada, sendo que o risco do crédito é do poder
público, para tanto, é criado um fundo garantidor e vinculação de receitas, dentre outras
possibilidades de garantias previstas no art. 8º da Lei nº 11.079 de 2004. Noutro lado, o
parceiro privado tem por responsabilidade cumprir as metas previstas no contrato, em uma
obrigação por resultado.

5.3.4 PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse

A Lei nº 8.987 de 1995 prevê a autorização para a realização de estudos e projetos,
sendo posteriormente ressarcido pelo vencedor da licitação, como podemos ver:

Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou
investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação,
realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos
interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios
correspondentes, especificados no edital (BRASIL, 1995).
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Contudo o procedimento de manifestação de interesse se encontra regulado pelo
decreto nº 8.428, de 2 de abril de 2015. Importante frisar que não se trata de concessão, mas
de autorização para a realização de estudos que subsidiarão concessões e parcerias públicoprivadas, como se verifica no disposto no art. 1º do decreto:

Este Decreto estabelece o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI a ser
observado na apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos, por
pessoa física ou jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a
administração pública na estruturação de empreendimentos objeto de concessão ou
permissão de serviços públicos, de parceria público-privada, de arrendamento de
bens públicos ou de concessão de direito real de uso (BRASIL, 2015).

A Administração Pública pode autorizar terceiros, pessoas físicas ou jurídicas a
apresentar projeto através deste procedimento, com o fim de atender às dificuldades da
Administração em apresentar projetos de qualidade, diante das dúvidas que poderiam ser
suscitadas de um projeto contratado com base no menor preço.
O vínculo não é contratual, como se nota nos artigos de lei mencionados, mas de
autorização, o que não obriga o procedimento de licitação (art. 6º, III, BRASIL, 2015).
A Administração Pública, especialmente o órgão competente para proceder com a
futura licitação de obras ou serviços, realizará abertura, autorização e aprovação do
procedimento de manifestação de interesse (art. 2º, BRASIL, 2015). Contudo, esse
procedimento também poderá ser provocado pela iniciativa privada, como se abordará no
próximo tópico.

5.3.5 MIP - Manifestação de Interesse Privado

A manifestação de interesse provocado pelo setor privado está regulada no decreto nº
8.428, de 2 de abril de 2015, e conta com regras específicas, como se observa: “No caso de
PMI provocado por pessoa física ou jurídica de direito privado, deverá constar do edital de
chamamento público o nome da pessoa física ou jurídica que motivou a abertura do processo”
(art. 4, §7º, BRASIL, 2015).
A lei prevê ainda a possibilidade de pessoas físicas ou jurídicas se associarem para a
apresentação de “projetos, levantamentos, investigações e estudos em conjunto”, contudo,
apenas uma pessoa constará como interlocutora junto à Administração Pública (art. 5º, §3º,
BRASIL, 2015).
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5.3.6 Modelos Contratuais de Saneamento

A lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública. Dispõe sobre contrato de locação de ativos em seu art. 62, §3º, I.

Art. 62.
(...)
§ 3oAplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no
que couber:
I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público
seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por
norma de direito privado (BRASIL, 1993).

Nesta modalidade de locação, o setor público é proprietário dos ativos e o setor
privado realiza a exploração do serviço, concordando com a responsabilidade para
manutenção e renovação das instalações. Uma vez que as instalações são de propriedade do
poder público, ser-lhe-ão devolvidas na forma definida em contrato.
Em síntese, é um contrato de locação do poder público para um operador privado, que
se sente atraído a tal investimento diante da possibilidade de cobrança de tarifas dos usuários,
em contrapartida o operador assume os riscos da operação pelo período em que se utilizar das
instalações. Tal cenário resulta em políticas de redução dos custos de operação e aumento das
tarifas, o que exige a atuação de uma fiscalização com o fim de se evitar abusos e redução na
qualidade do serviço (LIMA, 2012).
No Brasil, tal modalidade tem sido utilizada para financiar a realização de obras de
saneamento básico, como se nota no exemplo apresentado por Carlos Henrique da Cruz Lima
(2012, f. 133):

É o que se verifica nos municípios de Campos do Jordão, Campo Limpo e Várzea
Paulista, em que a companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp) promoveu licitação para a locação de ativos, precedida da concessão do
direito real de uso das áreas e da execução de obras de implantação das instalações
necessárias à prestação dos serviços. Concluídas as obras, os ativos (instalações
construídas) serão locados ao poder público durante um prazo determinado e, no
final, após a amortização/depreciação dos investimentos realizados pela Sociedade
de Propósito Específico (SPE), os ativos serão revertidos ao poder público,
assemelhando-se a um contrato de leasing (LIMA, 2012, p. 133).

Dentre as modalidades de locação de ativos está a Build Own and Operate (BOO) e a
Build Operate and Transfer (BOT), já adotadas por municípios no Brasil após a sanção da lei
de concessões em políticas de saneamento básico (LIMA, 2012, p. 134).
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Ambas as modalidades são contratos de concessão parcial e têm por objetivo a
“ampliação da produção de água tratada ou a implantação de sistemas de tratamento de
esgotos” (LIMA, 2012, p. 133).
De acordo com Lima (2012) tais contratos são utilizados quando não é interessante
para os contratados a concessão plena ou quando uma das atividades integrantes do
saneamento se mostra urgente e o poder público não detém recursos financeiros necessários.
O que se nota é que tais contratos, tanto o BOO como o BOT, são aplicados em investimento
em novas estruturas.
São consideradas concessões parciais, pois os sistemas de distribuição de água e coleta
de esgoto continuam sendo fornecidos pelos municípios, que permanecem realizando as
cobranças das tarifas, contudo, acordam meios e modos de transferência de uma parcela
dessas tarifas ao concessionário (LIMA, 2012, p. 134).

5.3.6.1 BOO - Build Own and Operate
Em contratos do tipo BOO o “parceiro privado retém a propriedade sobre o bem
construído e este só será transferido ao setor público se e quando ele determinar a
expropriação” (LIMA, 2012, p. 134).

5.3.6.2 BOT - Build Operate and Transfer
No modelo BOT o “parceiro privado constrói e opera por determinado período, ao
final do qual os ativos são transferidos ao setor público”, ou ainda, “o parceiro privado
constrói a nova estrutura que é incorporada ao patrimônio do setor público e alugada ao
próprio parceiro privado” (LIMA, 2012, p. 134). Neste modelo o setor privado é ressarcido
dos investimentos realizados através das tarifas, sendo possível que haja uma compensação
pelo Estado das diferenças nos casos em que o investimento seja muito superior aos valores
adquiridos com as tarifas.
Esse foi o modelo mais adotado pelos países, uma vez que se mostra interessante ao
setor privado, com possibilidade de recuperar o dinheiro investido na construção, bem como,
ao fim da concessão é transferido ao poder público que poderá operar o serviço diretamente
ou procurar um novo parceiro. E ainda, ambos se beneficiam, o setor público utiliza a
experiência do setor privado, sem colocar em risco o fundo público, o direcionado para outras
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demandas, e o setor privado tem rendimentos de forma contínua por prazo determinado em
contrato (LIMA, 2012).
Há ainda o Reverse BOT Contracts, não utilizado no Brasil ainda. São casos em que o
“poder público financia e constrói o sistema e estabelece um contrato com uma entidade
privada para a sua operação durante períodos longos” (LIMA, 2012, p. 134).

5.3.7 Consórcios Públicos

Os consórcios públicos consistem na elaboração e atuação conjunta de dois ou mais
entes da federação, com o fim precípuo de prestar serviços e implementar ações de interesse
coletivo de forma concatenada.
A Constituição de 1988 determinou, enquanto princípio que rege as relações entre os
estados, a instituição de “regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” (art. 25, §3º, da CR de
1988). E ainda previu a utilização dos consórcios públicos como modalidade de atuação dos
entes, como se nota:
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 (BRASIL, 1988).

Importante ressaltar a diferença de consórcios públicos e convênio de cooperação, isto
porque consórcio público consta de contrato com obrigações recíprocas para seus integrantes
e que dá origem a um ente com personalidade jurídica para atuar em negociações com
terceiros. Já o convênio de cooperação tem natureza não contratual e precária, constando de
uma gestão associada parcial (Associação Mineira de Municípios, 2017).
Para disciplinar a matéria foi editada a lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe
sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, determinando “normas gerais para
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para
a realização de objetivos de interesse comum” (BRASIL, 2005).
A união dos entes em consórcio público se constituirá através de associação pública ou
pessoa jurídica de direito privado (art. 1º, §1º, BRASIL, 2005). Tal associação pode se dar de
diversas formas, seja com a participação de apenas entes da mesma esfera de governo
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(horizontalmente) ou contando com entes de esferas diversas (verticalmente) (Associação
Mineira de Municípios, 2017).
Aqui, importante salientar dentro da temática das concessões, a possibilidade dos
consórcios públicos realizarem concessões, sendo possibilidade prevista na Lei nº 11.107 de
2005, como podemos observar:

§3º Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização
de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de
consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão,
permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a
legislação de normas gerais em vigor (BRASIL, 2005).

São inúmeras as vantagens citadas para este instrumento de cooperação federativa,
dentre eles o aumento da capacidade de implementação da política pública almejada e a maior
eficiência nos gastos dos recursos públicos. Além disto, os consórcios entre municípios os
fortalecem na negociação junto aos demais entes da federação e setor privado (Associação
Mineira de Municípios, 2017).
Interessante ressaltar a previsão contida na lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Tal normativa prevê que “os
municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços
de saúde que lhes correspondam” (art. 10), bem como, determina que compete à direção
municipal do Sistema de Saúde (SUS) “formar consórcios administrativos intermunicipais”
(art. 18, VII, BRASIL, 1990).
E ainda, a lei nº 12.305, de 2 de agosto 2010 que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, dispõe afirmando que são instrumentos desta política “o incentivo à adoção
de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à
elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos” (art. 8, XIX,
BRASIL, 2010).
Aqui cabe frisar ainda, e em caráter especial, os consórcios intermunicipais para
prestações de serviços de saneamento básico, em especial abastecimento de água. Há a
possibilidade de consórcios públicos com o fim de recuperação de mananciais dentro de sua
área de competência, atuando para a preservação, recuperação dos recursos hídricos e
conscientização da população sobre a necessidade de cuidado com o bem disponível. Para
tanto, a Lei 9.433 de 1997, que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos,
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regulou que são consideradas organizações civis de recursos hídricos os consórcios e
associações intermunicipais de bacias hidrográficas (art. 47, I, BRASIL, 1997).

6 MODELOS E ASPECTOS HISTÓRICOS DE CONCESSÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA E INICIATIVA PRIVADA PELO MUNDO

Após a análise sobre as várias modalidades de prestação dos serviços de saneamento
básico através da cooperação entre setor público e privado, amplamente previsto em diversas
legislações nacionais, passa-se ao histórico das concessões no Brasil e no Mundo, devido à
relevância deste instrumento para prestação de serviço eficiente e atendendo ao princípio da
universalização do acesso ao maior número de pessoas.

6.1 Breve histórico de concessões no Brasil

O Brasil tem largo histórico em prestação dos serviços públicos diretamente pelo
próprio Estado, utilizando-se de órgão que compõe seu próprio corpo administrativo. Apenas
na década de 1920 que os serviços começaram a ser descentralizados através da criação de
autarquias (GROTTI, 2007).
No mundo os traços iniciais de concessão na prestação de serviços pelo estado
surgiram em estados liberais, mas se fortalece em estados sociais, em decorrência da
ampliação da atividade estatal, diante da demanda por serviços e pouca infraestrutura do
estado para prestá-los (GROTTI, 2007).
A grande vantagem observada neste modelo é a prestação do serviço com a
conservação do controle sobre o concessionário e a criação de diversas alternativas
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contratuais para atendimento da demanda da sociedade, resultando em acordos, cooperação,
parcerias, utilizando do contrato para regular as responsabilidades das partes. A
contratualização que em muito supera a ideia de mero termo de acordo, consiste na
substituição de um modelo de relação subordinada a um modelo de relação consensual
(GROTTI, 2007).
O Estado brasileiro acompanhou o processo internacional, adotando a ideia de redução
de suas atividades, em especial para atender a crise fiscal e financeira. A ideia de concessão
para forma de descentralização faz parte da história da administração pública no Brasil, ocorre
que a ideia de concessão para redução do aparelhamento estatal é recente, o que,
inevitavelmente, incidiu em modificações nos termos ajustados entre setor público e privado,
tal como a ideia de concorrência ao invés de monopólio da atividade. Atualmente pensa-se em
uma concessão em termos de competição e leva em consideração o equilíbrio econômico e
financeiro tanto do setor público como do setor privado (GROTTI, 2007).
Ao lado da previsão constitucional de prestação dos serviços de forma delegada ao
setor privado, como observado no art. 21 e 30 da CR de 1988, e especialmente o art. 175,
houve a regulação legislativa da atividade, inicialmente pelos estados, diante da ausência de
regulação por norma federal, até que foi editada a lei nº 8.987 de 1995. Foram também
realizadas inovações legislativas importantes como a adoção da arbitragem, atualmente
regulada pela lei nº 9.307 de 1996 (GROTTI, 2007).
Uma vez que o Brasil acompanhou um processo de desenvolvimento da concepção de
prestação de serviços no mundo, passa-se a analisar alguns exemplos de relação entre setor
público e privado no mundo.

