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RESUMO 

 
SOUZA, Monica. Metodologia para Cálculo de Revisão Tarifária para os Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário Após a Aprovação da Lei 11.445/07: O 
Caso Saneago. Dissertação, 2014- Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades 
Alves Faria. Goiânia, 2014. 
 
 
Este trabalho busca demonstrar os fatores que devem nortear economicamente as empresas 
prestadoras de serviços de saneamento básico no Brasil, especificamente para os serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nesse contexto, apresentam-se inicialmente o 
cenário para o saneamento básico no Brasil, com seus antecedentes, perspectivas e desafios; 
depois as similaridades e diferenças das estruturas tarifárias para a prestação de serviços no 
Brasil; as metodologias já utilizadas e os fatores necessários ao processo de Revisão Tarifária. 
Para tal utilizou-se estudos de casos que foram elaborados pelos respectivos entes reguladores 
e adotados pelas companhias do Estado de São Paulo (SABESP) e do Distrito Federal 
(CAESB), que servem como direcionadores, entretanto, em outros estados, dever-se levar em 
consideração as características de prestação de serviços, população, capacidade de pagamento, 
entre outros. Por fim, foi apresentada, com base nas experiências existentes uma proposta de 
Metodologia de Revisão Tarifária que pode ser implantada na Saneamento de Goiás S.A. - 
Saneago, a qual deve garantir a modicidade tarifária, bem como as diretrizes imposta pela 
legislação específica. 
 
Palavras-chave: Saneamento; Regulação.  
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ABSTRACT 

 
SOUZA, Monica. Metodologia para Cálculo de Revisão Tarifária para os Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário Após a Aprovação da Lei 11.445/07: O 
Caso Saneago. Dissertação, 2014- Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades 
Alves Faria. Goiânia, 2014. 

 
This paper seeks to demonstrate the factors that should economically guide the companies 
providing sanitation services in Brazil, specifically for the services of water supply and 
sanitation. In this context, initially presented the scenario to basic sanitation in Brazil , with its 
antecedents, prospects and challenges; then the similarities and differences in tariff structures 
for the provision of services in Brazil; methodologies already used and necessary to the tariff 
adjustment process factors. For this we used case studies that were developed by the 
respective regulators and adopted by companies in the State of São Paulo ( SABESP) and the 
Federal District ( CAESB), which serve as drivers, however, in other states, it should take into 
account the characteristics of services, population, ability to pay, among others. Finally, was 
presented, based on existing experiences a proposal for Tariff Review Methodology that can 
be deployed in 'Saneamento de Goiás S.A. - Saneago', which should ensure reasonable tariffs, 
as well as guidelines imposed by specific legislation . 

Key-words: Sanitation; Regulation. 
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INTRODUÇÃO 
 

A transparência na prestação de contas dos serviços públicos, é essencial à 

população, é uma necessidade para o processo de desenvolvimento de uma nação. Não existe 

mais espaço para ineficiências organizacionais. Neste sentido, a população e os órgãos de 

controle têm solicitado aperfeiçoamento dos controles existentes. 

Conseqüências visíveis deste processo são o surgimento de legislações 

específicas, ou marcos regulatórios, das agências de regulação, controle e fiscalização destes 

serviços.  

No Brasil, esses serviços têm como marco regulatório a Lei 11.445 de janeiro de 

2007 (Anexo I), a qual traz um novo cenário para a prestação dos serviços. Essa mudança, que 

pode ser melhor visualizada no capítulo I deste trabalho, ocorre em um momento de 

sucateamento da maioria das prestadoras, já que praticamente ha duas décadas não existia 

política de fomento para o setor. 

Esse trabalho se propõe a verificar o caso específico dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, que compõem parte importante dos serviços 

de saneamento básico, e portanto, da saúde da população. 

A modicidade tarifária, que é a cobrança justa pelos serviços, onde a prestadora 

tem assegurada sua sustentabilidade econômica financeira, e os consumidores tem assegurado 

o acesso aos serviços, é o objeto específico desse trabalho.  

Para isso, o trabalho se propõe a descrever uma metodologia para cálculo de 

revisão tarifária para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário após a 

aprovação da Lei 11.445/07, especificamente para o caso da Saneago, que é a companhia 

prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no Estado de Goiás 

Essa metodologia deve garantir o cumprimento das diretrizes impostas pela 

legislação específica e o equilíbrio de interesses entre os agentes envolvidos, que são; os 

municípios, a população e as prestadoras de serviço.  

Para atingir este objetivo serão apresentados quatro capítulos, os quais visam 

também expressar toda a problemática atual e os desafios neste novo cenário. 

O primeiro capítulo apresenta o cenário do saneamento básico no Brasil, 

apresentando o histórico das normas e políticas para o setor, bem como os principais 



 
 

9 
 

acontecimentos que resultaram na realidade atual, após a aprovação do Marco Regulatório em 

janeiro de 2007. Também neste capítulo, será descrito o cenário atual, com os desafios e 

perspectivas existentes. 

Neste capítulo foi utilizado como método a pesquisa bibliográfica e a utilização de 

dados primários e secundários para melhor ilustração, a exemplo do Sistema Nacional de 

Informações sobre o Saneamento (SNIS) e do Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), 

respectivamente. 

O SNIS é o sistema gerenciado pelo Ministério das Cidades que, no Brasil, serve 

de referência para estudos relacionados aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Ele coleta dados de todas as companhias brasileiras, que atuam no setor, bem como 

das prefeituras que são as titulares para a prestação desses serviços. Entretanto, essas 

informações não são de caráter obrigatório, com isso, não consegue abranger o total de 

municípios brasileiros. 

Entretanto, a obtenção de recursos da união, através do Ministério das Cidades, 

está condicionada à prestação de informações para o SNIS, conseguindo com isso uma grande 

abrangência dos municípios brasileiros. Esse trabalho utilizou essa base de dados para 

apresentação do cenário atual, bem como os dados constantes do PLANSAB, fazendo 

algumas considerações e análise sobre os mesmos. 

No segundo capítulo será apresentado um panorama sobre a estrutura tarifária em 

si, destacando a realidade das companhias brasileiras, com suas diferenças e similaridades. 

Em particular, será apresentada a estrutura vigente na Saneago, e os detalhes que visam o 

atendimento das diretrizes impostas pela legislação. 

No capítulo 2, além de pesquisa bibliográfica, foram utilizadas pesquisa 

qualitativa e quantitativa, obtendo dados de todas as companhias estaduais de saneamento em 

operação no Brasil. 

Esses dados foram levantados nos sites das companhias, ou em informações 

disponibilizadas na Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (AESBE) e, 

em alguns casos, os quais as regras não estavam claras, foi necessário o contato direto com 

representantes das companhias, para a obtenção de informações acerca da metodologia 

utilizada para o cálculo tarifário. Com isso, pode-se destacar fatos que são relevantes, com os 

pontos de convergência e divergência entre as companhias. 
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O terceiro capítulo apresentará as metodologias existentes para o cálculo de 

revisão tarifária, com foco na legislação pertinente, e as diretrizes impostas por esta. No 

terceiro capítulo foi utilizada mais uma vez pesquisa bibliográfica, em especial na legislação 

que regulamenta o setor, no Brasil e em Goiás.  

No país existem poucas experiências já aplicadas quanto a revisões tarifárias no 

setor, e as que implementaram, fizeram uma adaptação do setor elétrico, inclusive pela 

legislação, que no saneamento carrega muito da legislação deste setor. 

O capítulo 3 irá demonstrar as metodologias utilizadas até o momento para o 

cálculo de revisão das tarifas, e ou os modelos que estão sendo apresentados, visto esse 

processo ser muito recente para os serviços de saneamento básico no Brasil. Além disso, este 

capítulo propõe a metodologia que mais se adéqua à realidade do estado de Goiás, no 

cumprimento dos requisitos legais.  

Neste capítulo será apresentado um detalhamento maior dos métodos encontrados 

para a revisão das tarifas, considerando-se o referencial teórico encontrado e a experiência 

existente em outras companhias. 

Para tal, foram levantados junto a outras companhias, as que já passaram pelo 

processo de revisão tarifária, após a aprovação da Lei 11.445/2007, e os procedimentos 

utilizados por estas companhias, na realidade, a Companhia de Brasília, CAESB, foi a 

primeira a conseguir a aprovação junto ao órgão regulador. Outras companhias estão com o 

processo bem adiantado ou em fase de aprovação, como a Companhia que atende o estado de 

São Paulo, SABESP.  