6.2 França

A França é um exemplo de país que realiza prestação de seus serviços de saneamento
básico através do estreitamento de suas relações com o setor privado, em processo similar ao
que hoje vive a legislação nacional (RAGAZZO, 2011).
A França, mesmo sendo um Estado unitário, apresenta uma forte autonomia dos
municípios, através das comunas, sendo que tem demonstrado eficiência na prestação do
serviço de saneamento por meio de consórcios intermunicipais, entre suas mais de 36 mil
comunas (RAGAZZO, 2011).
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Os consórcios intermunicipais, utilizando-se dos instrumentos tais como a concessão,
foi uma explicita opção do legislador na Lei nº 11.445 de 2007, como amplamente abordado
no capítulo anterior (RAGAZZO, 2011).
Algumas comunas francesas passaram por um processo de concessão à iniciativa
privada e posterior formação de consórcios, devido, principalmente, a ineficiências na gestão
pública desses serviços, optando por delegá-lo integralmente ao setor privado. Outras optaram
por algo similar a um contrato de arrendamento, fornecendo a estrutura existente à iniciativa
privada para o fornecimento dos serviços. E ainda, há aqueles que preferiram a prestação
direta dos serviços (RAGAZZO, 2011).
Tal cenário em muito se parece com o brasileiro, diante da autonomia dos municípios,
devido ao ciclo histórico da prestação dos serviços de saneamento básico, visto no primeiro
capítulo. A possibilidade das comunas poder escolherem o tipo de contrato e poderem
estabelecer as regras da concessão realizada permite ao modelo francês flexibilidade na gestão
do serviço.
Duas delegações dos serviços de saneamento básico se sobressaem, primeiro a
delegação da gestão do serviço, delegation de gestion du servisse public, quando a gestão é
realizada pelo setor privado, bem como investimentos, sendo remunerado através de taxas
pagas pelos usuários do serviço. A segunda é como o arrendamento, affermage, uma
delegação com prazo aproximado entre 10 a 12 anos, sendo que a propriedade é do setor
público e o setor privado fica responsável pela administração e manutenção do serviço, sendo
a remuneração prevista em contrato (GROSELLI, 2010).
Foi constatado pelo governo francês um maior número de consórcios para distribuição
de água, no entanto, poucos para coleta de esgoto, assim é que se estuda formas compulsórias
de cooperação intermunicipal, indo de encontro ao pressuposto voluntário de associação
voluntárias (RAGAZZO, 2011).

6.3 USA

Os Estados Unido da América têm uma forte tradição de participação do setor privado
na prestação de serviços considerados públicos, participando ativamente da construção da
infraestrutura do país, sendo que o governo americano não enveredou pela nacionalização e
estatização de setores considerados essenciais para o desenvolvimento (GROSELLI, 2010).
Atualmente o setor com maiores participações de parcerias público-privada é o de
água e esgoto, em aproximadamente 15% dos sistemas municipais do país. O setor de água
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dos EUA é de propriedade pública, sendo que até 1999 as empresas que operavam os serviços
eram também públicas, ocorre que a necessidade de investimentos e a redução dos fundos
para infraestrutura impulsionaram os municípios a estabelecer parcerias no que tange a água e
ao esgoto (GROSELLI, 2010).
A política de atração do setor privado consiste em isenção de impostos e emissão de
títulos de dívida pública, com vinculação à infraestrutura, de modo a financiar as obras do
setor. Além disto, é possível a venda do termo de parceria dentro do setor privado por seus
agentes ou ainda a alteração do agente privado pelo setor público, flexibilizando o
procedimento no caso da verificação de problemas na implementação dos investimentos
necessários (GROSELLI, 2010).

6.4 Inglaterra

A participação da iniciativa privada nos serviços de saneamento básico na Inglaterra
teve um ponto central, pois na década de 1970 havia uma descentralização dos serviços
culminando em centenas de entes prestadores de serviços, o que reclamou do Governo a
regionalização do serviço, por meio de empresas públicas responsáveis cada uma por uma
bacia hidrográfica (RAGAZZO, 2011).
Após dez anos de atuação dessas empresas pertencentes ao setor público, o governo as
privatizou, salvo no que tange às questões ambientais, que continuou sob a fiscalização do
Estado (RAGAZZO, 2011).
Interessante ressaltar que a Lei de Ryrie, na década de 1980, tentou desestimular a
utilização de recursos privados no fornecimento de serviços de caráter públicos, contudo, a
demanda crescente não conseguia ser suprida pelo governo, que viu a necessidade de revogar
a aludida legislação (GROSELLI, 2010).
A Inglaterra foi um país pioneiro em realizar concessões por meio de parcerias
público-privadas, através de um instrumento chamado de “Private Finance Iniciative”
(iniciativa para investimento privado). Em conjunto com a parceria do setor privado foi criado
o OFWAT – Office of Water Services, de forma a delimitar as funções de regulação do
serviço e a sua prestação (RAGAZZO, 2011).
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Assim, não há que se falar aqui em privatização dos serviços públicos, uma vez que o
Estado continuava tendo um papel essencial na definição e fiscalização dos serviços
(GROSELLI, 2010).
Este órgão conseguiu mediar conflitos relacionados ao valor das tarifas cobradas dos
usuários e implementou um modelo de regulação utilizando-se de incentivo (RAGAZZO,
2011).
A prestação de serviços de saneamento por empresas privadas, não pode significar a
privatização do saneamento, mas sim de alternativa de concessão para a prestação dos
serviços, pois estes devem ser sempre regulados pelo poder público, face ao seu caráter de
utilidade pública e de interesse social.

6.5 Chile

O Chile é considerado uma referência na América Latina na utilização de parcerias
público-privada, e se utilizou deste instrumento em decorrência da exponencial demanda por
serviços sociais na década de 1990, cumulado com um déficit em infraestrutura no setor
(GROSELLI, 2010).
O ponto de partida foi igual ao de muitos outros países. Em 1971, o setor
caracterizava-se por múltiplas entidades prestadoras, apresentando baixos níveis de
eficiência e tarifas fortemente subsidiadas por fundos gerais do governo central, não
refletindo os custos reais de prestação dos serviços de saneamento (RAGAZZO,
2011, p. 361).

O país adotou como medida de solução a parceria público-privada e o modelo de
concessões de serviços públicos, bem como, infraestrutura (GROSELLI, 2010). Foi criado o
Serviço Nacional de Obras Sanitárias, agregando todos os prestadores de serviços em
entidades regionais. Posteriormente foi criado um marco regulatório estável e forte e criado
um órgão regulador independente, de forma que delimitou a regulação e a execução em
entidades distintas (RAGAZZO, 2011).
O governo chileno criou ainda empresas estatais de natureza de sociedade anônima,
possibilitando a cobrança de tarifas com o fim de recuperar os investimentos realizados,
tornando um setor autossustentável já em 1995 (RAGAZZO, 2011).
Atualmente o país atua como fiscalizador da qualidade dos serviços prestados por
meio de índices de investimento, manutenção da infraestrutura realizada, qualidade do serviço
prestado, tanto em níveis técnicos como na percepção dos usuários (GROSELLI, 2010).
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A transferência da execução dos serviços de saneamento para a iniciativa privada no
país permitiu que o governo direcionasse os recursos governamentais a outras políticas sociais
(RAGAZZO, 2011).

6.6 Aspectos gerais da municipalização

Os serviços de saneamento são tradicionalmente de competência do nível local,
contudo, há que se discutir se a prestação desses serviços diretamente é a solução mais
eficiente para atender a já abordada universalização do acesso ao saneamento básico
(RAGAZZO, 2011).
Como pode ser observado nos modelos francês, americano, inglês e chileno há uma
forte tendência à prestação desses serviços pelo nível local, indiretamente, por meio das várias
modalidades já mencionadas no item 5.3, às vezes agrupados em regionalização, porque os
serviços prestados pelos municípios se encontram mais próximos das realidades locais, além
de que a cooperação entre vários municípios possibilita a utilização compartilhada de recursos
e a implementação de políticas de maior abrangência e maior eficiência, uma vez que o
modelo centralizado em sistemas estaduais ou federal não tem demonstrado a necessária
capacidade de ampliação da infraestrutura e atendimento para a universalização.
Do abordado é possível perceber no modelo francês uma agregação das comunas de
forma volitiva, em que pese se estudar agregações compulsórias para a coleta de esgoto,
aplicando a mesma análise ao modelo americano (USA). Na Inglaterra há uma regionalização
compulsória, tal como no Chile, sendo processo planejado e regulado pelo governo em sua
implementação (RAGAZZO, 2011).
No Brasil é possível notar que há dois movimentos atuando paralelamente, mas
sempre no sentido de valorizar o nível local: a descentralização através dos municípios, e a
regionalização por meio de consórcios públicos e a possibilidade de prestação dos serviços de
saneamento básico de forma regional. Todavia, observa-se que no caso das regiões
metropolitanas, pode haver interpretações de uma regionalização compulsória no Brasil, sem
considerar, por exemplo, o previsto na Lei nº. 11.445 de 2007 referente ao planejamento com
base na hidrografia (RAGAZZO, 2011).
A lei 11.445 de 2007 frisa somente que a responsabilidade pela prestação do serviço
de saneamento básico é do titular do serviço, que pode delegá-lo conforme os diversos tipos
observados no capítulo anterior. A remunipalização dos serviços de saneamento encontra
respaldo no princípio de universalização do acesso aos serviços, uma vez que, apesar de
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dispor de recursos reduzidos para o investimento em infraestrutura e manutenção, os
municípios tem maiores possibilidades de apresentar resultados efetivos, diante da
proximidade da administração municipal com a realidade sobre a qual irá incidir a política
pública. Contudo, os problemas de financiamento podem ser superados através da concessão,
de forma que a remunicipalização tem se mostrado uma tendência com o fim de melhorar a
prestação de tal serviço (SANTOS, NOGUEIRA, OLIVEIRA, 2012).
Poderia se inferir que os serviços municipais são mais caros, em decorrência do menor
volume de recursos, contudo, conforme dados do SNIS, 2010, em média, as tarifas praticadas
pelas administrações públicas municipais (R$1,40/m³) são inferiores àquelas praticadas pelas
companhias estaduais (R$2,15/m³).
Aqui cabe frisar que alguns municípios informaram ao SNIS tarifas iguais a zero ou
em valores irrisórios, de forma que não cobrem os gastos com manutenção e melhorias, o que
prejudica deveras a sustentabilidade da prestação dos serviços, comprometendo a prestação do
serviço a gerações futuras, buscando uma sustentabilidade econômica e financeira, o que será
melhor analisado no último capítulo (SANTOS, NOGUEIRA, OLIVEIRA, 2012).
A titularidade do serviço é indelegável, porém a prestação do serviço pode ser
delegada ao setor privado por meio de concessão, sendo que o contrato deve prever regras de
universalização do serviço. Tal titularidade é das mais complexa, pois a ampliação do
conceito de saneamento básico, que abarca resíduos sólidos e drenagem urbana, exige maior
atuação da Administração Pública, que deve ainda manter-se articulado com políticas de
saúde e meio ambiente.
Por isso, a exigência na Lei n° 11.445 de 2007 de um plano municipal de saneamento
básico, abrangendo todo o território de sua competência e incidente sobre as relações com
prestadores dos serviços, observando neste as particularidades do município, assim como a
legislação local.

Dado o estrito relacionamento dos prestadores municipais com os usuários dos
serviços, o Plano de Saneamento tem tendência a apresentar maior sintonia em
relação às reais necessidades de melhoria no saneamento básico com esse tipo de
prestação. O diagnóstico situacional dos serviços é importante para elaboração das
diretrizes que nortearão as ações futuras para suprir as necessidades do município.
Concomitantemente com outras áreas da gestão pública, como saúde, educação,
assistência social, esportes, agricultura e outras, percebe-se uma grande demanda
dos municípios em aperfeiçoar o planejamento da gestão pública. Para isso, há
necessidade de melhoria do seu corpo técnico por meio de capacitações. Ademais, o
município deve criar seu sistema de informação em saneamento, no sentido de dar
transparência aos indicadores da gestão, devendo estar articulado com o Sistema
Nacional de Informações em Saneamento (Sinisa) (SANTOS, NOGUEIRA,
OLIVEIRA, 2012, p. 114).
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Muitas seriam as vantagens apontadas para a prestação dos serviços no nível
municipal, que passamos a enumerá-las.
Primeiro, a descentralização dos serviços permite a melhor compatibilidade dos
serviços à realidade local, incidindo fortemente na eficiência no serviço. Isto porque a
“proximidade do prestador com os usuários dos serviços facilita o entendimento das
necessidades e demandas por melhorias e, assim, os investimentos necessários podem ser
aplicados com maior eficiência e assertividade” (SANTOS, NOGUEIRA, OLIVEIRA, 2012,
p. 116).
Além da proximidade com os cidadãos, Ragazzo (2011) aponta a possibilidade de uma
política de competição saudável à prestação dos serviços, como se nota:

Os argumentos pro-descentralização para nível de prestação municipal são
basicamente dois: (i) parte-se do pressuposto de que, ao descentralizar, o governo
fica mais próximo dos problemas locais e, consequentemente, dos usuários, o que
coloca em posição mais hábil para apresentar soluções (refletindo também uma
lógica de que, descentralizado, a responsabilização pelos serviços seria mais
fácil;(ii) a regionalização dificultaria a possibilidade de competição por comparação
entre prestadores de serviço, não só porque haveria menos prestadoras regionais,
como também porque, se subsistissem prestadoras regionais e municipais, a
comparação seria mais fácil (RAGAZZO, 2011, p. 354).