Assim, é necessária a descrição da metodologia proposta por alguma companhia, 

que apresenta pontos de convergência, que serão descriminados no capítulo. 

Considerando o levantamento apresentado no capítulo 2, trará as considerações 

finais, e o resultado que se apresenta como a melhor metodologia para cálculo de revisão 

tarifária para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em Goiás. 

Neste trabalho será utilizada abordagem exploratória de caráter quali-quantitativo 

visando a identificação de um método adequado para o reajuste tarifário em companhias de 

saneamento básico, especificamente, para os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 
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O objeto deste trabalho possui caráter descritivo, uma vez que analisa e descreve 

as práticas em utilização em outras companhias, que servirão de balizadoras à escolha de uma 

metodologia que atenda as diretrizes estabelecidas pela Lei. 
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1 CENÁRIO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 
 

A importância do saneamento torna-se cada vez mais difundida, não somente por 

seus efeitos diretos no desenvolvimento social, como a acessibilidade à água potável, a 

melhoria na qualidade de vida e a saúde da população, mas também pelos resultados indiretos, 

como a geração de emprego e renda.  

Os investimentos em saneamento trazem imediata melhoria nas condições de 

habitabilidade às áreas beneficiadas, proporcionando uma maior qualidade de vida para a 

população local, evitando doenças de veiculação hídrica, e concorre com a recuperação e a 

conservação de mananciais e de suas bacias hidrográficas. 

O saneamento tem sido bandeira de campanha em diversos setores, e também uma 

prioridade dos atuais governantes. Neste sentido, foi aprovada a Lei nº 11.445 de 2007, Marco 

Regulatório, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, que visam a 

expansão e melhoria na qualidade desses serviços. 

Aliado a isso, os investimentos em infraestrutura são grandes fomentadores do 

crescimento e desenvolvimento econômico, principalmente em nações emergentes, e em 

especial no Brasil. O setor de saneamento tem sido apontado como representativo para essa 

alavancagem da economia, gerando milhares de empregos, principalmente após a implantação 

de programas como o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. 

Os fatores que mais contribuíram para o setor ser hoje, importante gerador de 

emprego e renda são: carência de políticas, ao longo de vinte anos, que esqueceram o 

saneamento, causando grande lacuna em termos de infraestrutura construída. Em segundo 

lugar, a mudança desse processo após a aprovação do Marco Regulatório para o setor, 

coincidindo com a criação do PAC, que disponibilizou bilhões de Reais para investimentos, 

sendo o saneamento um dos grandes beneficiados.  

A carência de políticas leva a um grande mercado a ser explorado, com uma 

demanda reprimida, de um serviço essencial à população. A mudança que ocorre a partir de 

2007 é resultado do cenário existente e da urgência de atendimento às necessidades básicas da 

população, fato sem o qual, o país terá dificuldade de sair do estado de subdesenvolvimento. 
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O objetivo deste capítulo é apresentar o cenário para os serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário no Brasil, o contexto em que este se fez e os desafios e metas 

enfrentados. 

 

1.1 RESULTADOS 

 

1.1.1 Antecedentes Sobre Normas e Financiamentos no Setor de Saneamento 

 

Os últimos 80 anos de história mostram que os investimentos governamentais, 

marcadamente em infraestrutura, são mecanismos para o desenvolvimento econômico e 

social. O setor de saneamento, pelas suas carências, pode ser um grande fomentador desse 

processo, que além de elevar a qualidade de vida da população, dado o acesso aos serviços, 

gera emprego, renda, criando ciclos favoráveis à economia.  

Essa geração de emprego não se dá simplesmente pelas grandes obras em 

infraestrutura, que demandam enorme contingente de mão de obra, mas também, pela 

necessidade de pessoas para a operação e manutenção dos sistemas, criando um mercado 

permanente e multiplicador da economia. 

Até o ano de 2007, o saneamento brasileiro vivia longos anos de esquecimento. 

Com o fim do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), o saneamento básico do país, 

especificamente os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, apresentava 

grandes carências. Segundo o Instituto Trata Brasil (2008), se o Brasil continuasse no ritmo 

de crescimento da época, somente no ano de 2122 conseguiria a universalização dos serviços 

de esgotamento sanitário 

Para entender essa apatia é necessário fazer um retrospecto do setor, mostrando 

cronologicamente os acontecimentos do saneamento no Brasil: 

• Início do século XIX – Fundação Rockfeller influenciava empresas 

estrangeiras a investir em atividades relativas ao saneamento básico no Brasil. 

• 1934 – Através do Decreto 24.643/1934, institui o código de águas que permite 

ao governo controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas. Isso causa uma 

mudança no setor, ao passo que nacionaliza os investimentos e institui a cobrança de tarifas 

por parte do governo. 
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• 1940 – Criação do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS).  

• 1942 – Criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que tinha o 

objetivo de preservar os rios do país, via financiamento dos governos brasileiro e americano. 

O SESP foi criado em meio da segunda grande guerra e deveria ser extinto como tal, 

entretanto perdurou, financiando sistemas em vários municípios até início da década de 50. 

•  1960 – O SESP transforma-se em Fundação de Serviço Especial de Saúde 

Pública (FSESP). 

• 1962 – O Plano Trienal atribui funções ao Ministério da Saúde através do 

Departamento Nacional de Saúde (DNS) onde aumentam os investimentos em infraestrutura, 

com financiamentos externos, em especial com recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). 

• 1964 – Criação do Banco Nacional de Habitação (BNH). 

• 1965 – Foi instituído o Programa Nacional de Abastecimento de Água, com 

metas para ampliação dos índices de atendimento urbanos para os serviços de Saneamento 

Básico. O objetivo era atender 70% da população urbana com os serviços de água, e 30 % 

com os serviços de esgotamento sanitário até 1973, entretanto verificaram a dificuldade de 

alcance dessas metas e esse programa foi revisto. 

• 1967 – Foi criado o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social, 

que se estenderia até 1976, entretanto esse plano jamais foi implantado, mas foram instituídas 

diretrizes e as seguintes entidades: 1. Criação do Conselho Nacional de Saneamento 

(COSANE), órgão federal que coordenava os programas nacionais de saneamento; 2. Criação 

do Fundo Nacional de Financiamento do Saneamento (FISANE), baseado na colaboração 

financeira entre as várias esferas de governo; 3. Estabelecimento de critérios para a 

remuneração dos serviços de saneamento básico, através de um sistema de tarifação. 

• 1968 – Institui o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), que 

centralizava as ações na esfera federal. 

• 1968 – Criação do Sistema de Financiamento do Saneamento (SFS), gerido 

pelo BNH, com recursos do próprio banco e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), a partir de 1969. 

• 1971 – Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), culminando na 

criação do PLANASA. 
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• 1971 – Criação do PLANASA que culminou na criação das Companhias 

Estaduais de Saneamento Básico (CESBs), que tinha como meta alcançar 80% de 

atendimento urbano com os serviços de abastecimento de água e 50% com os serviços de 

esgotamento sanitário, até o ano de 1980.  

• 1974 – Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), com os bons 

resultados do I PND, esse estabeleceu metas mais ambiciosas: um crescimento de 52% nos 

índices de abastecimento com água tratada e 90% com os serviços de esgotamento sanitário, 

mas isso não foi alcançado, especialmente o esgoto. 

• 1980 – Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND), devido a crise 

econômica que ocorria no Brasil à época, esse PND não obteve os resultados dos anteriores. 

• 1986 – Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República I (PND-NR), 

criado devido aos poucos resultados apresentados com o III PND, que culminou em redução 

nos índices de atendimento nos primeiros anos da década de 80. Com este plano ocorre a 

extinção do BNH, passando suas atribuições à Caixa Econômica Federal. 

• 1987 – Primeira reformulação do SFS e do sistema tarifário, criando categorias 

tarifárias, com preços diferenciados conforme o uso e consolidando os subsídios entre 

categorias de consumo. 