Segundo, o valor das tarifas permanece na esfera de poder do próprio município,
tornando-o independente em relação às demais esferas de governo, que cada mais vez tem
problemas com redução de recursos. “A política tarifária deve ser condizente com a realidade
econômica local, sem perder de vista os custos operacionais dos serviços e a necessidade de
investimentos” (SANTOS, NOGUEIRA, OLIVEIRA, 2012, p. 116).
Terceiro, uma vez que o conceito de saneamento básico inclui os serviços de resíduos
sólidos e drenagem urbana, executados pelos municípios, possível perceber as vantagens de
que também executem os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, de forma a
realizar uma gestão integrada dos serviços e uma política e planejamento que abarque todas as
atividades, adequadas à realidade local, ao atendimento de questões de saúde a meio ambiente
(SANTOS, NOGUEIRA, OLIVEIRA, 2012, p. 116).

A proximidade com a comunidade local permite uma interação entre a gestão do
saneamento básico e do meio ambiente com as necessidades locais. Exemplo disso
são as ações de educação ambiental, conservação dos mananciais, recuperação da
mata ciliar, coleta seletiva e programas de auxílio para população carente. A gestão
municipal possibilita que se trabalhe de forma integrada com as áreas de saúde
pública, educação e assistência social, somando esforços para um objetivo comum.
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Em outros modelos de gestão essa interação é mais difícil de ser efetivada, em razão,
principalmente, dos interesses divergentes (SANTOS, NOGUEIRA, OLIVEIRA,
2012, p. 118/119).

E por fim, há também um maior controle social, devido a possibilidade de
acompanhamento pelos usuários das decisões realizadas pelos gestores e operadores do
serviço (SANTOS, NOGUEIRA, OLIVEIRA, 2012, p. 116).
Como desvantagens pode-se citar primeiramente, quanto à proximidade há que
salientar como outra face dessa relação uma desvantagem da prestação dos serviços
municipais, porque são muito influenciados pela política local no momento da tomada de
decisões, criando por vezes obstáculos à proposição de melhorias técnicas, ou no
estabelecimento de tarifas que possibilitem sustentabilidade na relação custos de operação e
tarifa cobrada. (SANTOS, NOGUEIRA, OLIVEIRA, 2012, p. 116).
Segundo, a perda da utilização de economias de escala utilizada em prestação de
serviços regionalizados, pois que estas podem prestar os serviços de forma integrada, com
uma única infraestrutura, reduzindo os custos e por um mesmo corpo técnico altamente
especializado (RAGAZZO, 2011).
Além disto, dificuldades de coordenação e diálogo com as demais esferas de governo,
inclusive para o recebimento de subsídios, inviabilizando o recebimento de recursos para
melhoria e tornando o serviço desinteressante para o setor privado devido à pequena
proporção do mesmo, o que dificulta a viabilidade do estabelecimento de concessões e
parcerias público privadas (RAGAZZO, 2011).
As desvantagens podem ser corrigidas através do investimento em capacitação
profissional dos prestadores de serviços, de forma que atuem baseado na legislação vigente,
fortalecendo o planejamento baseado nas realidades locais e o atendimento das demandas dos
cidadãos usuários.
Ragazzo (2011) aduz que a regionalização não implica em prestação dos serviços por
companhias estaduais, mas pode significar a cooperação entre municípios, tal como os
consórcios, o que dispõe de diversas vantagens como destaca:

As vantagens de processos de regionalização também podem estar associadas à
busca de maior eficiência ou mesmo a um tratamento mais equitativo entre
localidades que possuem densidades ou custos de prestação diferenciados, valendo
ressaltar, dentre essas, as seguintes: (i) permite economias de escala e de escopo, (ii)
viabiliza a prática de subsídios cruzados entre municípios superavitários e
deficitários, com a prática de tarifas homogêneas; (iii) permite a divisão das
economias de densidade entre municípios com maior número de ligações e volume
de água fornecida e Municípios que não apresentam essas características, mesmo
que estes não sejam deficitários; (iv) reduz os custos de transação entre agentes
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(permite a verticalização) e com os órgãos responsáveis pela formulação e pela
fiscalização dos recursos hídricos; (v) possibilita o compartilhamento dos custos por
uma base maior de consumidores; e (vi) viabiliza a contratação de melhores
profissionais para prestação dos serviços (RAGAZZO, 2011, p. 356).

Entre vantagens e desvantagens, o que se percebe é uma tendência à retomada da
municipalização do serviço de abastecimento de água, em detrimento do sistema centralizador
das companhias estaduais, criadas pelo Planasa no regime militar, e o estreitamento entre o
setor público e o setor privado, através da criação de forma inovadora de contratos de
delegação da execução desse serviço pelos municípios ou consórcios de municípios. Assim,
passa-se a análise, no próximo capítulo, de um desses casos, do Município de Pará de Minas,
em Minas Gerais, que bem exemplifica o aqui abordado.

7 O CASO DE PARÁ DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Atualmente, um grande cerne de preocupação governamental e social é a escassez de
água em diferentes Estados e Municípios do Brasil, mormente no extenso e complexo estado
de Minas Gerais, pela suas características continentais de espelhar o estado federal na
composição dos seus 853 (oitocentos e cinqüenta e três) Municípios, a maior quantidade
dentre os estados brasileiros.
O Estado de Minas Gerais tem população estimada em 2017, conforme dados do
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de cerca de 21.119.536 (vinte e um
milhões, cento e dezenove mil e quinhentos e trinta e seis), em uma área de 586.528 km², e
possui características peculiares, já que em determinadas épocas do ano, possui de forma
concomitante, municípios com decreto de estado de calamidade para seca, e em contrapartida
outros municípios com decreto de estado de calamidade para excesso de chuvas e inundações.
Neste diapasão, a escassez da água para a sociedade é um fato que implica na
qualidade de vida e na taxa de mortalidade, sendo observados casos alarmantes em diferentes
locais do país. Pará de Minas, localizada no centro oeste de Minas Gerais, trabalhou para
garantir o fornecimento do recurso para o abastecimento público da população, através da
gestão concessionada à iniciativa privada.

7.1 Dados Históricos do Município
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O Município de Pará de Minas, localizado no centro-oeste do estado de Minas Gerais,
case deste trabalho é uma cidade com cerca dos seus 91.000 (noventa e um mil) habitantes e
está localizada a 90 km (noventa quilômetros) da capital Belo Horizonte, pertencente ao colar
metropolitano.
Atualmente o sistema é atendido por três captações superficiais em cursos d’água do
Município: Barragem de nível Ribeirão Paciência; Barragem de nível Córrego Paivas; e
Captação Manancial Córrego Paiol/ Córrego Militão. (PMSB, 2014)

7.2 O Plano de Saneamento do Município de Pará de Minas

Dentre as atividades estatais, destaca-se a prestação de serviços públicos, que podem
ser entendidos como “toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público” (DI PIETRO, 2012.
p. 106).
E o serviço de saneamento básico é público, conforme estabelece a Lei nº11.445 de
2007:
Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos
seguintes princípios fundamentais:
(...)
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do
meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo
das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes,
adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente;
(...)
d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das
respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;
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Ocorre que, conforme estabelece o inciso V, do art. 30 da CF, compete aos Municípios
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
Por consequência, não há obrigatoriedade de o Município prestar diretamente o
serviço, pois o legislador constitucional reconhece a possibilidade de execução indireta do
serviço de saneamento básico.
Mas a Lei definiu novas atribuições para os municípios, como titulares dos serviços,
inclusive a implantação da política e a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
A gestão dos serviços passa a englobar o conjunto das atividades de planejamento, prestação
dos serviços, regulação e fiscalização, todas elas acompanhadas e submetidas à participação e
ao controle social. Além disso, o saneamento passa a ser orientado pelos princípios da
universalização, integralidade, intersetorialidade, adoção de tecnologias apropriadas,
consideração das peculiaridades locais e regionais, eficiência e sustentabilidade econômica,
transparência, segurança, qualidade e regularidade (BRASIL, 2007).
O Plano Municipal de Saneamento Básico consiste em um dos principais instrumentos
da política municipal, além de ser uma condição para a validade dos contratos de prestação
dos serviços e um requisito para o acesso a recursos federais a partir de 2014 (BRASIL, 2007;
BRASIL, 2010a). Em função disso, os municípios têm iniciado a implementação da Lei por
meio da elaboração do plano, entretanto em muitos casos sem incorporar os princípios, o
conteúdo mínimo e o processo participativo requeridos (SILVA, 2012).
Em Pará de Minas o abastecimento de água do município vinha sendo realizado por
meio da concessionária Cia Estadual de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), que atende
por rede de distribuição em quase a sua totalidade.
Como dito anteriormente, o sistema é atendido pela Barragem de nível Ribeirão
Paciência; Barragem de nível Córrego Paivas; e Captação Manancial Córrego Paiol/ Córrego
Militão. (PMSB, 2014)
O sistema é composto por uma Estação de Tratamento de Água (ETA), que atende a
área central e outras regiões mais baixas. Nas regiões mais elevadas foram implantados uma
série de boosters (bombas impulsionadoras) e reservatórios elevados de ponta para seu
atendimento. O Tratamento é do tipo convencional com processo de desinfecção por cloração,
seguido de fluoretação e reservacão para distribuição em rede.
A rede de distribuição existente no Município de Pará de Minas tem uma extensão
total de aproximadamente 329,4 km, considerando os locais onde existem redes duplas e
também as adutoras de água tratada, com atendimento de 88% da população urbana da sede.
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Quanto ao sistema de esgotamento sanitário do município, que também vinha sendo
operado pela COPASA, é composto por: estações elevatórias de esgoto (EEE), interceptores,
Estação de Tratamento de Esgoto ETE (Reatores UASB, filtros biológicos percoladores e
decantadores secundários).
O sistema de esgotamento sanitário atualmente atende 95% da população urbana da
sede municipal, que são atendidas pelo sistema de abastecimento de água; sendo, portanto, um
atendimento com o sistema de esgoto de 84% da população urbana da sede.
Pará de Minas pertence à rede de drenagem do ribeirão Paciência, afluente do rio São
João, que por sua vez, é afluente do rio Pará pela margem direita, este localizado na bacia do
alto Rio São Francisco. O ribeirão Paciência possui cerca de 450 km² de área de drenagem até
a sua foz no rio São João e 132 km² quando se considera uma seção fluvial a jusante da área
urbana da cidade de Pará de Minas.
A rede hidrográfica do ribeirão Paciência até a seção fluvial mencionada é composta
pelos córregos do Cedro, Matinha, Sapê, Água Limpa, do Geraldo, do Garcia, além de outros
dois córregos sem nome pela margem direita. Os afluentes pela margem esquerda são os
córregos Gomes, Peão, Rapadura, do Primo, do Arroz, do Taquara, além do curso de água
canalizado sob a avenida conhecida por Argentina e outro córrego sem nome.
Nessa condição, o referido manancial recolhe a maior parte das águas de origem
pluvial da sede municipal, que a ele afluem por talvegues canalizados sob avenidas ou por
cursos de água naturais afluentes.
No município os serviços de limpeza urbana são executados pela Secretaria Municipal
de Obras e Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
Os principais serviços executados são a capina, a varrição de praças e vias públicas, a
raspagem remoção de resíduos de vias públicas, a limpeza de córregos, bueiros e a pintura de
meio fio na sede do município.
Os resíduos sólidos são coletados convencionalmente, sendo os principais resíduos de
origem domiciliar, comercial e público e a coleta dos resíduos provenientes das unidades
prestadoras de serviços de saúde e a coleta seletiva.
Os serviços de limpeza urbana referentes à varrição de praças e vias principais, coleta
convencional, coleta seletiva na sede do município e nos Distritos, coleta dos resíduos
provenientes das unidades de saúde e a operação do Aterro Sanitário são de responsabilidade
da Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e
executados pela Empresa Engesp Construções Ltda.
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Foi implementado, no ano de 2002 o programa de coleta seletiva, operacionalizado
pela ASCAMP (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis) sendo realizada com a
coleta do material reciclável nos bairros (porta a porta) e em empresas doadoras.
Considerando todos os diagnósticos realizados, e as características acima
apresentadas, o Plano de Saneamento de Pará de Minas visa a implementação dos serviços em
medidas de curto, médio e longo prazo, e contemplam os seguintes princípios fundamentais:
1. Universalização do acesso aos serviços de saneamento;
2. Promoção dos serviços de saneamento de forma adequada à saúde
pública e à proteção do meio ambiente;
3. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de
promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria
da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
4. Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
5. Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e
processos decisórios institucionalizados;
6. Controle social;
7. Segurança, qualidade e regularidade, e,
8. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos
recursos hídricos.

Para o sistema de abastecimento de água o objetivo é garantir a universalização dos
serviços de abastecimento de água no município, tanto de forma quantitativa como
qualitativa, acompanhando as tendências de crescimento do mesmo.
As ações relacionadas com a implantação, correção, manutenção e projeto de medidas
para o sistema de abastecimento de água, se desdobram na expansão das redes com a previsão
de construção de reservatórios, complementação de obras, etc.
O Plano também apresenta ações relacionadas com a gestão dos serviços e processos
de controle e fiscalização sobre os agentes responsáveis, além da possibilidade de
implementação de programas que visem à melhoria da qualidade das águas, tanto bruta,
quanto tratada.
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Vale a pena mencionar a sustentabilidade econômico-financeira do Plano de
Saneamento Básico do município de Para de Minas, que se faz mediante cobrança dos
serviços, legalmente instituído pela Lei 11.445/2.007, artigo 29.
Isto quer dizer que basicamente o sistema deve ser equilibrado entre o que se arrecada
e o que se gasta com sua operação e os investimentos necessários à ampliação progressiva
para se chegar à universalização.
Há cobrança de tarifas junto aos consumidores nos sistemas de abastecimento de água
e esgotamento sanitário, possuindo a mesma estrutura para os dois sistemas. A cobrança do
sistema de água é realizada através da medição do consumo dos hidrômetros (ou estimativas
quando o equipamento de medição não está instalado). Já a tarifa referente ao sistema de
esgoto corresponde a 50% da tarifa de água nos locais onde há coleta do esgoto gerado,
enquanto que nos locais onde há coleta e tratamento este valor é de 90%.
No fluxo apresentado pelo Plano de Saneamento Básico do município de Pará de
Minas, está previsto que no segundo ano de implementação deveria existir um saldo
acumulado negativo máximo de próximo de 50 milhões de reais e que o valor do saldo
acumulado permaneceria negativo até o ano 11, tornando-se positivo somente no ano 12,
mostrando que haveria maiores investimentos do que receitas nos 11 primeiros anos de
estudo.
No quadro a seguir demonstra-se projeções das receitas do Sistema de água e esgoto:
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QUADRO 1: Projeções das receitas do Sistema de água e esgoto

Fonte: Plano de Saneamento Básico do Município de Pará de Minas, Lei Municipal nº 5.649/2014
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Pelo porte do Município de Pará de Minas, além das suas características intrínsecas, a
proposta visa a necessidade de uso da tecnologia em favor da qualidade na prestação dos
serviços, instituindo a automação do sistema de água e também do sistema de esgotamento
sanitário, com a implantação de um centro de controle operacional dotado de telemetria e
telecomando, permitindo não somente a visualização dos equipamentos e unidades, como
também a sua operação à distância.
Os serviços de esgotamento sanitário atribuídos no Plano de Saneamento Básico do
município de Pará de Minas têm como objetivo central sua universalização, resguardando
condições adequadas de saúde pública e conservação do meio ambiente.
Quanto a este sistema, o Plano de Saneamento Básico, prevê a coleta seguida de
tratamento ou o uso de fossa séptica, propondo sistemas coletivos nos locais onde há maior
adensamento populacional, enquanto que em outros locais as soluções deverão ser
individuais.
A estimativa dos custos de implantação de ETE’s será utilizado como base os custos
de implantação publicados no livro intitulado “introdução à qualidade das águas e ao
tratamento de esgotos”, de autoria de Marcos Von Sperling e publicado pelo Departamento de
Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, utilizando filtro biológico percolador, que á
tecnologia da ETE existente, com um custo de implantação máximo de R$ 90,00 /hab (ano
base 2009).
Afim de se operacionalizar os sistemas de água e esgoto investimentos operacionais
serão necessários com o objetivo de fornecer condições ideais para as equipes operacionais
desempenharem suas funções e os serviços serem prestados adequadamente.
A construção de um centro operacional, o uso de telemetria, aquisições de
equipamentos de laboratório e equipamentos operacionais, hardware e softwares também são
previstos no Plano de Saneamento Básico.
O sistema também necessitará de recursos humanos utilizando a premissa de 70%
destes funcionários totais serão próprios, restando 30% terceirizados.
A disponibilidade financeira prevista para execução de pelo menos parte das ações
deste programa será de 0,5 % da arrecadação prevista com os serviços de água e esgoto, valor
este que será considerado para a elaboração do fluxo de caixa constante no presente Plano de
Saneamento Básico.
Quanto à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos o cenário desejado pelo
Plano é aquele que utopicamente se define como “desperdício zero” ou ainda “produção zero
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de resíduos”. A Versão Preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos definiu metas de
redução de resíduos dispostos em aterros sanitários até 2031.
Os efeitos positivos a serem implementados na disposição final dos resíduos
estabelece a estruturação do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis, desviados
para as indústrias recicladoras que geram novos produtos. Também os efeitos positivos
causados pela Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos desviados para a Compostagem/Vermi
compostagem, Digestão Anaeróbia associada a produção de Bioenergia e a Briquetagem,
precisam ser levados em consideração.
O Plano ainda prevê que a partir do ano 1 da execução do Plano, será criado programa
de Educação Ambiental em articulação com as secretarias municipais de Educação e Meio
Ambiente e entidades públicas e privadas com a criação de projetos de conscientização e
educação.
Conforme definido pela Política Nacional de Educação Ambiental (Lei n.º 9.795, de
27 de abril de 1.999), “educação ambiental” são “os processos por meio dos quais o indivíduo
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.
Interessante mencionar que o Plano de Saneamento Básico do Município de Pará de
Minas, estabelece a capacidade de geração de recursos financeiros e as possíveis fontes de
financiamento que tornem possível a implementação efetiva da ação.
Por meio de programas disponibilizados pelo Ministério das Cidades, como o Pró
Município, Serviços urbanos de Água e Esgoto, Gestão da Política de Desenvolvimento
Urbano, Resíduos Sólidos, drenagem urbana, Saneamento para Todos, Pró Saneamento é
possível coordenar o planejamento e a formulação de políticas.
Quanto à questão de financiamento para a execução do Plano, é destacado linhas de
financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES, que
possui projetos destinados a este fim específico, como podemos citar o Projetos
Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI), Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, apoio
a investimentos em meio ambiente.
Outra linha de financiamento que busca apoiar o desenvolvimento de projetos nos
setores de água, saneamento e tratamento de esgoto é o AQUAFUND, administrado pelo
Banco Interamericano do Desenvolvimento – BID.
Ou seja, estes recursos podem ser utilizados para financiar a assistência técnica,
elaboração de projetos, estudos de viabilidade, projetos de demonstração, parcerias,
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divulgação de conhecimentos e de campanhas de sensibilização para implantação do Plano de
Saneamento Básico do município de Pará de Minas.
A cargo da Secretaria Municipal de Saneamento Básico ou órgão responsável pela
gestão do saneamento no Município, ocorrerão avaliações sistemáticas para aferição da
efetividade, eficiência e eficácia dos serviços prestados e serão implementadas através de
indicadores.
Os indicadores para abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos já estão consagrados em nosso País, e deverão ser instituídos no
Município de Pará de Minas, seguindo os trâmites oficiais para seu encaminhamento,
conforme disposto pelo Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento, Sistema
Nacional de Informações em Saneamento Ambiental Básico (SNIS).
O Plano ainda elenca que os indicadores de drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas, serão em breve instituídos e que será levado em conta, o acompanhamento da
efetividade, eficiência e eficácia dos serviços prestados através de indicadores do SEIS
(Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento).
Os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia
das ações programadas e participação social constituem um aspecto explicitamente previsto
no escopo da Lei n.º 11.445/2.007, onde o legislador pretendeu, na normalização deste tema,
fazer com que os contratos estabelecidos como decorrência da execução do Plano de
Saneamento Básico sigam rigorosamente as diretrizes deste instrumento de planejamento.
Será criado instrumentos e mecanismos de divulgação dos serviços de saneamento
básico, criando-se o Portal Saneamento, com acesso via Internet, tendo em vista manter
grande parte da população notificada das ações em desenvolvimento. O processo tem por
objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos recomendados pelo Plano, bem
como, em fases posteriores, os resultados de desempenho físico-financeiro e de gestão para
subsidiar uma nova etapa de planejamento, quando das revisões do Plano
Serão estabelecidas Conferências Anuais de Saneamento Básico ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente e à Secretaria Municipal de Saneamento Básico, a ser instituída,
aos Prestadores de Serviços, à Agência Reguladora, ao PROCON e em última instância à
Promotoria Pública, com o objetivo de obter controle social na gestão dos serviços de
saneamento básico.
Destaca-se que a cobrança de taxas/tarifas será o grande desafio financeiro nos
próximos vinte anos, com o objetivo da sustentabilidade de cada setor.
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O Plano também contempla viabilidade das ações consideradas emergenciais e
contingências estabelecendo as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter
preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade
operacional das instalações afetadas com os serviços de saneamento.
Atribui a utilização de mecanismos locais e corporativos de gestão para prevenir
ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das
instalações e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na
prestação dos serviços.
Em consonância com o Plano de Saneamento Básico, considerar as emergências e
contingências, é primordial para o momento de tomada de decisão em eventuais ocorrências
atípicas, portanto, de forma conjunta, atribuirá as ações e alternativas que do executor
(prestador de serviço) .
Destaca também as ações que serão previstas, com o objetivo de orientar a atuação dos
setores responsáveis para controlar e solucionar os impactos causados por situações críticas
não esperadas, minimizando o risco de acidentes.

7.3 Crise Hídrica no Município de Pará de Minas

Concentrando na crise hídrica, importante ponderar que ela se agravou em decorrência
de um somatório de razões, lideradas pela falta de planejamento dos gestores e incapacidade
de recursos técnicos tanto na realização de projetos sustentáveis, quanto no estudo de políticas
públicas voltadas ao modelo de gestão do saneamento básico, mais especificamente no
tratamento de água que visem garantir a universalização do acesso pela concessionária que
atenda os requisitos contratados.
Importante observar que segundo o Plansab – 2014 serão necessários R$
304.000.000.000,00 (trezentos e quatro bilhões) em investimentos para a universalização do
saneamento no Brasil entre 2014 e 2033, e mais especificamente R$119.900.000.000,00
(cento e dezenove bilhões e novecentos milhões) no Estado de Minas Gerais.
Em 2014, a crise se agravou, sendo que no Município de Pará de Minas chegou ao seu
auge quando cerca de 75% (setenta e cinco por cento) da população teve o fornecimento do
recurso suspenso. O fornecimento de água no município chegou a ficar suspenso por até 20
dias, levando o gestor municipal a declarar estado de calamidade pública naquele ano.
Para identificar os motivos que geraram essa crise, foi necessário avaliar as medidas
adotadas para o aumento da segurança hídrica da cidade e propor sugestões, estudar as
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características da região do município, analisar as informações hídricas disponíveis para o
abastecimento público e verificar as ações da empresa de saneamento local que a época tinha
a concessão, a Copasa – Companhia de Saneamento de Minas Gerais.
A incapacidade de investimento do Estado ou de uma concessionária estadual
atualmente sufoca o saneamento nos municípios de Minas Gerais. Atualmente, segundo o site
da AMM – Associação Mineira de Municípios, 66% (sessenta e seis por cento) dos 853
municípios do Estado de Minas Gerais possuem menos de 15 mil habitantes e receitas brutas
abaixo de 14 milhões, o que impossibilita qualquer solução pelo paço municipal quanto ao
saneamento. Neste sentido, a concessão à iniciativa privada, potencializa a plena capacidade
de investir, brinda a possibilidade de solução para os já devastados municípios que ficam com
fatia mínima na arrecadação ente os entes federados, mas assumem desproporcionalmente
obrigações.
Posto isto, salutar é a posição do professor Léo Heller1 (2016), em entrevista
“Privatizar saneamento não é ‘panaceia’, concedida ao jornal O Globo, que afirma não
estarmos em uma panaceia com a privatização dos serviços de saneamento. Porém dando
sequência a sua análise, com distinta vênia, respeito e reverência, percebemos a distorção na
distribuição de receitas entre entes federados, e com isso viável neste momento do país é o
entendimento quanto às concessões a entes privados.
Privatizar de maneira pura e simples não é a solução, mas uma alternativa que se
apresenta, na perspectiva da prestação indireta, seria quando o município assume as ações de
gestão – planejamento, supervisão e fiscalização, concedendo à iniciativa privada as
atividades de implantação e operação dos serviços de saneamento, mantendo o objeto pautado
dentro de um escopo do desenvolvimento sustentável e em um processo legítimo, no modelo
possível adequado, com vistas à universalização e melhor atendimento ao munícipe.
Assim, de forma audaciosa, os gestores do município de Pará de Minas, no início de
2013, iniciaram um novo plano de concessão, abrindo à iniciativa privada a possibilidade de
concorrer ao pleito, levando a Prefeitura a elaborar um plano de saneamento com propostas
que foram projetadas para 35 (trinta e cinco) anos.
O plano teve como objetivo melhorar a distribuição e ampliar a disponibilidade de
água na região, que, inclusive, foi utilizado para subsidiar um processo licitatório para
concessão do sistema de abastecimento público de água, até então sobre responsabilidade da

1

Informação fornecida por Léo Heller na entrevista ao jornal O Globo, Rio de Janeiro, agosto de 2016,
disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/privatizar-saneamento-nao-panaceia-diz-relator-da-onu19961601#ixzz4sqqV3iJM
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Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa.
Ficou ainda estabelecido no Plano que, a curto prazo, levando em consideração a
necessidade de se estabelecer o abastecimento regular para a população, foi indicada a
obtenção de um novo ponto de captação, que, por meio de uma adutora de 28 Km (vinte e oito
quilômetros) foi possível derivar cerca de 150 l/s (cento e cinquenta litros por segundo) de
água do Rio Paraopeba para a Estação de Tratamento de Água (ETA), de Pará de Minas.
Além disso, foram propostas medidas como a ampliação dos reservatórios da cidade, assim
como o aumento da capacidade de outorga de captação para suprir as necessidades de longo
prazo.
Naquele momento de retomada do serviço, além das medidas de engenharia previstas,
foram articuladas ações de conscientização populacional interligadas às políticas públicas
para o estímulo do uso racional da água e técnicas de reuso do recurso hídrico; e proteção dos
mananciais para que, de longo prazo, ocorresse a redução dos investimentos e a preservação
do recurso natural.
Tais medidas garantiram uma prestação essencial de serviços de saneamento básico
naquele Município, sendo que o novo Plano de Saneamento de Pará de Minas, exigiu da nova
concessionária a execução de programa e obras com o intuito de exaurimento da calamidade
municipal decorrente do desabastecimento que tomou conta do município, com cerca dos seus
91 mil habitantes.