• 1988 – A Constituição Brasileira de 1988 definiu os municípios como 

detentores das concessões dos serviços de saneamento básico. Historicamente o saneamento 

brasileiro foi consolidado em CESBs, onde os controladores são os Estados, então, na maioria 

dos casos tem-se o município e seus interesses repassando a prestação dos serviços a uma 

empresa controlada pelo estado, que deve levar em consideração os interesses de todos os 

municípios por ela atendidos.  Essa dicotomia associada a outras questões, como o 

questionamento de quem é a titularidade em regiões metropolitanas, onde os sistemas são 

integrados, levou o saneamento brasileiro a longo período de conflitos, e redução dos 

investimentos.  

• 1988/2007 – Vários planos, programas, leis e ações tentaram aquecer os 

serviços de saneamento básico, entretanto, estes se apresentaram sem muita efetividade para o 

setor. 

• 2007 – Aprovação da Lei 11.445 de 2007 que instituiu o marco regulatório 

para o saneamento. Essa foi a ferramenta que norteou várias das questões que geraram a 
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apatia dos anos anteriores. A Lei inova ao regulamentar questões como a fiscalização e 

regulação, o planejamento, o equilíbrio econômico e financeiro dos prestadores de serviços 

aliado à cobrança de tarifas módicas, a obrigação por parte dos titulares da elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento, estabelecendo metas de atendimento e investimento para o 

período de vigência dos contratos, a obrigatoriedade de o contrato garantir o retorno dos 

investimentos por parte das CESBs através das tarifas, entre outros. 

• 2007 – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que até o momento 

teve duas etapas, a primeira com início em 2007 e a segunda em 2010. 

• 2010 – Aprovação do Decreto 7.217 de 2010 que regulamentou a Lei 11.445 

de 2007.  

O setor de saneamento no Brasil teve alguns marcos históricos, elencados acima, 

que permitem o entendimento do cenário atual e da problemática do setor. Destacando-se as  

seguintes ações: 1942 ocorre a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP); 1960 a 

criação da Fundação SESP; 1967 a criação do BNH, principal agente financiador da época; 

1971 criação do PLANASA, que tem como um de seus principais objetivos, a auto-

sustentabilidade do setor de saneamento e o fim dos déficits do mesmo. 

O PLANASA tinha como premissas a instalação e fortalecimento permanente de 

uma Companhia Estadual de Saneamento Básico em cada Estado (CESB). São criadas 25 

Companhias existentes até os dias atuais, com atendimento prioritário às cidades maiores e 

sistema tarifário único para todo o Estado. Este propicia uma compensação interna entre 

receita e despesa das CESBs, a fim de alcançar saldo suficiente para a universalização do 

atendimento. As companhias estaduais de saneamento passaram a operar a maioria dos 

sistemas municipais, através de contratos de concessão, firmados por prazos de até 30 anos de 

validade 

O Plano de Metas e Investimentos para o setor era programado com base em um 

estudo de viabilidade global da CESB, o qual era elaborado e atualizado periodicamente, 

adotando-se os critérios técnico-sociais para seleção dos municípios. Eram evidenciadas as 

carências de cada município para a aplicação dos recursos, abordando os índices e motivos de 

crescimento populacional, desenvolvimento econômico, aspectos epidemiológicos, etc. 

Para atendimento dos municípios pobres, cujas receitas não eram suficientes para 

ressarcir qualquer empréstimo, foi criado o subsídio cruzado, permitindo que sua população 
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também recebesse o benefício da água tratada, ou seja, a aplicação de recursos apurados nos 

municípios superavitários nos municípios que apresentam déficit. 

Em 1986 ocorre a extinção do BNH, e com isso o declínio do PLANASA, já que 

as ações em saneamento foram transferidas para a Caixa Econômica Federal. Com a extinção 

do PLANASA e BNH muitas ações deixaram de ser praticadas, como por exemplo, o estudo 

de viabilidade global das CESB, que era uma avaliação salutar destas empresas, realizada 

periodicamente. 

A partir de 2007, o saneamento básico brasileiro, ganha grande dinamismo pela 

aprovação do marco regulatório do setor, e principalmente pela criação do PAC. Apesar de o 

PAC 1 não ter conseguido concluir boa parte de suas obras, devido principalmente ao 

despreparo para as mudanças em que se encontravam todos os agentes envolvidos: titulares, 

agentes financeiros, prestadores dos serviços, e do próprio setor público. Esse programa tem 

promovido uma revolução no setor. 

Para Picini (2011), o setor passou por muitas décadas longe da pauta da 

administração pública, e, quando da aprovação da Lei, não conseguiu a agilidade suficiente 

para suprir as expectativas e adequações que se faziam necessária. 

 

1.1.2 Cenário Atual do Saneamento 

 

De acordo com a Lei 11.445 de 2007, saneamento básico é definido como o 

conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de abastecimento de água 

potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas. Neste trabalho, será explorado somente dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, visto que estes são prestados pelas 

Companhias Estaduais de Saneamento. 

Essa regulamentação também estabelece critérios para contabilização; tarifação, 

reajustes e revisões; e prestação de contas, onde devem ser claros os resultados de cada 

localidade operada pelas empresas prestadoras de serviços, inclusive com os subsídios 

cruzados existentes. 

A nova Legislação tenta reproduzir o modelo do setor elétrico brasileiro para o 

setor de saneamento, o que, a princípio, causa uma série de dificuldades, principalmente pelas 
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especificidades de cada atividade. Destacam-se a concessão que no setor elétrico é federal e 

no saneamento é municipal. Além da comercialização dos Serviços de Saneamento que é 

realizada por uma empresa pública ou privada atuante em todas as fases do processo, 

enquanto o setor elétrico tem a produção, transmissão e distribuição comercializadas por 

empresas diferentes. 

As companhias estaduais de saneamento têm hoje grande representatividade para 

o setor. O Brasil possui 5.564 municípios dos quais 88,7% são atendidos por essas empresas 

com os serviços de abastecimento de água e 34,9% com os serviços de esgotamento 

sanitário1. 

A Figura 1 apresenta os indicadores de atendimento, por região, caracterizando o 

cenário atual do Brasil e a diferença entre as regiões. Analisando-o podem-se observar 

diferenças significativas entre as regiões brasileiras. Os menores índices encontram-se na 

região norte, devido a vários motivos, tais como a dificuldade de realização de investimento 

nas regiões mais isoladas e pobres do país.  

 
Figura 16 - Níveis de atendimento com água e esgotos dos prestadores de serviços 
participantes do SNIS em 2012, segundo região geográfica. 
 

Região 

Índice de Atendimento (%) Índice de 
tratamento de 

Esgoto gerado (%) Água Coleta de Esgoto 

Total 
(IN055) 

Urbano 
(IN023) 

Total 
(IN056) 

Urbano 
(IN024) Total (IN046)* 

Norte 57,5 71,8 8,1 10,0 22,4 
Nordeste 68,1 87,1 19,6 26,1 32,0 
Sudeste 91,3 96,6 71,8 76,9 40,8 
Sul 84,9 96,0 34,3 39,9 33,4 
Centro-Oeste 86,2 95,3 46,0 50,5 43,1 
Brasil 81,1 92,5 46,2 53,5 37,9 
Fonte: Ministério das Cidades (2014). 
*Para cálculo do IN046 estima-se o volume de esgoto gerado como sendo igual ao volume da água consumida. 
 

                                                             
1 Segundo dados do SNIS 2010, somente 49,2% dos municípios brasileiras têm serviços públicos de esgotamento 
sanitários, nos demais municípios são utilizados sistemas individualizados. Mas é importante ressaltar que são 
49% dos maiores municípios que representam mais de 137,3 milhões de habitantes atendidos. 
2 O Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS) é uma publicação do Ministério das Cidades, 
onde a pesquisa é feita por adesão dos Municípios e Prestadores, de caráter não obrigatório. Geralmente a 
pesquisa ocorre no mês de Julho do ano subsequente ao exercício pesquisado, e depois de concluída, leva cerca 
de um ano para ser analisada e publicada no site do Ministério. Assim, até o momento a última publicação 
disponível é do exercício 2008. 



 
 

19 
 

Geralmente os investimentos em saneamento ocorrem somente nas áreas urbanas, 

já que existe muito ainda a ser feito e os custos de investimentos são muito elevados, optando-

se assim, por regiões mais adensadas. Entretanto, existem muitas comunidades rurais que já 

possuem o atendimento com água tratada, através de poços que recebem o tratamento 

adequado. 