7.4 Histórico da Prestação do Serviço da Copasa

É crucial a passagem fático-histórica do saneamento no município de Pará de Minas
para entendimento da repercussão e importância da decisão. A partir do Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA), que definia o modelo nacional de gestão de saneamento a época
dos anos 70, Pará de Minas entregou seus serviços a COPASA – Companhia de Saneamento
de Minas Gerais no ano de 1979. É nesse contexto, que se inicia o modelo centralizador
suplantado pelo PLANASA, conceito histórico abordado em capítulos anteriores, pelo qual
aderiram na condição impositiva contratual cerca de 800 (oitocentos) municípios do Estado de
Minas Gerais, entre eles o supracitado, sob contrato de concessão outorgando à referida
companhia estadual mineira os seus serviços de saneamento básico pelo período de 30 (trinta)
anos. (ANEXO I).
Os anos impositivos de modelos que sucumbiram ao poderio clientelista estatal da
época, contribuíram para o caos do desabastecimento de água no município de Pará de Minas,
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que teve com consequência o cume ao exaurimento hídrico. Importante frisar que, o
Município quem não aderisse às concessionárias estaduais seria penalizado, usando de uma
certa coerção, retirando direitos a itens importantes para o desenvolvimento como certos
investimentos.
Com isso, o maior responsável pelo desabastecimento da população e o
engessamento hídrico, sem dúvidas, derivou das infrutíferas tentativas da Administração
Pública Municipal junto a empresa estatal Copasa, ao longo dos 30 (trinta) anos que perdurou
a concessão formal, de cumprir seus requisitos contratuais e necessários de investimentos no
sistema de captação, adução e tratamento de água, além de preservação dos mananciais.
Agrava-se aqui o caso, pelo período de 5 (cinco) anos em que a concessionária explorou o
serviço sem cobertura, ou seja, sem contrato formal, pois o contrato chegou a termo em
01/10/09.
Relevante, conforme concessão à época, 1979, o município celebrou convênio com o
Estado de Minas Gerais procedendo a fiscalização da concessionária por meio da Agência
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais – ARSAE/MG, conforme relatórios em anexo de sua atuação ciente das
cobranças do poder municipal frente ao exaurimento hídrico em Pará de Minas. (ANEXO II)
Com o contrato expirado, a renovação da concessionária Copasa demandaria
obrigatoriamente autorização legislativa para tal ato. Enfrentando o caso, o projeto de lei
enviado pelo executivo do Município a Câmara dos Vereadores, o qual concedia renovação
foi votado em 03/12/12 e rejeitado de forma unânime, com a justificativa dos votos abarcada
na resistência da concessionária Copasa de dispor dados e investir no sistema de captação e
distribuição de água.
Se calçando em avaliação técnica para providencias contra a crise que assolou o
município, os gestores do município de Pará de Minas contratam empresa SERENCO-Serviço
de Engenharia Consultiva SS Ltda., que traz as conclusões2. Dentre todas conclusões, a falta
de planejamento a longo termo da Copasa, concomitante a ausência de investimento em
planos de ampliação nos 30 (anos), envolvidos pela falta de providências da agência
reguladora estadual, se destacam como incorreções que dão razão a crise.
2

A empresa expert, SERENCO-Serviço de Engenharia Consultiva SS Ltda. concluiu que ha mais de 10 (dez)
anos os mananciais que abastecem a cidade não dão conta da demanda de forma satisfatória, constando do
relatório técnico elaborado pela empresa que dentre os fatores que deram azo a atual situação calamitosa por que
passa o Município evidencia-se a falta de planejamento a longo prazo da COPASA, a falta de execução e
investimento em planos de ampliação do sistema de água nos últimos 30 (trinta) anos, alem da não atuação da
agencia reguladora estadual, que não acompanhou ou notificou então concessionária para que esta tomasse as
providencias
quanto
ao
iminente
desabastecimento.
Disponível
em:
<https://docs.google.com/file/d/0B93t6gGb5CD7cVdsNHFPODc5VWM/edit>
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7.5 A Judicialização Do Processo De Concessão

Como já comentado, o processo de concessão em Pará de Minas se judicializou em
tribunais locais e tribunais superiores, tribunal de contas e órgãos governamentais. A própria
antiga concessionária, que não se apresentou a participar do processo licitatório, iniciou um
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, no ínterim do processo licitatório, tendo
por objeto os serviços de saneamento do município intentando minar a credibilidade do
procedimento licitatório instaurado pelo ente público.
Em 25 de setembro de 2014 foi impetrado pela Copasa através do Mandado de
Segurança nº 0471.14.015264-9 com pedido de liminar em face do Prefeito Municipal de Pará
de Minas, com o objetivo de ver declarada a nulidade do processo de Licitação, na
modalidade Concorrência Pública, nº 006/2014, via do qual pretendeu o Município firmar
contrato destinado à “outorga da concessão da prestação de serviços públicos de
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do Município de Pará de Minas”.
Para tanto, alega ser fato público, notório e inconteste que os serviços são hoje prestados – e
bem – pela Copasa e, a despeito de aparentar observância das formalidades legais, o aludido
edital encontra-se eivado de nulidades, que violam, tanto aos direitos da impetrante, quanto os
cofres públicos.
Em decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pará de
Minas foi indeferida a liminar em razão da ausência de comprovação dos fatos alegados na
exordial. Em sede de decisão definitiva a Magistrada fundamentou e sentenciou nos seguintes
termos:
Por fim, conforme já ressaltado anteriormente, de se destacar que o Município de
Pará de Minas enfrenta uma grave e sem precedentes crise de desabastecimento de
água, situação que decorre da estiagem prolongada, aliada à falta de investimentos
por parte da Concessionária impetrante e, ainda, à inércia do Poder concedente, que
desde 2009 adia a solução definitiva para o impasse, o que vem trazendo sérios
prejuízos e sofrimento a toda a população do Município. Conforme ressaltado pelo
“parquet” a falta de água para a população ensejou, inclusive, a propositura de
“Ação Civil Pública” (processo nº 0471.14.009.505-3), ajuizada pelo Ministério
Público em face da impetrante, em trâmite na 1ª Vara Cível dessa Comarca, na qual
se imputa à Copasa, juntamente com o Município, a responsabilidade pelos danos
sociais e coletivos causados à população em razão do desabastecimento e na qual,
em caráter liminar, foi determinada a abertura de procedimento licitatório que ora se
questiona, consoante consta da documentação carreada aos autos pelo Ministério
Público.
[...]
Desse modo, considerando que o impetrante não demonstrou nos autos, ter ocorrido
a prática de qualquer ilegalidade ou ato com abuso de poder por parte do impetrado,
bem assim, que as provas de suas alegações demandam ampla dilação probatória,
incompatível com o procedimento, nos moldes do artigo 269, I, do CPC, denego a
segurança pretendida. (PARÁ DE MINAS, 2014)
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Assim, como pode ser verificado, tanto em sede de liminar, quanto no mérito entendeu
por sua legalidade.
Anteriormente ao ajuizamento desse mandado de segurança, o Ministério Público
daquela cidade impetrou mesmo remédio contra a concessionária e a Prefeitura Municipal em
junho de 2014.

DIANTE DO EXPOSTO
1-defiro os pedidos liminares, para determinar aos réus, solidariamente, o
restabelecimento adequado, contínuo e regular de água potável no município de Pará
de Minas, através ações legais e eficazes, inclusive utilização de maior número de
caminhões-pipa, perfurações e utilizações de poços artesianos, obedecendo as
exigências legais e ambientais, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de
r$10.000,00(dez mil reais).
2-nos prazos de respostas, deverão os réus apresentarem detalhado e completo
diagnóstico de todo o sistema hídrico do município de Pará de Minas , especificando
as características, deficiências, capacidades, tempo estimado para o definitivo
restabelecimento, capacidade de reservação e o estado de preservação dos
mananciais que abastecem o município, sob pena de multa cominatória de
r$5.000,00 (cinco mil reais).
3-o município deverá, no prazo de resposta, esclarecer e comprovar a tramitação do
processo licitatório noticiado no inquérito civil e outras opções de que disponha para
solução do problema de desabastecimento, inclusive a possibilidade de gestão direta,
sob pena de multa diária de r$5.000,00(cinco mil reais).
4-a primeira ré deverá, no prazo de resposta, apresentar os documentos requeridos
no item 4, de fl 71, sob pena de multa diária de r$5.000,00 ( cinco mil reais). 5deverá ainda a primeira ré divulgar nos meios de comunicação local e fazer constar
das próximas faturas a ser emitidas aos usuários, em destaque, a possibilidade
daquele que se sentir lesado em razão do aumento da fatura provocado pela entrada
de ar no hidrômetro se dirigir ao estabelecimento da ré pleiteando a redução da tarifa
administrativamente, sob pena de multa diária de r$5.000,00 (cinco mil reais), sem
prejuízo da expedição de ofícios aos órgãos de comunicação legal, o que fica desde
já determinado.
6-citem-se os réus, anexando aos mandados cópia desta decisão, para querendo,
oferecerem respostas, nos prazos legais.
7-publique-se edital, nos termos do art. 94 la lei 8078/90 c/c art.21 da lei 7.347/85
para conhecimento dos interessados e eventual habilitação dos litisconsortes.
8-INTIMEM-SE. (PARÁ DE MINAS, 2014)

Pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais PRO N.º 932.504 e PRO N.º
932.828 que entendeu pela sua legalidade e continuidade, tanto em sede de liminar quanto na
decisão final.
Então, com base no relatório técnico da empresa contratada, alicerce para o Plano de
Saneamento Municipal de 2014 omissões na política pública do município, conforme trecho
do Mandato do Mandado de Segurança nº 0153100-92.2014.8.13.0471, que fora julgado pelos
Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
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[...] a vazão fornecida pelos mananciais que abastecem o Município atualmente e de
232,4 l/s em períodos pluviométricos regulares, enquanto que demanda de água
bruta hoje e de292,70 l/s o que torna a situação alarmante nos períodos de estiagem
prolongada,ao passo que a vazão cai para 160 l/S, ou seja, 40%(quarenta por cento)
amenos do satisfatório.(BRASIL, 2015)

Vários atos do processo de concessão naquele município culminaram judicializados. O
mais importante conteúdo se desenvolve sob a égide da análise do Mandado de Segurança nº
0153100-92.2014.8.13.0471, que fora julgado pelos Desembargadores da 3ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual será demonstrado a seguir.
Trata-se de Mandado de Segurança, interposto pelo município de Pará de Minas, em
discordância com decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, prolatando a anulação do certame licitatório na modalidade concorrência
pública a pedido da empresa Zetta Ambiental S/A, que não se apresentou ao certame ou
sequer habilitou-se para o pleito.
A pretensão do município no ajuizamento foi garantir a continuidade do certame 3,
antes suspenso em decisão do mesmo tribunal. Durante esta produção, voltaremos com
amiúde as lesões pelo descumprimento inseridos neste pedido.
O Plano de Saneamento de Pará de Minas - Lei 5.649/14, transcreve no item 7.1.1.1.3
na página 115:
7.1.1.1.3 Ações Necessárias CAPTACAO DE AGUA BRUTA
As atuais captações de água bruta existentes possuem capacidade máxima de
bombeamento (produção), somadas, de 232,4 l/s. No entanto, quando há períodos de
estiagem prolongada, este valor de capacidade de produção diminui para 160 l/s,
segundo informações da COPASA. Se mais para 124,9 l/s (considerando-se que as
captações Paiol / Militao serão desativadas, funcionando apenas como reserva
estratégica caso haja necessidade), valor este que será considerado como máximo
para o atual sistema de produção
existente, já que em períodos de estiagem prolongada, e o valor possível de ser
retirado. Se este valor for comparado com o calculo de demandas da Tabela 48,
percebe-se que e muito inferior, já que no ano de 2.015, por exemplo, deveria haver
capacidade de produção de292,70 l/s, existindo um déficit de 167,80 l/s para o ano 1
e de cerca de275 l/s para o ano 35. Se forem considerados os Distritos de Corrego do

3

Ante todo o exposto, rogando ao excepcional poder conferido a V.Exa para suspender medidas extremas que
incorrem em risco a ordem, a saúde, a segurança e a economia publica, tal como a presente decisão que ilegal e
ilegitimamente coloca em risco a continuidade, a legalidade, eficiência, regularidade dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário nesta cidade, prejudicando a execução das medidas necessárias
ao interesse público,
REQUER:
a) a suspensão da decisão concessória da segurança, liminarmente, proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Belo Horizonte, com fundamento no artigo 25 da Lei n.o 8.038/90, da qual a impetrante já requereu
a desistência, até a apreciação por este Superior Tribunal de Justiça ou seu trânsito em julgado, com fulcro
no artigo 3o do citado Diploma Legal, em virtude da demonstrada plausibilidade das razoes invocadas e urgência
na concessão da medida, já que os efeitos nefastos decorrentes da mantença da decisão impugnada se agravam
com o decurso do tempo, conforme ja fundamentado, impondo a situação calamitosa ao cidadãos
paraminenenses.
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Barro, Ascensao, Bom Jesus do Para e a localidade de Trindade,estedeficit aumenta
para 284 l/s) (PARÁ DE MINAS, 2014)

Em 24 de setembro de 2013, em níveis críticos de abastecimento de água, agravado
pelo período de estiagem, é decretado o Estado de Emergência, através do Decreto Municipal
n.º 7.428/13, e Estado de Calamidade em 07 de maio de 2014, através do Decreto Municipal
n.o 7.648/14, no Município de Para de Minas, ante a permanência do estado de calamidade,
aos dias 12/11/2014, fora publicado o Decreto Municipal n.ª 7.849/14 e posteriormente o
Decreto Municipal n.º 9.666 de 28/08/15, com a decretação do Estado de Calamidade nível II.
(ANEXO III, IV e V respectivamente).
O descumprimento do abastecimento deu azo à Ação Civil Pública nº
0471.14.009505-3, na qual o Parquet requereu do Município e concessionária o
restabelecimento do fornecimento regular e continuo de água e a condenação da
concessionária Copasa o valor de R$2.000,000,00 (dois milhões de reais). (ANEXO VII) –
ACP
Avante, no fim dos estudos percucientes desenvolvidas pela empresa com notório
saber contratada, concluiu-se que para a garantia do regular abastecimento do Município,
ainda que em períodos de estiagem, seriam dois pontos nevrálgicos:


Um investimento estimado de R$229.000.00 a ser executado nos serviços de
saneamento no ano 2, já que no ano 1, deverão ser obtidas as licenças
necessárias.