O maior desafio está nos sistemas de esgotamento sanitário, com um indicador de 

46,2% de atendimento a população total (Figura 1). Mas deve-se considerar que este é 

somente o indicador de sistemas públicos de esgotamento sanitário, não sendo contabilizados 

os sistemas individualizados com fossa séptica e sumidouro, que são aceitos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como um sistema adequado de atendimento. 

Mesmo sendo o esgotamento sanitário o maior desafio do setor, em termos de 

investimentos, ainda há muito a ser feito para os serviços de abastecimento com água, como 

pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 17 - Representação espacial do índice de atendimento total de água dos 
participantes do SNIS em 2010 (indicador IN055), distribuído por faixas 
percentuais, segundo os estados brasileiros. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ministério das Cidades (2012). 
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As Figuras 2 e 3 mostram os resultados obtidos no ano de 2010, com informações 

do SNIS, para o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário respectivamente. 

Na Figura 2, pode-se observar que somente o estado de São Paulo e o Distrito 

Federal apresentavam índices de atendimento superior a 90%. Esse cenário já melhorou. 

Outros estados, a exemplo de Goiás, já se encontram nesse patamar, mas ainda existe muito a 

ser feito, principalmente pelos altos investimentos que o setor exige. 

 
Figura 18 - Representação espacial do índice de atendimento total por rede 
coletora de esgoto participantes do SNIS em 2010 (indicador IN056), 
distribuído por faixas percentuais, segundo os estados brasileiros. 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2012). 

 

A Figura 3 mostra o cenário para os serviços de esgotamento sanitário com 

distribuição diferente aos de abastecimento de água, onde os melhores resultados são aqueles 
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acima de 70%, novamente somente o estado de São Paulo e o Distrito Federal apresentam 

bons resultados. Esse é o grande desafio para a ampliação do saneamento básico no Brasil, 

que será mais bem discutido a seguir. 

 

1.1.3 Desafios e Perspectivas 

  

A Lei 11.445de 2007, é pródiga na noção de planejamento e trás um capítulo 

sobre o assunto, no qual estabelece a obrigatoriedade dos municípios desenvolverem os 

Planos Municipais de Saneamento (PMS). Além disso, os estados e a federação devem 

publicar seus planos. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), o qual estabelece 

objetivos e metas para um horizonte de vinte anos, já foi editado pelo Ministério das Cidades, 

encaminhado para consulta pública está sendo avaliado pelos Conselhos Nacionais de Saúde, 

de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e das Cidades para as adequações necessárias. 

O Valor Econômico (2012) enfatiza que o PLANSAB viabilizará investimentos 

da ordem de R$ 421 bilhões aos quatro setores que compõem o saneamento.  

Esse vultoso valor se deve, principalmente, pelo cenário atual, que apresenta 

grande carência de atendimento, em serviços essenciais ao desenvolvimento de qualquer 

nação, além disso, o plano propõe metas audaciosas, as quais podem ser observadas na Figura 

4. 

Figura 19 - Metas do PLANSAB para principais serviços de saneamento básico nas 
unidades da federação (em %). 

Região UF 
INDICADORES (*) 

A1 E1  R1 
2008 2015 2020 2030 2008 2015 2020 2030 2008 2015 2020 2030 

N 
 
 
 
 
 
 

EO 76 81 89 100 27 59 69 85 90 92 96 100 

AC 81 82 85 90 39 62 68 75 94 95 96 100 

AM 75 76 80 85 42 69 76 85 93 94 96 100 

RR 88 89 92 95 43 72 79 90 95 97 98 100 

PA 73 75 81 90 26 55 63 80 92 93 95 100 

AP 84 85 89 95 0 50 55 70 80 85 93 100 

TO 82 85 89 95 21 51 59 70 80 85 92 100 
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NE 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA 71 75 80 90 30 53 62 80 73 78 86 100 

PI 78 81 86 95 29 56 66 85 76 82 88 100 

CE 83 84 89 97 37 58 66 80 79 85 90 100 

RN 90 91 94 100 31 54 61 75 88 93 95 100 

PB 81 82 85 90 46 60 66 75 93 94 96 100 

PE 83 84 86 90 45 64 69 80 84 89 93 100 

AL 77 82 86 95 20 51 60 80 73 87 91 100 

SE 84 86 89 95 37 60 67 80 89 93 95 100 

BA 85 88 92 100 51 65 71 80 75 84 89 100 

SE 
 
 
 

MG 96 97 98 99 77 82 83 85 92 96 100 100 

ES 97 98 100 100 67 78 82 90 87 94 100 100 

RJ 95 97 100 100 77 86 89 95 92 95 100 100 

SP 98 99 100 100 88 95 97 100 95 99 100 100 

S 
 
 

PR 98 99 100 100 59 84 88 95 97 99 100 100 

SC 95 97 100 100 49 80 85 95 96 98 100 100 

RS 95 97 98 99 45 79 84 95 92 97 100 100 

CO 
 
 
 

MS 96 97 98 99 0 45 55 73 97 98 99 100 

MT 95 96 97 100 25 50 60 73 96 97 98 100 

GO 95 96 98 100 0 55 60 78 93 95 97 100 

DF 95 97 98 99 87 90 95 100 80 92 94 100 
(*) A1: Percentual de domicílios totais abastecidos com água; E1: percentual de domicílios totais servidos por 
esgotamento sanitário; R1: percentual de domicílios urbanos atendidos por coleta de lixo. 
Fonte: Ministério das Cidades (2011). 
 

Como mencionado anteriormente, o Figura4 demonstra metas ousadas para os 

próximos anos, os quais demandam grandes investimentos. Mas, é importante ressaltar que 

estas metas são médias para os estados, não desobrigando os municípios de editarem seus 

próprios planos. 

De acordo com Decreto nº 7.217 de 2010, que regulamentou a Lei 11.445 de 

2007, a partir de janeiro de 2014 a existência de plano municipal de saneamento básico é 

condição para se ter acesso aos recursos da União, ou a recursos de financiamento geridos ou 

administrados por órgãos ou entidades da administração pública federal, quando destinados a 

serviços de saneamento básico. 
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A realidade que se mostra, é que, a maioria dos municípios não tem conseguido 

editar seus planos por uma série de fatores, como a falta de recursos financeiros e ou 

profissionais qualificados para tal. 

Para alcançar tais metas, a proposta do PLANSAB- Ministério das Cidades  

(2011), apresenta um capítulo para tratar das questões relacionadas aos investimentos. Nesse 

particular, foi estimada a necessidade de R$ 421 bilhões até 2030, conforme já mencionado, 

dos quais R$ 247,5 bilhões serão destinados a medidas estruturais e R$ 173,1 bilhões a 

investimentos de caráter estruturante, como a reestruturação das CESBs, campanhas 

educativas, qualificação dos profissionais, etc. 

As principais fontes para o financiamento desses investimentos são recursos 

federais, onerosos (OGU) e não onerosos (financiamentos através do FGTS/CEF e BNDES) 

seguidos pelos compromissos assumidos em contrapartida a esses recursos, Ministério das 

Cidades  (2011).  

Municípios, estados, União, CESBs e o setor privado terão que unir forças para a 

realização dessas metas. Apesar de os municípios serem os detentores das concessões, estes 

representam o elo mais frágil do sistema nacional, sendo que os outros agentes têm papel de 

destaque nesse desenvolvimento, principalmente a União através dos programas de 

financiamento, a exemplo o PAC 1 e PAC 2. 

O saneamento básico brasileiro teve seu apogeu com a criação do PLANASA, o 

que foi desmoronado com a extinção do mesmo, ficando longos anos em estado de inércia, o 

que provocou problemas estruturais em muitos municípios. 

No Brasil, o histórico das políticas de apoio ao saneamento tem uma lacuna de 

realizações de investimentos de mais de vinte anos para o setor. Apesar de o país estar entre 

as economias mais ricas do mundo, ainda impera características das nações subdesenvolvidas, 

esse é o caso do saneamento básico. 