Com os atuais mananciais utilizados sendo insuficientes para atendimento do
Município, procurou-se buscar mananciais alternativos para aumento da
capacidade de produção do sistema de água da Sede. Apesar destas buscas em
todo o território do Município e, inclusive em Municípios vizinhos, a única
alternativa viável encontrada mediante a obtenção de outorga e realização de
obras para extração de água no manancial denominado Paraopeba, o qual fica
cerca de 28 km (vinte e oito) da cidade.

Com conspícua movimentação pela emergência da crise hídrica e no nascituro das
soluções colocadas pelo resultado da avaliação, o município, já vivendo a crise econômica
atribuída ao país na época, principalmente com as desonerações do governo federal que
afetaram diretamente a composição do FPM – Fundo de Participação do Município, fonte
maior de receita dos municípios de Minas Gerais, e com a recessão atrelada ao cenário
econômico de queda drástica na arrecadação e aumento de obrigações, que lhe foram alçadas
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em momentos de apogeu econômico anos anteriores, consegue junto ao IGAM – Instituto
Mineiro de Águas a outorga para a captação de água no Rio Paraopeba, ante a urgência da
situação, fora deferida e publicada em 06/03/2015. (ANEXO VI)
E no dia 11 de agosto de 2014, o Município de Pará de Minas, deflagra processo
licitatório, edital da Concorrência n.º 06/2014, com vistas a garantir celeridade na delegação
de serviços a empresa com expertise necessária para realizar a solução, com o seguinte objeto:
“exploração dos serviços públicos de captação, adução, tratamento e fornecimento de água, a
reservação e distribuição até as ligações prediais e seus respectivos instrumentos de medição e
ainda a coleta e afastamento de esgoto e/ou a coleta, afastamento, tratamento e disposição
final do esgotamento sanitário, em caráter de exclusividade, no Município de Pará de Minas,
incluindo seus distritos e povoados.”
Para o certame se apresentaram quatro empresas se apresentaram para participaram
da licitação, a saber, Andrade Gutierrez Concessões S/A, CONASA – Companhia Nacional
de Saneamento, Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A e Consorcio Para de Minas
Ambiental, integrado pelas empresas OAS Investimentos S/A, Construtora OAS S/A e OAS
Soluções Ambientais S/A.
Superada a fase de habilitação, permaneceram no certame três empresas. Abertos os
respectivos envelopes, foram julgadas as propostas técnicas e comerciais das licitantes
habilitadas. Findado todas etapas é homologado o resultado do certame, a Saneamento
Ambiental Águas do Brasil S/A foi considerada a vencedora.
A gravidade situação de calamidade pública já exaustivamente mencionada nesse
município, com manifestações sociais, depredação do patrimônio público, agressão a
servidores públicos, paralisação e evasão de indústrias, desemprego, armazenamento irregular
de água, multiplicação de poços artesianos irregulares, propagação de doenças endêmicas,
risco a vida direta dos munícipes com inoperância de serviços essenciais como corpo de
bombeiros, hospitais, postos de saúde, creches, escolas, faz obrigação no período de 4
(quatro) meses, que invista o montante de R$42.475.800,00 (quarenta e dois milhões,
quatrocentos e setenta e cinco mil e oitocentos reais), sendo R$35.000,000,00 (trinta e cinco
milhões) em investimentos no sistema de captação de água de 28 km e R$7.475.800,00 (sete
milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil e oitocentos reais) em custos administrativos,
operacionais, tributários, securitários, entre outros, conforme informações prestadas pela
mesma e devidas no contrato de concessão. (ANEXO VII)
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7.6 Concretização da Sustentabilidade no Novo Processo De Concessão

O que se pretendeu, como já anteriormente mencionado, foi que o novo Plano de
Saneamento atingisse sua efetivação para a sustentabilidade de um sistema de abastecimento
de água para a população de Pará de Minas.
Assim, é que a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei nº
6.938/1981, importante norma para o meio ambiente e tem como “objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País,
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana [...]” (BRASIL, 1981). A PNMA, mesmo sendo
anterior à Constituição Federal de 1988, foi recepcionada por essa, já que é uma norma
inovadora para a matéria e tem objetivos, princípios e mecanismos para a implementação da
proteção ambiental, e pretende o alcance do desenvolvimento sustentável.
Para Custódio e Oliveira (2015, p 46) desenvolvimento sustentável:

Cria uma harmonia entre o desenvolvimento e o meio ambiente, sempre sobre uma
perspectiva cultural e histórica, buscando soluções apropriadas para cada
sociedade,e com a participação dela, de satisfazer suas necessidades materiais,
imateriais e de qualidade de vida sem ferir as ecológicas e culturais, mas não
objetiva impedir o desenvolvimento econômico, mas fazer com que este se dê por
meio de instrumentos mais adequados que minimizem ao máximo o custo ambiental
por degradação. E não deve ser confundido com sustentabilidade que interessa-se
pela manutenção do estoque dos recursos naturais sob o argumento de que esses
recursos são indispensáveis para a continuidade da atividade econômica.
(CUSTÓDIO, OLIVEIRA, 2015, p. 46) (Tradução Livre) 4

Diante disso, busca-se o crescimento econômico pautado pela manutenção ambiental,
vinculando-se aos princípios alicerçados nos elementos essenciais para a sobrevivência digna
da sociedade.
Assim, trazendo esse conceito que a administração pública municipal considerou o
caráter social ao processo, provando sua probidade na análise do feito. Todo processo
licitatório teve a garantia que as participantes tivessem um valor de tarifa ao usuário menor do
que antiga concessionária estadual – Copasa.
4

It creates harmony between development and the environment under a cultural and historical perspective,
looking for suitable solutions for each society, and with its participation, to satisfy material, imaterial and quality
of life needs without injuring ecological and cultural needs. The objective is not to hinder economic
development, but to have it by means of more suitable instruments that minimize environmental costs due to
degradation at the most. It cannot be confused with sustainability that is interested in the maintenance of natural
resource stocks under the argument that those resources are essential for the continuity of the economic activity.

85

Na fase de preço, a nova concessionária (empresa privada) venceu com o preço 3%
(três por cento) abaixo do preço anteriormente fixado pela Copasa, já que uma das exigências
feitas pelo poder público municipal foi que a tarifa das empresas participantes fosse menor do
que a até então praticada. E, além disso, estima-se que hoje o preço esteja de 12% a 16%
menor com base em reajustes da Copasa em outros municípios que possua concessão.
A concessionária vencedora para os 35 anos de atuação teve por mérito condução
estratégica e responsável do poder concedente/gestor municipal, líder do processo naquele
momento, posto em contrato se obrigar a: manter tarifas menores que a Copasa efetuar os
investimentos de estabelecidos no Plano de Saneamento Municipal; a partir do quarto ano,
passar ao Município 2,5% sobre a receita ano para que ele deva investir de forma direta em
outras áreas de saneamento (a chamada outorga de 2,5% do faturamento); e a concessionária
tem 0,5% da receita ano que investir em recuperação de mananciais e nascentes.
Outro destaque relevante é quanto às tarifas aplicadas, conforme demonstrado abaixo:

QUADRO 2: Comparativo entre as tarifas aplicadas pela Copasa e pela Águas de Pará
de Minas

FONTE: Site Grupo Águas de Pará de Minas. 2017. 5

Com isso, verifica-se que a tarifa mínima não foi apenas mantida, mas reduzida
significativamente, desta forma, quanto à categoria “Residencial 6m³”, que é a faixa de menor
consumo e com isso relacionada à base da pirâmide social, que cobra R$17, 29 (dezessete
reais e vinte e nove centavos) por 6 (seis) mil litros de água, configurando a garantia da
chamada tarifa econômica ao munícipe usuário. Além disso, há também a faixa isenta que não
se encontra representado na figura acima, mas de fundamental importância para os usuários
beneficiados.

5







Legenda:
Categoria: tipo de cliente e consumo;
Águas de Pará de Minas: valores de conta de água da concessionária atual (não está computado esgoto);
Antiga Concessionária: valores de conta de água da antiga concessionária (não está computado esgoto);
% (percentual): percentual que a antiga concessionária é mais cara que a atual;
Proporção: quantidade de cliente que consome aquela média. Representatividade deles na atual concessionária.
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Tais vantagens garantem a contrapartida sustentável do projeto, exigência da licitação
e como não poderia ser diverso encontram-se em franco cumprimento pela concessionária
vencedora.
Isto posto, provamos todo caráter sustentável na gestão de uma concessão de
abastecimento ser viável em um município, ou seja, com valores atrativos a iniciativa privada
e que mantenha seu caráter constitucional social obrigatório de prestação de serviço ao
usuário.
QUADRO 3: Valores das tarifas aplicadas

FONTE: Site Grupo Àguas de Pará de Minas. 2017
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7.7 Fiscalização: A Criação da Agência Reguladora Municipal – ARSAP/Agência
Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos de Abastecimento de Água Potável e
Esgotamento Sanitário do Município de Pará de Minas

Cumprindo requisito primordial na concessão com a iniciativa privada, a
administração pública do Município de Pará de Minas, na observância do cronograma
estipulado no plano de negócios, inserido no Plano de Saneamento Municipal, criou em 23 de
Junho de 2016, através da lei municipal n.º 5927/16: cria, estrutura e dispõe sobre o
funcionamento da agência reguladora dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgoto. (ANEXO VIII)
No bojo da Lei 5.927/16, transcreve no art. 1º:

Art. 1.º Fica criada, sob a forma de autarquia especial, vinculada ao Gabinete do
Prefeito, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos de Abastecimento
de Água Potável e Esgotamento Sanitário do Município de Pará de Minas (ARSAP),
com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, técnica e
financeira e com prazo de duração indeterminado. (PARÁ DE MINAS, 2016)

Assim, a ARSAP assume papel regulador na concessão privada de 35 anos do poder
concedente Município de Pará de Minas, com a concessionária Águas de Pará de Minas.
Sua composição e capacidade de atuação técnica pactuadas em referida lei de criação,
estabelece critérios e zela pelo pleno exercício das atividades de captação e tratamento de
água, garantido ao munícipe atingido a universalização do sistema com qualidade no serviço.
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8 MUNICIPALIDADE

Conforme amplamente abordado nos dois últimos capítulos, há uma forte tendência à
remunicipalização dos serviços de saneamento básico, contudo, em que pese diversas
vantagens, a principal desvantagem consta a insuficiência de recursos por parte deste ente
federativo.
Assim, passa-se abordar a distribuição de receitas pelos entes federativos e a
organização tributária direcionada a políticas direcionadas a recursos hídricos.

8.1 Pacto Federativo e Distorções na Distribuição de Receitas entre os Entes Federados
no Brasil

Conforme abordado no capítulo 2, a universalização do acesso à água é princípio
fundamental previsto na lei nº. 11.445 de 2007, que descreve diretrizes nacionais para o
saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, com metas a curto, médio e
longo prazo.
São metas definidas pelo governo federal o atendimento a 100% de abastecimento de
água potável à população brasileira em todo o território nacional até 2023. E ainda, que 92%
do esgoto esteja tratado e 100% dos resíduos sólidos sejam objeto de coleta (BRASIL, 2014).
Por determinação constitucional a promoção de programas de saneamento básico é de
competência compartilhada entre as esferas de governo: União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios (art. 23, IX, BRASIL, 1988), de forma que há responsabilidade
compartilhada na implementação de ações e gestão dos serviços analisados nesta dissertação
(BRASIL, 2014).
A lei nº. 11.445 de 2007 também alude para uma gestão associada voluntária, isto é,
“associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público”
e afirma que a política de saneamento deverá “estimular à implementação de infraestruturas e
serviços comuns a Municípios, mediante mecanismos de cooperação entre entes federados”. E
por fim, dispõe sobre a necessidade da gestão do serviço viabilizar a “autosustentação
econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação
federativa”. (art. 49, BRASIL, 2007).
A legislação previu como competência da União a definição de parâmetros gerais e
diretrizes de planejamento da política de saneamento básico, além de recursos financeiros
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necessários. Em 2011 a 2013 a União promoveu investimentos aproximados de R$25,5
bilhões apenas em saneamento básico em todo o país (BRASIL, 2014).
Os estados federados tem por competência estabelecer leis complementares às
realizadas pela União, bem como, organizar os espaços de forma a delimitar região,
aglomerações e microrregiões, permitindo implementação da política de forma coordenada e
possibilitando o uso dos recursos disponíveis de forma auto-sustentável. Além disto, cabe aos
estados fiscalizar as companhias estaduais de saneamento básico, criadas durante o período do
PLANASA principalmente, e de que são controladoras (BRASIL, 2014).
Contudo, cabem as observações de Leo Heller sobre a atividade estadual:

Em nível estadual, o que se verifica com mais freqüência é a inexistência de órgãos
formais do Executivo que se dediquem ao saneamento, ficando essa função em geral
restrita às companhias estaduais. Esse modelo traz limitações, uma vez que em geral
não atuam em todos os municípios do estado e restringem-se aos campos do
abastecimento de água e do esgotamento sanitário, deixando de atuar nos outros
campos do saneamento, como o manejo de resíduos sólidos, o manejo de águas
pluviais e o controle de vetores de doenças transmissíveis (HELLER, 2010).

E por fim, aos municípios e ao Distrito Federal cabe adequar o plano nacional e
estadual à realidade local e planejar a prestação do serviço, de forma direta ou através do
regime de concessão ou permissão, atendendo ao interesse local de forma direta ou delegado.
Além disto, os municípios podem estabelecer parâmetros para atendimento de sua localidade,
visando à preservação ambiental e saúde pública, inclusive no que concerne ao volume de
água destinado a cada pessoa para abastecimento do município, estabelecer os direitos e
deveres dos usuários e trabalhar de forma articulada para a complementação dos dados do
SNIS (BRASIL, 2014).

No nível municipal, embora a Constituição Federal estabeleça a competência do
município para organizar e prestar, diretamente ou em regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, entendendo-se que os serviços de
saneamento claramente se incluem nesta definição, observa-se que nem sempre esse
direito – e esse dever- é exercido plenamente. Segundo essa determinação
constitucional, os municípios deveriam operar diretamente os serviços de
abastecimento de água ou os concederem a terceiros, mas se espera, nesse caso, que
o governo municipal exerça um acompanhamento da concessão e exija do
concessionário um serviço adequado aos interesses de sua população. Para a atual
realidade brasileira, nem sempre o poder municipal tem consciência dessa sua
responsabilidade e se omite perante a concessão (HELLER, 2010).

Assim, evidente o desenho de um pacto federativo na legislação que dispõe sobre o
programa de saneamento básico no Brasil, devendo as esferas atuarem de forma coordenada.
Contudo, tal modelo sofre com gestões ineficientes.
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Através do SNIS, a Administração pública federal consegue manter organizado os
investimentos e ter conhecimentos estatísticos sobre a ampliação dos serviços, em que pese
não se poder confirmar a universalização do acesso, como abordado no capitulo 2, já que tal
direito compreende para além da ampliação da rede (BRASIL, 2014).
O PLANSAB, programa em que se está descrita as metas no plano, compreendendo o
prazo de 20 anos entre 2014 e 2023, atua como norteador dos programas implementados e
operacionalizados por estados e municípios (BRASIL, 2014). A lei nº. 11.445 de 2007 prevê
que a União alocará recursos e financiamentos para a ampliação do acesso aos serviços dentro
das diretrizes previstas no PLANSAB, condicionando o envio dos recursos à qualidade do
serviço, à manutenção das estruturas e planejamentos já em vigência, como se observa:

Art. 50. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos
da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União
serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48
e 49 desta Lei e com os planos de saneamento básico e condicionados:
a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços;
b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento;
II - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente
financiados com recursos mencionados no caput deste artigo (BRASIL, 2007).

Deste modo, a destinação dos recursos da União está condicionada a continuidade dos
serviços em andamento e demonstração de um bom desempenho de gestão, em uma clara
política de incentivos. Isto também pode ser observado no dispositivo abaixo:

Art. 50.
(...)
§ 5º No fomento à melhoria de operadores públicos de serviços de saneamento
básico, a União poderá conceder benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou
creditícios como contrapartida ao alcance de metas de desempenho operacional
previamente estabelecidas (BRASIL, 2007).

A lei afirma ainda que a transferência de recursos é exclusiva às outras esferas de
governo, vedando a possibilidade de transferência de recursos de administração, operação e
manutenção de serviços não administrados pelo setor público, salvo situações de eminente
risco à saúde pública e ao meio ambiente, e mesmo assim, por prazo determinado (BRASIL,
2014).
Pode-se inferir que há para o município a competência de prestar o serviço de
saneamento básico, cabendo às demais esferas promover estímulos à viabilização de
infraestruturas, manutenção do serviço e melhorias.
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Contudo, evidente que há uma distorção na distribuição fiscal, uma vez que os
municípios são aqueles que executam a política, contudo é a União quem promove a
distribuição das receitas e realiza incentivos. Assim, apesar de uma autonomia legal dos
municípios, há uma severa dependência financeira das transferências governamentais, em
especial do Fundo de Participação dos Municípios, indo de encontro a previsão legal que
dispõe de uma cooperação entre as esferas sem se atentar para a vulnerabilidade dos
municípios no que tange a repartição tributárias.

Ao elevar o Município à condição de ente federativo a Carta Magna de 1988também
garantiu ao mesmo as autonomias administrativa, política e financeira necessárias
para o desempenho de suas funções sem a ingerência dos demais membros. No
entanto, deve-se observar que a autonomia para a consecução de suas competências
materiais constitucionais encontra-se apenas formalmente concretizada devido a
insuficiência de receitas próprias (GIROLDO, KEMPFER, 2012, p. 4).

Pensar

em

federalismo

fiscal

significa

necessariamente

entender

que

o

compartilhamento dos tributos entre os entes federativos deve corresponder aos serviços
prestados, ao atendimento das suas competências. As distorções no modelo federativo adotado
no Brasil é no sentido de que há uma concentração dos tributos recolhidos na esfera federal e
posterior distribuição entre os demais entes, o que se faz imprescindível já que a receita das
demais esferas não são suficientes para atender suas competências materiais descritas na
Constituição da República de 1988 (GIROLDO, KEMPFER, 2012).
A distribuição das receitas está prevista na Constituição da República de 1988, em seu
art. 159, como se observa há uma dependência do município não só com relação à União
como perante os estados:

Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na
seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras
de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando
assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na
forma que a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no
primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 55, de 2007)
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e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue
no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano; (Incluída pela Emenda
Constitucional nº 84, de 2014)
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio
econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e
o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se
refere o inciso II, c, do referido parágrafo.(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 44, de 2004)
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos
termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por
cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de
partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte
e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se
refere o mencionado inciso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003) (BRASIL, 1988). (grifo nosso).

Tal modelo foi pensado para que fosse redistribuído de forma equitativa, promovendo
o desenvolvimento de regiões com menor recolhimento de tributos, contudo, inevitável a
dependência financeira a que estão sujeitos os demais entes e, em especial os municípios, que
tem por fim executar as políticas elaboradas nos demais planos adequando-as as suas
realidades, além de planejá-las e geri-las em sua implementação (GIROLDO, KEMPFER,
2012).
A questão esbarra na indicação de competência aos municípios sem que lhe destinasse
recursos financeiros necessários, resultando na prestação de serviços inadequados, fato que
também influiu para a criação de parcerias com o setor privado, como a concessão, diante da
impossibilidade financeira de cumprir com suas competências constitucionais e legais. Além
disto, essa brecha entre atribuições e receitas, que deveria ser regido por critérios
orçamentários, acaba por sofrer interferências do cenário político e impossibilidade de
fiscalização em um país com dimensões continentais (GIROLDO, KEMPFER, 2012).
A brecha vertical (disparidade entre encargo e receita própria) tenta ser resolvida
através das transferências, como suprarreferido. No entanto, o repasse, que deveria
ser norteado por critérios orçamentários, mediante a análise de receita e despesa, na
realidade, se rege por critérios eminentemente políticos, isso se deve à dificuldade
em aferir o quantum a ser despendido por cada ente, pois, em uma Federação de
dimensão continental como a brasileira, a variação de preços se posta como um
adversário à mensuração dos gastos (GIROLDO, KEMPFER, 2012, p. 8).
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Deste modo, para que o município consiga a autonomia prevista no art. 18 da
Constituição de 1988, evidente que é necessária sua autonomia financeira, de forma a fazer
frente com suas atribuições constitucionais.

As distorções na repartição geram desequilíbrio político e fiscal à medida que
tornam os entes menos favorecidos extremamente dependentes dos recursos
externos para concretizar suas competências materiais e desenvolver-se garantindo
ao menos, os serviços públicos básicos à sua população. Em busca de conseguir
mais recursos para obter, consequentemente, maior capacidade de gasto, os
Municípios buscam medidas que acabam por aumentar seu endividamento, onerando
o contribuinte, bem como as outras entidades federativas, por meio da externalização
de custos (GIROLDO, KEMPFER, 2012, p. 16).

Assim, fica comprometida a determinação do art. 30 da Constituição de 1988 que
determina ao Município: “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local”, bem como, “prestar, com a cooperação
técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.”
(GIROLDO, KEMPFER, 2012).
8.2 A Política Nacional de Recursos Hídricos no Federalismo Brasileiro – Críticas e
Análise

Conforme previsto na lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, já abordada anteriormente,
os recursos hídricos são de domínio da União, contudo, poderá delegar aos estados e ao
Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso (art. 14, §1).
A citada lei institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, dando à União
competência para articular “com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos
hídricos de interesse comum” (art. 4º, BRASIL, 1997).
Aos estados federados, além de contribuir com a gestão dos recursos hídricos, terá
representação nos Comitês de Bacia Hidrográfica, tal como a União (art. 39).
Quanto aos municípios e ao Distrito Federal, a lei determina que durante a
implementação da política nacional de recursos hídricos, seus governos trabalharão de forma
integrada as políticas de saneamento básico locais com as estaduais e federais, como se lê:
Art. 31.Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes
Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das
políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de
meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos (BRASIL,
1997).
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Ou seja, aos municípios ficou a incumbência de promover a integração das políticas de
todas as esferas de governo, executando de forma direta as ações necessárias a sua
concretização. Além disso, terá representante nos Comitês de Bacia Hidrográfica que atuem
sobre sua área.

Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes:
I - da União;
II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que
parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação;
III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;
IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia
(BRASIL, 1997).

Ocorre que a gestão por meio de bacias hidrográficas, inspirado principalmente no
modelo Frances, país com sistema unitário de governo, ensejou diversos problemas no que
tange à coordenação federativa, culminando em debates sem fim sobre a concentração ou
descentralização dos serviços decorrentes. Os conflitos são em suma de ordem vertical, entre
as esferas de governo, e horizontal junto a organizações civis e empresariais com
representação da gestão destas bacias.

Dentre os conflitos verticais destacam-se aqueles entre as instituições que dirigem o
Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERHI) e as diretrizes estabelecidas pela
legislação federal. Dentre os conflitos horizontais destacam-se os referentes aos
múltiplos interesses em torno da água dentro do território determinado pelo desenho
da bacia hidrográfica, bem como os derivados da polarização das lutas no processo
decisório ditado pelo modelo de democracia com base na maioria (PORTELA,
BRAGA, 2006, p. 84).

Os impasses sobre a adoção de uma política de concentração ou de desconcentração, e
a alternância nesses modelos a depender dos interesses de governo e barganhas envolvidas,
prejudicou sobremaneira a constância da prestação do serviço de saneamento básico, isto
porque o modelo adotado implica necessariamente em autonomia dos entes federados ou não,
como se observou no tópico anterior, especialmente no que corresponde a recursos financeiros
(PORTELA, BRAGA, 2006).
O processo de descentralização previsto na CR de 1988, principalmente a autonomia
conferida aos municípios, é constantemente mitigada por decisões concentradoras pelos
estados e pela União, em uma constante tensão entre autonomia política e financeira
(PORTELA, BRAGA, 2006).
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O modelo de gestão dos recursos hídricos desenhado na lei nº 9.433 tendia para a
descentralização política e administrativa vertical e horizontal, aos dispor sobre a atuação dos
entes federados e sobre a participação da sociedade civil e criação de Comitês de Bacia
Hidrográfica, o que implica necessariamente na necessidade de articulação dos interesses
destes diversos grupos, resultando por vezes de descoordenação e conflito federativo
(PORTELA, BRAGA, 2006).
Os conflitos federativos verticais nascem da complexidade na distribuição de
competências de gestão, “uma vez que mais de um nível de poder atua formulando e
implementando políticas sobre um mesmo território, o da bacia hidrográfica”, tendo, por
exemplo, o estabelecimento de diversas diretrizes a serem seguidas, tanto aquelas editadas
pelo Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERHI) como as diretrizes dispostas na
legislação federal (PORTELA, BRAGA, 2006, p.78 ).
Este é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, como se pode observar:

No campo institucional, a tensão permanente entre centralização e descentralização
que caracteriza o pacto federativo brasileiro tem se constituído um grande obstáculo
para mudanças e reformas. Como demonstrado pelo caso em estudo, essa tensão
pode dar origem a conflitos de competências que ultrapassam o campo político e que
se constituem em disputas jurídicas que inevitavelmente retardam a efetiva
implantação do modelo de gestão. Tal atraso é visível no Estado do Rio de Janeiro e
manifesta-se com clareza nos seguintes fatos: a lei estadual que regulamenta o
sistema de gestão sofreu ação de inconstitucionalidade e encontra-se invalidada, os
Comitês em funcionamento não possuem Plano de Bacia e o enquadramento dos
corpos hídricos estaduais não foi realizado (PORTELA, BRAGA, 2006, p. 84).