Segundo Salazar (2008) não foi somente a lacuna de políticas, ou a baixa 

efetividade das existentes, que levou aos indicadores atuais do setor, mas principalmente a 

falta de vontade política aliada a pouca conscientização da sociedade em relação à 

necessidade dessa infraestrutura. Outro fator que pode ser destacado são as crises econômicas 

que ocorreram nas últimas décadas. 
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2 ESTRUTURA TARIFÁRIA PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO 

BRASIL 

 

A estrutura tarifária deve ser um capítulo a parte no processo revisão das tarifas, já 

que a mesma é o mecanismo pelo qual se pode garantir o cumprimento de algumas diretrizes 

impostas pela Lei 11.445/2007, a qual estabelece o marco regulatório para o setor de 

saneamento básico. 

Além disso, o setor de saneamento possui vários modelos de estruturas tarifárias, 

ao passo que, a concessão e a regulação dos serviços são municipais, permitindo uma grande 

diversidade. O ponto em comum entre as mesmas é a tentativa de atendimento às diretrizes 

estabelecidas pela Lei. 

A Lei estipula que os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

devem, preferencialmente, ocorrer através de tarifas ou preços públicos, e ainda obedecer às 

seguintes diretrizes, conforme estabelece o § 1º do Art. 29 da Lei 11.445/2007: 

 
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; 
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando 
o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 
eficiência; 
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

 

Para a garantia a sustentabilidade e modicidade tarifária as companhias estaduais 

de saneamento podem utilizar-se dos subsídios tarifários e não tarifários, sendo que estes 

subsídios poderão ser entre usuários ou localidades que não tenham capacidade de cobrir seus 

custos de operação e manutenção, bem como a remuneração adequada dos investimentos ali 

realizados. 

Para Picini (2011) é ingênuo pensar que unicamente a tarifa seja suficiente para 

cobrir os custos de operação, a remuneração dos investimentos e o lucro em todos os 

municípios, na realidade isso ocorre na menor parte deste, dependentes da escala de produção, 

do tipo de serviço prestado e de fatores que influenciam os investimentos e a manutenção.  
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Na maioria dos municípios ocorrem déficits, então, cabe ao setor público e aos 

subsídios cruzados a tarefa de equilibrar as contas. Isso é um dos fatores que geram conflitos 

de interesses entre os agentes e, em especial, entre os municípios. 

Picini (2011) cita três fatores que impulsionam uma luta entre os agentes 

envolvidos, e que tem sido, inclusive, objeto de várias ações judiciais, são eles: 

 

a. Complexidade das obras de saneamento básico, especialmente água e esgoto; 
b. caráter gradual da implantação; 
c. alto custo da infraestrutura a gerar impactos sobre a tarifa e sua modicidade 
necessária. 
 

Para Mendes (2010) existe um confronto de interesses entre os consumidores e os 

prestadores de serviços em relação às tarifas cobradas. Para os primeiros, as tarifas são 

sempre caras, e para os prestadores elas são insuficientes cobrir seus custos de operação, 

manutenção e a amortização dos investimentos realizados. 

O referido autor complementa que cabe ao Estado através do ente regulador 

equilibrar o interesse dos agentes envolvidos, em relação à tarifa, é a chamada modicidade 

tarifária, ou seja, aquele valor, que vai atender o máximo de satisfação dos consumidores e 

dos prestadores de serviços ao mesmo tempo. 

 

2.1 COMPARAÇÕES ENTRE AS ESTRUTURAS TARIFÁRIAS DAS COMPANHIAS 

ESTADUAIS DE SANEAMENTO DO BRASIL 

 

Ao se observar a estrutura tarifária das companhias estaduais de saneamento no 

Brasil constata-se diferenças significativas. Em uma grande maioria existe a cobrança de 

10m³ como conta mínima para os serviços de abastecimento de água, há ainda a companhia 

que cobra 6m³, e as que cobram um valor referente ao custo mínimo fixo (CMF) mais os m³ 

efetivamente utilizados pelos usuários, como pode ser observado na Figura a seguir. 
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Figura 20 - Tarifas das Companhias Estaduais de Saneamento do Brasil. 

REGIÃO3 ESTADO CIA CONSUMO 
MÍNIMO 

(%) DA TARIFA DE 
ESGOTO SOBRE A 

DE ÁGUA 

DATA 
ÚLTIMA 

ALTERAÇÃO 
NA TARIFA 

C
EN

TR
O

 
O

ES
TE

 

GO SANEAGO 
CMF 

R$7,15 93,1% 01/12/2012 
DF CAESB 10 m³ 100% 01/04/2012 
MS SANESUL 10 m³ 60% 01/07/2012 

N
O

R
D

ES
TE

 

AL CASAL 10 m³ 80% 01/03/2012 
PE COMPESA 10 m³ 100% 23/12/2011 
PB CAGEPA 10 m³ de 80 a 100% 01/08/2012 
RN CAERN 10 m³ 70% 01/07/2012 
CE CAGECE 10 m³ 110% 30/04/2012 
PI AGEPISA 10 m³ 50% 01/04/2011 

MA CAEMA 10 m³ 100% 10/03/2009 
BA EMBASA 10 m³ 80% 01/05/2012 
SE DESO  10 m³ 80% 01/03/2012 

N
O

R
TE

 

TO SANEATINS 10 m³ 80% 12/12/2011 
PA COSANPA 10 m³ 60% 01/07/2008 
AP CAESA 10 m³ 75% 01/01/2009 
RR CAER 10 m³ 80% 08/09/2011 
RO CAERD 10m3 43% 01/04/2010 

SU
D

ES
TE

 ES CESAN 10m3 77% 01/08/2012 
MG COPASA 6m3 90% 11/04/2012 
SP SABESP 10m3 100% 11/09/2012 
RJ CEDAE 15m3 100% 29/06/2012 

SU
L 

PR SANEPAR 10m3 85% 15/02/2012 
SC CASAN 10m3 100% 01/05/2012 

RS CORSAN 
CMF 

R$17,07 70% 01/07/2012 
Fonte: Elaboração própria (2013). 
 

Na Figura 5 se pode observar uma diversidade muito grande entre as Companhias 

no tocante às estruturas tarifárias, a iniciar pela cobrança dos serviços de esgotamento 

sanitário, que em geral é um percentual da tarifa de água. É verificada diferenças nesse 

percentual, que vai de 43% a 110%. 

Outra diferença é quanto a regularidade nos reajustes das tarifas, que em geral 

ocorrem a cada doze meses, mas como demonstrado, há companhias que estão a mais de 
                                                             
3 Na Figura 5 ficaram de fora os estados do Mato Grosso, Amazonas e Acre pois, o estado do Mato Grosso não 
tem uma operadora Estadual, os serviços são municipalizados. O estado do Amazonas opera em 
aproximadamente 15 pequenos municípios, já que nos maiores é privatizado. O estado do Acre tem um 
departamento que não disponibiliza informações. No  estado do Tocantins os serviços são privatizados, mas 
entra nessa composição pois a maioria dos municípios são operados por uma mesma empresa. 
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quatro anos sem o reajuste. Algumas dessas companhias ainda não têm um ente regulador 

instalado, como determina a Lei 11.445/2007, e operam com suas contas negativas, recebendo 

subsídios do estado. 

Não existe uma uniformidade pela cobrança dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário no Brasil, isso pelo próprio caráter regulatório, que ficou sob 

responsabilidade dos municípios, mas que em grande parte são delegados aos estados, através 

de uma agência reguladora estadual. 

No tocante as estruturas tarifárias, destacam-se alguns exemplos para 

compreender a diversidade existente no país. Nesses exemplos, procura-se expor as 

diferenças, e será analisada somente a categoria residencial normal, por ser a de maior número 

de consumidores. 

Inicialmente, a Saneago e a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) 

apresentam a característica de cobrança do CMF mais os m3 efetivamente consumidos, o que 

resulta numa progressão diferente ao restante das companhias, que tem um consumo mínimo 

cobrado. Mesmo assim, existe diferença na estrutura dessas duas empresas. 

Na Saneago, a cobrança é feita somando o CMF mais os valores apresentados no 

Figura 6, os quais tiveram vigência a partir de 01/12/2012. 