Já os conflitos federativos horizontais envolvem os amplos interesses envolvidos
especialmente devido à participação da sociedade civil e Comitês de Bacia Hidrográfica. Ao
mesmo tempo em que implica no aprimoramento dos instrumentos democráticos de
participação, tal sistema permite uma disputa de interesses no uso dos recursos, tais como se
observa no momento de escassez do recurso hídrico (PORTELA, BRAGA, 2006).
A gestão dos recursos hídricos em geral ocorre com a participação dos aludidos
comitês, ocorre que também há a possibilidade de ser através de consórcio municipais, como
abordado no capítulo 3. Tal sistema é utilizado no Rio de Janeiro, por exemplo, como citado
Portela e Braga (2006):

No Brasil, o processo usual de implementação da gestão de recursos hídricos iniciase pela constituição dos comitês de bacias hidrográficas. No Estado do Rio de
Janeiro, diferentemente, o processo é instalado a partir da formação de consórcios
intermunicipais. Na bacia do rio Macaé, por exemplo, o processo de implementação
do modelo de gestão dos recursos hídricos iniciou-se, em consonância com a diretriz
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estadual, pela criação de um consórcio intermunicipal, do qual participam não
apenas as prefeituras, mas também entidades ambientalistas e grandes empresas da
região, criando-se então, a partir da atuação desse consórcio, o Comitê de Bacia
Hidrográfica (CBH). Essa estratégia é controversa, uma vez que um Comitê de
Bacia trabalha com uma visão de planejamento regional, enquanto o Consórcio
Intermunicipal se restringe a um número menor de municípios (PORTELA,
BRAGA, 2006, p. 81).

Tal modelo produz polarização de interesses e predominância daqueles que
conseguem articular alianças fortes para decida no Comitê. Afora isto, o investimento no setor
ainda fica submetido à investimentos realizados pela União, criando todo um contexto de
obstáculos à implementação eficaz da política formulada. E da disposição dos gestores em
direcionar recursos para implementar os projetos aprovados (PORTELA, BRAGA, 2006).
A ausência de uma autonomia financeira do Município e os conflitos de interesses na
gestão dos recursos hídricos colocam em cheque a eficácia das políticas de saneamento básico
no país, como será abordado no próximo capítulo.

8.3 Impacto das Distorções do Atual Modelo de Municípios Quanto ao Investimento no
Saneamento Básico no País

A demanda por saneamento básico é uma crescente frente a recursos financeiros
limitados. Ao mesmo tempo em que houve um processo de urbanização houve também uma
centralização dos recursos financeiros com a União, ou seja, aumentou o gasto público local e
reduziu seus recursos e possibilidades de fazer frente a demanda por serviços básicos e
essenciais ao exercício de uma vida em condições de dignidade. Assim, aos municípios
caberia o direcionamento de recursos de um modo estável e suficiente para atender suas
atribuições legais, tal como observado no primeiro tópico deste capítulo.
Tal fato, associado a conflitos federativos entre competências de esferas de governo e
entre interesses de grupos na gestão de bacias hidrográficas, sendo a água matéria prima para
as atividades de abastecimento e tratamento de esgoto no Brasil, prejudica severamente a
implementação de políticas públicas de saneamento básico no país. Estima-se que para que a
universalização das atividades de água e esgoto fosse alcançada em 2025 seria necessário um
investimento médio de R$11 bilhões por ano, de 2006 a 2014, contudo, apenas uma média de
4 bilhões são investidos ao ano (LEONETI, PRADO, OLIVEIRA, 2011).
Essa diferença entre a necessidade de investimento e o valor investido tem causa
especialmente na fragmentação das responsabilidades atribuídas aos entes federativos, bem
como, uma ausência de direcionamento de recursos financeiros imperioso para a
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concretização da política. Além disto, há um vazio legislativo de regulação do setor, o que
torna os contratos de concessão sem parâmetros para sua elaboração, tornando insegura e
desinteressante para a participação do setor privado. Assim é que o setor necessita de
regulação e gestão da prestação do serviço definida de forma clara e com segurança jurídica,
possibilitando assim, estreitamento dos laços entre setor público e privado para beneficio dos
usuários (LEONETI, PRADO, OLIVEIRA, 2011).
Na análise realizada por Alexandre BevilacquaLeoneti, Eliana Leão do Prado e Sonia
Valle Walter Borges de Oliveira (2011) sobre os investimentos em saneamento básico no
Brasil no século XX, concluíram que estudos devem ser realizados de forma a atender
requisitos “técnicos, ambientais, sociais e econômicos, de forma a se trabalhar o conceito de
desenvolvimento sustentável, de preservação e conservação do meio ambiente e
particularmente dos recursos hídricos, refletindo diretamente no planejamento das ações de
saneamento”, de forma que a gestão desta política deve estar claramente regulada.
Historicamente, o investimento em saneamento ocorreu de forma pontual no Brasil,
sendo predominantemente realizado pelo setor público. Além disso, soma-se o fato
de que a falta de uma definição clara das responsabilidades peculiares à União,
estados, Distrito Federal e municípios tornou difusa a aplicação dos recursos em
saneamento, não respeitando uma visão de planejamento global dos investimentos.
O setor também foi marcado pela baixa capacidade de endividamento das
organizações estatais e a pequena participação do setor privado (LEONETI,
PRADO, OLIVEIRA, 2011, s/n).

O PLANASA possui lacunas de caráter regulatório para incentivar a eficiência na
prestação do serviço de saneamento básico. Partindo do princípio da necessidade de uma
regulação no setor, há que se compreender que existem no mundo duas formas clássicas,
quais sejam:
(i) Regulação por processos (típica do modelo francês), (ii) regulação por agência
(típica do modelo inglês). (...) acredito ser relevante apontar para o fato de que
frequentemente se verifica modelos híbridos, em que existe um contrato de
concessão que é regulado e fiscalizado por uma agência reguladora (RAGAZZO,
2011, p. 388).

Para Ragazzo (2011, p. 388) o modelo puro de agência seria incompatível com a
prática brasileira de realizar concessões, baseadas em contratos firmados diretamente entre
concedente e concessionário, que não poderiam, em princípio serem alteradas de forma
unilateral. No entanto, entende ser possível uma regulação hibrida, fazendo as duas tradições
se complementarem, “suprindo as falhas de regulação por processos, basicamente
caracterizado pela ausência de entidade autônoma para fiscalizar os serviços e pela falta de
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accountability”. Afirma por fim que “a presença de agencia independente pode ser fator de
segurança jurídica para estimular investimentos privados no setor” (p. 391).
Pensando na necessidade de investimento no setor, em razão de sua essencialidade
para a melhoria das condições de vida da população em termos ambientais e de saúde, a
participação do setor privado se mostra das mais proveitosas, e aqui não se está
compreendendo concessão como terceirização ou privatização, pois, “sem dúvida, todas as
concepções de descentralização, inclusive as de participação privada no setor de saneamento
básico, estarão subordinadas à identificação mais ampla das carências, à definição dos
investimentos necessários e dos mecanismos regulatórios” (LIMA, 2012, p. 158).
Diante da fixação do pacto federativo na Constituição de 1988, as dificuldades
enfrentadas pelos municípios podem ser superadas através de uma parceria saudável com o
setor privado, com grandes vantagens como se verifica:

A primeira delas, talvez a mais óbvia, seria a ampliação da capacidade de geração
própria dos recursos, pela melhoria da relação entre receitas e despesas. Isso não
apenas catalisaria o ritmo de expansão dos sistemas de água e esgoto, mas
viabilizaria, também, a adoção ampliada de novos esquemas de financiamento. (...)
Em segundo lugar, a gestão dos serviços por empresas privadas obrigaria a uma
relação clara, sob o aspecto contratual, entre o poder concedente e a concessionária.
(...) Em terceiro lugar, a solução que pode ser dada pela iniciativa privada para os
problemas do setor poderia liberar a capacidade financeira e gerencial dos vários
níveis de governo para o tratamento de localidades urbanas e rurais marcadas pela
baixa capacidade de geração de riquezas. (...) Em quarto lugar, nunca é ocioso
assinalar que a gestão privada permitiria um aproveitamento melhor da capacidade
técnica do setor já disponível, em especial aquela presente no setor público, mas que
nem sempre sobressai ante a predominância de políticas administrativas
corporativistas inadequadas, com forte ingerência políticas (LIMA, 2012, p.
159/160).

Assim, cabível pensar em alternativas para o investimento em saneamento básico nos
municípios, superando as distorções no modelo vigente entre atribuições e transferências de
recursos.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito ao saneamento básico é um direito fundamental, essencial para a vida em
condições de dignidade e para o exercício dos demais direitos de cidadania, cabendo ressaltar
a ampliação do conceito de saneamento básico na Lei nº. 11.445 de 2007 para incluir dentre
suas atividades, além do abastecimento de água e coleta de esgoto, também o manejo de
resíduos sólidos e drenagem pluvial, sendo certo que todas estas atividades têm incidência
direta no planejamento das cidades e atendimento da demanda dos cidadãos.
No Brasil, houve inicialmente concessões a empresas estrangeiras para a exploração
de serviços de abastecimento de água em grandes cidades, mas a imensa maioria dos
municípios desenvolvia precariamente seus próprios sistemas. A FSEP, hoje FUNASA
desempenhou importante papel na assistência técnica a muitos desses municípios.
Todavia foi somente com a criação do PLANASA no final da década de 1960, que se
iniciou uma política de saneamento mais robusta para o país, considerando apenas os sistemas
de abastecimento de água e de esgotos sanitários, com foco prioritariamente no primeiro.
O PLANASA, de caráter altamente centralizador, criou as companhias estaduais de
saneamento, numa visão restrita de água e esgoto, com prioridade também para os sistemas de
abastecimento de água, tornando-se quase que exclusivamente em companhias de água.
Os municípios que não concediam seus serviços às companhias estaduais eram
alijados do acesso aos recursos federais, praticamente os únicos disponíveis para a maioria
dos municípios em uma federação com forte concentração tributária na União.
Com a redemocratização, os prazos das concessões, normalmente 30 (trinta) anos,
vencendo e o surgimento de alternativas em um mundo globalizado, a participação da
iniciativa privada na prestação de serviços de saneamento se tornou também uma realidade no
Brasil.
Respondendo à questão problema colocada inicialmente, conclui-se que a concessão
das atividades de tratamento de água e coleta de esgoto, integrantes da política de saneamento
básico, pode ser também uma alternativa adequada para atender ao princípio da
universalização do acesso a esses direitos, contudo tal assertiva final merece considerações.
Foi possível identificar na análise realizada as diversas alternativas existentes para a
cooperação entre o setor público e o setor privado para viabilizar a universalização do acesso
aos serviços de saneamento básico, considerando a responsabilidade dos municípios na
execução dessa política pública, sem que lhe fosse disponibilizado recursos financeiros
suficientes no momento do estabelecimento do pacto federativo. Assim é que a concessão
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desses serviços permite, pelo menos inicialmente, seu desenvolvimento sem a aplicação de
recursos públicos.
Contudo, é fato que o setor privado cuida de seus interesses de lucro, desta forma, a
ausência de uma fiscalização e regulação do setor pode ser fatal para os direitos dos usuários.
Neste sentido, é sempre importante lembrar que as atividades de gestão – planejamento,
supervisão

e

fiscalização

são

indelegáveis,

devendo

o

município

guardar

suas

responsabilidades para tal.
Deste modo que se fala na necessidade da importância de uma agência reguladora
independente para fiscalização da gestão do setor e garantia dos interesses públicos de forma
sustentável, mostrando que a cooperação entre setor público e privado somente é viável diante
de uma fiscalização pública, com controle social.
Para tanto, possível observar, em que pese a inesgotabilidade do tema, a pertinência
das várias modalidades de concessão para a política de saneamento básico, especialmente no
tratamento da água e coleta de esgoto, e constatado que é uma via adequada para a realização
de melhorias na prestação do serviço e universalização do acesso tanto no Brasil como no
mundo.
E por fim, o caso de Pará de Minas, paradigmático neste sentido, já que rescindiu o
contrato existente com a companhia de abastecimento estadual (Copasa), que não demonstrou
capacidade para realizar os investimentos necessários na prestação dos serviços sob sua
responsabilidade, ensejando muitas reclamações relativas à falta da prestação do serviço
contratado para o abastecimento de água da população.
Nesse contexto, o município procedeu ao processo de concorrência pública, tendo
como vencedora uma empresa privada para a qual foi delegada, através de concessão, a
prestação de serviços de abastecimento de água.
Para preservar o interesse público, foi criada a Agência Reguladora de Saneamento de
Pará de Minas – ARSAP, autarquia com o papel regulador da concessão por 35 anos do poder
concedente Município de Pará de Minas a concessionária privada “Águas de Pará de Minas”.
Ou seja, em uma clara demonstração da necessidade de se pensar formas de prestar o
serviço com qualidade e sem perder de vista os direitos dos usuários, numa articulação entre
os interesses públicos e privados.
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