 

Figura 21 - Estrutura Tarifária da Saneago para a Categoria Residencial da referência 
Janeiro/2014 

CATEGORIAS 

Faixas de 
consumo  

T A R I F A S 

ÁGUA 
(R$/m³) 

ESGOTO (R$/m³) 

(m3/mês) Coleta e 
afastamento(*) Tratamento(*) 

  
Residencial 

Normal  
  

        
1 – 10 2,32 73,1% 20% 
11 – 15 2,64 73,1% 20% 
16 – 20 3,02 73,1% 20% 
21 – 25 3,42 73,1% 20% 
26 – 30 3,87 73,1% 20% 
31 – 40 4,40 73,1% 20% 
41 – 50 4,99 73,1% 20% 
    + 50 5,68 73,1% 20% 

      
Fonte: Saneago (2014). 
* Percentual cobrado sobre o valor da tarifa de água 
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A CORSAN apresenta um valor de referência para cada metro consumido que, 

conforme o volume utilizado deve ser aplicado uma fórmula apresentada a seguir, com o 

auxílio de uma tabela de exponenciais, disponível no site da companhia para consulta. 

O valor de água é calculado de acordo com a fórmula preço básico (PB) x 

consumo (C), acrescido do serviço básico, o qual é denominado de CMF neste trabalho. O PB 

do m3 de água é variável aplicando-se a tabela de exponenciais. 

As demais companhias brasileiras não possuem um CMF, estas cobram um 

consumo mínimo, independente do consumo existente até aquele limite, ou seja, se o 

consumo mínimo é de 10m3 e o consumidor utilizar 1, 2, 6 ou 10 m3 ele pagará o mesmo 

valor. 

A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) tem uma 

cobrança mínima de 15m3 e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) 6m3 

por economia/mês, as demais companhias têm uma cobrança mínima de 10m3 por 

economia/mês. 

Todas essas diferenças resultam em realidades bem diferentes nas companhias 

brasileiras, a seguir serão apresentadas Figuras que representam os valores obtidos em níveis 

diferentes de consumo em todas as companhias apresentadas na Figura 7 e a média do grupo. 

 

Figura 22 – Valores cobrados por economia para o consumo de 1 m3 de água, 
sem a utilização dos serviços de esgotamento sanitário, nas companhias 
estaduais de saneamento do Brasil (em R$) – dezembro/2012. 

 
Fonte: Elaboração própria (2013). 
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Na Figura 7 se verifica que a metodologia utilizada pela Saneago leva àqueles 

consumidores que tem um consumo mínimo a pagar um valor bem inferior ao observado no 

restante das economias brasileiras, isso é importante, na ótica dos consumidores, pelo 

crescente número de pessoas que moram sozinhas e ficam grande parte do dia fora de suas 

residências, ou ainda, pelas casas que passam boa parte do mês vazias, o que ocorre muito em 

cidades turísticas. 

A seguir será apresentada a Figura 8, com os valores obtidos para famílias que 

consomem 10 e 20m3/mês respectivamente, nas companhias brasileiras. 

 

Figura 23 - Valores cobrados por economia para o consumo de 10 e 20 m3 de água, sem 
a utilização dos serviços de esgotamento sanitário, nas companhias estaduais de 
saneamento do Brasil (em R$) – dezembro/2012. 

 
Fonte: Elaboração própria (2013). 

 

Na Figura 8 verificam-se os valores apurados para o consumo de água nas faixas 

de 10 e 20 m3 por economia/mês nas companhias estaduais de saneamento do Brasil. Nestas 

faixas de consumo, a Saneago apresenta resultados acima da média nacional, principalmente 

pela distribuição existente, mas inferior a algumas companhias, é o caso da CORSAN, a outra 

empresa que tem a cobrança do CMF, da CEDAE nas duas faixas de consumo e da COPASA 

na faixa de 20m3, grandes empresas do setor. 
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Figura 24 – Valores cobrados por economia para o consumo de 30 e 50 m3 de água, sem 
a utilização dos serviços de esgotamento sanitário, nas companhias estaduais de 
saneamento do Brasil (em R$) – dezembro/2012. 

 

 Fonte: Elaboração própria (2013). 

 

Para as faixas de consumo apresentadas na Figura 9, existe uma inversão da curva 

com os resultados apurados pela Saneago. A partir dessa faixa de consumo a Saneago 

apresenta resultados abaixo da média das companhias. 

 

2.2 A ESTRUTURA TARIFÁRIA DA SANEAGO 

 

Analisando o caso específico da SANEAGO, no cumprimento das diretrizes do 

marco regulatório federal, descritos anteriormente apresenta-se uma estrutura dividida em sete 

categorias; residencial social, residencial normal (sem fonte alternativa), residencial com 

fonte alternativa, comercial, comercial II (social), industrial e pública. 

As categorias residencial, social e comercial II visam o atendimento à comunidade 

de baixa renda e àqueles pequenos comércios, o que atende o item II, § 1º do Art. 29 da Lei 

11.445/2007, que é a ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 

serviços. 
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As categorias ainda têm escalas de consumo com o intuito de inibição do 

consumo supérfluo já que, com o aumento do consumo as tarifas vão ficando mais caras. 

Como já descrito, além dos m³ efetivamente consumidos, a SANEAGO cobra um 

valor a título de custo mínimo fixo para cada economia4, esse valor se refere ao custo mínimo 

para operação e manutenção de uma economia seca, ou seja, são aqueles custos incorridos, 

mesmo que não exista o consumo. 

Essa diferenciação na estrutura tarifária da Saneago demonstra um ganho ao 

consumidor e, o atendimento a uma das diretrizes contidas na Lei, item IV § 1º do Art. 29, 

que é a inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos, uma vez que é cobrado o 

efetivamente utilizado pelo consumidor. Para ilustrar essa comparação, apresenta-se a Figura 

10. 

Além disso, o CMF deve possibilitar à companhia a recuperação dos custos 

incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência, que é outra diretriz estabelecida 

pela legislação pertinente. 

 

Figura 25 - Comparação dos valores para o pagamento do consumo de água da 
Saneago e demais companhias brasileiras de saneamento, na categoria de 
consumidores residenciais. 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria (2013). 

                                                             
4 Economia – Refere-se à residência ou unidade consumidora. 
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Na Figura 10 pode se avaliar o comparativo entre os resultados obtidos para uma 

residência que não tem o benefício de desconto social, da Saneago e os resultados mínimo, 

máximo e médio de outras 23 companhias brasileiras, já descritas na Figura 9. 

Os valores apurados na Saneago partem do mais baixo do país que atualmente é 

de R$ 9,51, para quem consome 1m3/mês de água, e abaixo da média na grande maioria dos 

níveis de consumo estimado5, ultrapassando minimamente essa média, na faixa de consumo 

de 7 a 20 m3/mês, o que pode ser visualizado na Figura 10. 

 Para os serviços de esgotamento sanitário são cobrados para a coleta e 

afastamento 73,1% sobre o valor cobrado da água, e, 20% para o tratamento do esgoto. Isso 

para as economias residenciais. Para as demais categorias são cobrados 80% para a coleta e 

afastamento do esgoto e 20% para o tratamento do esgoto. 

Assim, a metodologia utilizada pela Saneago, procura privilegiar o consumo 

consciente, à medida que cobra pelo efetivamente utilizado pelo consumidor. Na maioria das 

companhias estaduais brasileiras, são cobrados 10m3/economia/mês como consumo mínimo, 

independente da utilização destes, o que pode levar ao desperdício. 

As outras diretrizes contidas no § 1º do Art. 29 da Lei 11.445/2007, estão 

relacionados mais à metodologia para cálculo da estrutura tarifária, do que a própria estrutura, 

o que será melhor discutido no capítulo III.  

A seguir apresenta-se na Figura11, a estrutura tarifária completa e atual da 

Saneago, detalhada em fórmulas, para compreensão da diversidade de categorias e grupos de 

consumo existente, o que pode ser melhor dimensionado, a partir do comportamento médio 

dos consumidores, podendo alcançar as diretrizes da Lei. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 A matriz foi construída considerando as possibilidades de consumo para uma residência, que utiliza de 1 a 100 
m3/mês. 
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Figura 26 - Estrutura Tarifária Atual da Saneago - referência Janeiro/2014 

ESTRUTURA  TARIFÁRIA 
       

1- TARIFAS BÁSICAS (Lei 14.939, Artigo 57 (ANEXO II), Parágrafo 8) - custo mínimo fixo:   

       
Serão cobradas por economia de água faturada, e na ausência desta, por economia de esgoto faturada, as seguintes Tarifas 
Básicas:   
       

Categoria Residencial Social ............................................................. R$ (x/2) / mês 
Categoria Residencial Normal ............................................................. R$ (x)    / mês 

Categoria Comercial I ............................................................. R$ (x)    / mês 
Categoria Comercial II ............................................................. R$ (x/2) / mês 

Categoria Industrial ............................................................. R$ (x)    / mês 
Categoria Pública ............................................................. R$ (x)    / mês 

       

2 – TARIFAS / CONSUMO:      

CATEGORIAS 

Faixas de consumo / 
economia 

T A R I F A S 

ÁGUA 
(R$/m³) 

ESGOTO (R$/m³) 

(m3 / mês) Coleta e afastamento Tratamento 

          

Residencial 1 - 10 (y/2) (y * 73,1%) (y * 20,0%) 

Social 11 - 15 ((y *1,1382)/2) ((y *1,1382)/2)*73,1% ((y *1,1382)/2)*20,0% 

(sem fonte alternativa água) 16 - 20 ((y *1,2995)/2) ((y *1,2995)/2)*73,1% ((y *1,2995)/2)*20,0% 

Obs.: Segundo Resolução 433/2008 - DE da AGR, Art. 2º - Define em até 20 m3 / mês o consumo máximo para o enquadramento 
dos usuários na categoria residencial social e em até 10 m3 / mês para o enquadramento dos consumidores classificados na 
categoria comercial II. 
       

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 

ESTRUTURA  TARIFÁRIA 

CATEGORIAS 

Faixas de consumo / 
economia 

T A R I F A S 

ÁGUA 
(R$/m³) 

ESGOTO (R$/m³) 

(m3/mês) Coleta e afastamento Tratamento 

          

Residencial 1 - 10 (y) (y * 73,1%) (y * 20,0%) 

Normal 11 - 15 (y *1,1382) ((y *1,1382)*73,1%) ((y *1,1382)*20,0%) 

(sem fonte alternativa 16 - 20 (y *1,2995) ((y *1,2995)*73,1%) ((y *1,2995)*20,0%) 

de água) 21 - 25 (y *1,4700) ((y *1,4700)*73,1%) ((y *1,4700)*20,0%) 

  26 - 30 (y *1,6636) ((y *1,6636)*73,1%) ((y *1,6636)*20,0%) 

  31 - 40 (y *1,8940) ((y *1,8940)*73,1%) ((y *1,8940)*20,0%) 
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  41 - 50 (y *2,1475) ((y *2,1475)*73,1%) ((y *2,1475)*20,0%) 
      + 50 (y *2,4424) ((y *2,4424)*73,1%) ((y *2,4424)*20,0%) 
          

Residencial 1 - 10 (y) (y * 73,1%) (y * 20,0%) 

Normal 11 - 15 (y *1,1382) ((y *1,1382)*73,1%) ((y *1,1382)*20,0%) 

(com fonte alternativa 16 - 20 (y *1,2995) ((y *1,2995)*73,1%) ((y *1,2995)*20,0%) 

de água) 21 - 25 (y *1,4700) ((y *1,4700)*73,1%) ((y *1,4700)*20,0%) 

  26 - 30 (y *1,6636) ((y *1,6636)*73,1%) ((y *1,6636)*20,0%) 

  31 - 40 (y *1,8940) ((y *1,8940)*73,1%) ((y *1,8940)*20,0%) 

  41 - 50 (y *2,1475) ((y *2,1475)*73,1%) ((y *2,1475)*20,0%) 

      + 50 (y *2,4424) ((y *2,4424)*73,1%) ((y *2,4424)*20,0%) 

          

Pública 1 - 10 (y *1,8940) ((y *1,8940)*73,1%) ((y *1,8940)*20,0%) 

    + 10 (y *2,1475) ((y *2,1475)*73,1%) ((y *2,1475)*20,0%) 

          

Comercial I 1 - 10 (y *2,1475) ((y *2,1475)*73,1%) ((y *2,1475)*20,0%) 

(Médio e Grande Porte)   + 10 (y *2,4424) ((y *2,4424)*73,1%) ((y *2,4424)*20,0%) 

          

Comercial II 1 - 10 (y *2,1475)/2 ((y *2,1475)*73,1%)/2 ((y *2,1475)*20,0%)/2 
(Pequeno Porte sem fonte 

alternativa de água)         

          
Industrial 1 - 10 (y *2,1475) ((y *2,1475)*73,1%) ((y *2,1475)*20,0%) 

    + 10 (y *2,4424) ((y *2,4424)*73,1%) ((y *2,4424)*20,0%) 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Na Figura 11 se pode verificar a estrutura atual, utilizada pela Saneago, não em 

valores, mas pela utilização de dois valores de referência x e y, onde: 

x = é o valor de referência cobrado por economia a título de custo mínimo fixo e, 

y = o valor de referência  cobrado pelo m3, utilizado pelos consumidores que varia 

conforme o volume consumido ou a categoria em que ele se encontra. 

Assim, o valor x é cobrado nas categorias residencial normal, comercial, industrial 

e pública, e o valor de x/2, ou seja, o CMF com 50% de desconto, nas categorias sociais. 

O valor de y tem desconto nas categorias sociais, e acréscimo à medida que existe 

aumento no consumo em cada categoria. As categorias industriais, públicas e comerciais têm 

acréscimo desde o primeiro nível de consumo, entretanto, deve fazer parte da revisão tarifária, 

a proposta de revisão da categoria pública, principalmente em escolas e hospitais em 

atendimento a primeira diretriz, prioridade para atendimento das funções essenciais 

relacionadas à saúde pública. 
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Atualmente a empresa tem política diferenciada para grandes usuários, que pode 

ter tarifa diferenciada, conforme sua média de utilização, o que também é previsto na Lei. 

No Brasil, existe uma diversidade muito grande de estruturas tarifárias vigentes 

para os serviços de saneamento básico, e, apesar de existir um marco regulatório federal, a 

existência de reguladores regionais, ou até a inexistência dos mesmos, possibilita diferentes 

interpretações ou detalhamento da Lei. 

Os pontos de convergência entre os vários modelos existente são aqueles 

explícitos na Lei, os quais não deixam dúvida, como a existência de uma tarifa social, para 

atendimento da população de baixa renda, ou ainda, o aumento das tarifas para as escalas mais 

altas de consumo, inibindo assim o consumo supérfluo e o desperdício. Mas esse 

escalonamento é diferente entre as companhias, não apresentando um modelo padrão. 

Ainda é possível identificar o consumo mínimo, existentes na maioria dos estados 

brasileiros, que é de 10 m3 por economia/mês, como a moda ocorrida.  

A concessão para exploração dos serviços, bem como a regulação dos mesmos é 

do município, que geralmente não tem condições financeiras ou técnicas para sua exploração. 

Assim, o estado através de uma companhia estadual assume essa função.  

Exceção ao Estado do Mato Grosso, onde não existe uma operadora estadual, 

sendo os serviços administrado pelos próprios municípios, na maioria dos casos. O Estado do 

Tocantins, que tem uma companhia estadual de saneamento privatizada. 

O Estado do Acre não tem uma companhia, e sim um departamento, o qual ainda 

não disponibiliza informações o que dificultou a participação do mesmo nesta pesquisa. E, o 

Estado do Amazonas tem uma companhia estadual que opera em poucos municípios do 

interior, já que na capital os serviços foram licitados, e uma empresa privada opera o mesmo. 

Os demais estados brasileiros fizeram parte das comparações desse capítulo, 

mesmo algumas pequenas companhias do Norte, que tem estrutura muito rudimentar em 

relação ao restante do país. 

Também a existência de uma companhia estadual, não garante que todos os 

municípios daquele estado sejam atendidos pela mesma. Exemplo o estado de Goiás que 

possui 246 municípios, e a Saneago, sua companhia, atende a 225 dos mesmos. No restante os 

serviços são municipalizados. 
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A decisão de comparar apenas as companhias estaduais se faz devido as mesmas 

atenderem mais de 88% dos municípios brasileiros, limitando os modelos existentes e, 

descrevendo o que ocorre para a maioria da população. 
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3 METODOLOGIAS DE REVISÃO TARIFÁRIA PARA O 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

Para o desenvolvimento dos aspectos conceituais deste trabalho, é importante 

destacar os conceitos de Marco Regulatório, Tarifa, Modicidade Tarifária, Empresa Estadual 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de acordo com o Marco Regulatório, 

Desenvolver a problemática da SANEAGO e a importância da Metodologia e o que é 

Metodologia para cálculo de Revisão Tarifária. 

Diferentemente do PLANASA, a legislação subseqüente para o setor, estabeleceu 

a exigência de contrato para a prestação de serviços públicos e instituiu uma nova modalidade 

dessa prestação de serviços. No caso de saneamento, considerando a titularidade municipal, 

instituiu a gestão associada amparada pelo art. 241 da Constituição Federal.   

Nessa modalidade os entes federados se unem através de convênio de cooperação 

ou consórcio público para juntos assumirem compromissos e responsabilidades. A partir da 

celebração desse convênio é definido o prestador e surge a figura do contrato de programa 

celebrado entre o Município e o operador, sendo este obrigatoriamente um órgão da 

administração direta ou indireta dos entes cooperados ou consorciados. 

Para a celebração do contrato de prestação de serviços, seja ele de programa por 

meio de gestão associada, ou de concessão sempre precedido de licitação, a lei trouxe também 

algumas novidades. São condições de validade do contrato a existência de Plano Municipal de 

Saneamento, estudo de viabilidade econômica, definição do ente regulador, dentre outras. 

Nesse novo cenário institucional, a Lei 11.445/2007, determina que cada 

Município (Poder Concedente) elabore seu Plano de Saneamento, no qual, após diagnóstico, 

são analisados e debatidos os requisitos indispensáveis de cada localidade, que servirão de 

base a sua seleção: desenvolvimento municipal, crescimento populacional, fatores 

epidemiológicos, índices de atendimento com os serviços de água e esgoto sanitário, fatores 

geológicos e topográficos, etc.   

Entretanto, o que está acontecendo na prática é a falta de condições dos 

Municípios para a elaboração dos seus planos de saneamento, como previsto na Legislação, 

com raras exceções.  
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É importante ressaltar que na figura da prestação regionalizada instituída pela Lei 

11.445/2007, para que o Município integre essa modalidade de prestação de serviços, a 

compatibilidade do planejamento é um dos requisitos exigidos. Dessa forma, a Companhias 

Estaduais de Saneamento, como prestadora de serviços, deve orientar sobre as vantagens e 

desvantagens de integrar a prestação regionalizada sempre respeitando a decisão do poder 

público municipal, titular dos serviços. 

Cabe destacar que a prestação regionalizada é aquela constituída pela existência 

de um único prestador responsável pela operação dos sistemas municipais, sejam eles 

Municípios contíguos ou não, há compatibilidade de planejamento e regulação uniforme, ou 

seja, tarifa única em todas as localidades integrantes com existência de subsídio cruzado. 

O novo cenário legal trouxe desafios, porém, está fortalecendo o relacionamento 

entre o poder concedente e o prestador, uma vez que definiu direitos e deveres de cada um, 

sempre sob a fiscalização de um ente regulador.  

Embora tenha havido um esforço muito grande dos órgãos responsáveis pelos 

programas que antecederam o PLANASA, como dos que o desenvolveram e implantaram, 

além dos que o sucederam, ainda continua elevada a demanda reprimida em água e esgoto em 

nosso país, bem como no Estado de Goiás. 

Como Marco Regulatório para os Serviços de Saneamento Básico entende-se as 

Leis que regulamentam os serviços, no caso de Goiás, a Lei Federal 11.445/2007 (Anexo I) e 

a Lei Estadual 14.939/2004 (Anexo II), essas duas trazem uma série de critérios e diretrizes 

que regulamentam o setor, já destacadas no capítulo anterior. 

Nesse particular, o primeiro referencial para a metodologia de cálculo tarifário no 

setor de saneamento é o próprio marco regulatório federal, a Lei 11.445 de 2007, 

especificamente em seu capítulo VI que trata dos aspectos econômicos e sociais, neste 

particular, pode-se dar destaque ao Art. 29, que estabelece;  
 
Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 
cobrança dos serviços. 
 

Como descrito anteriormente, para essa cobrança, a Lei estipula que os serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário devem, preferencialmente, ocorrer através 

de tarifas ou preços públicos, e ainda obedecer às seguintes diretrizes; 

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; 
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II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando 
o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 
eficiência; 
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.  

 

Em Goiás a Agência Goiana de Regulação (AGR) é responsável pela aprovação 

dos reajustes e revisões tarifárias, e a companhia estadual (SANEAGO) desde 2008 utiliza 

metodologia desenvolvida em estudos conjuntos com a AGR, onde são considerados os 

índices oficiais de inflação e a representatividade dos custos da Companhia nos últimos quatro 

anos, conforme os trâmites legais contidos no marco regulatório de Estado de Goiás, (Goiás, 

Lei 14.939/2004), em seu artigo 62, são: 

Art. 62 - Os reajustes das tarifas têm como finalidade exclusiva preservar seus 
valores monetários e só podem ser aplicados nos períodos entre revisões 
tarifárias, observado o disposto na Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, ou na que 
vier a substituí-la. 

§ 1o Os percentuais de reajuste obedecerão a um índice de preços (IP), diminuído de 
um fator (X) estabelecido como um coeficiente do ganho de produtividade esperada 
até o próximo reajuste ou revisão tarifária, da seguinte forma: 

I - o índice de preços (IP) deverá ser uma combinação de índices oficiais de 
preços, que ponderem as variações efetivas de preços dos fatores e que representem 
mais de 80% (oitenta por cento) dos custos do serviço; 

II - o fator (X) será formulado de tal forma que os ganhos endógenos de 
produtividade, decorrentes de variáveis dependentes da decisão do prestador do 
serviço, tenham menores pesos proporcionais, e que os ganhos exógenos, 
decorrentes de variáveis independentes da decisão direta do prestador do serviço, 
tenham maior peso. 
§ 2o A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos-
AGR estabelecerá as regras para a definição do IP e do fator X, que deverão ser 
aplicadas em todo o Estado, incluindo as variáveis e os limites de pesos 
considerados na formulação do fator X. 

 

A Revisão Tarifária é o mecanismo pelo qual se pode garantir o cumprimento das 

premissas da Lei, o qual deve ser analisado, entre outros, a composição dos custos, o retorno 

dos investimentos dentro do período de vigência dos contratos. 
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3.1 METODOLOGIA DE REAJUSTE E REVISÃO 

 

Ao apresentar as metodologias utilizadas para as revisões tarifárias, há que se falar 

primeiro da metodologia de reajuste, que ocorre anualmente, o qual visa a recomposição das 

perdas inflacionárias. 

Para os reajustes a fórmula usualmente utilizada da Saneago é a seguinte: 

IRT = (100% material adquirido no varejo x IPCA) + (3,64% despesas com 

pessoal x % reajuste do salário mínimo) + (96,36% despesas de pessoal x % INPC) + ((% 

material adquirido no atacado + % despesas gerais) x IGP-M) + (% serviços de terceiros x 

INPC) + (% de despesas com energia x Índice ANEEL) + (% despesas com telefonia x Índice 

ANATEL) + (% TRCF AGR x IGP-DI) (1) 

Onde: 

IRT - Índice de reajuste tarifário 

TRCF AGR - Taxa de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos 

concedidos, permitidos ou autorizados, de competência do Estado de Goiás, através da 

Agência Goiana de Regulação; 

IPCA - Índice nacional de preços ao consumidor amplo; 

INPC - Índice nacional de preços ao consumidor; 

IGP-M - Índice geral de preços do mercado; 

Índice ANEEL - Índice autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica para 

reajustes da energia elétrica no Estado de Goiás; 

Índice ANATEL - Índice autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações 

para reajustes dos serviços de telecomunicações no Estado de Goiás 

IGP-DI - Índice geral de preços disponibilidade interna. 

No último exercício além dos custos operacionais analisados habitualmente, foi 

solicitado a análise dos investimentos, agregando a fórmula a soma do percentual gasto com 

investimentos multiplicado pelo índice nacional de custo da construção (INCC). 
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A fórmula acima apresentada garante à Saneago a recomposição inflacionária, 

entretanto, é necessário a análise dos custos da companhia para a revisão tarifária, esse é o 

instrumento que permitirá a aplicabilidade de uma tarifa módica. 

Para a revisão é necessária a analise dos custos da companhia em regime de 

eficiência e a remuneração adequada do capital investido, conforme previsto na legislação, o 

que dará a companhia a capacidade de sobrevivência e ampliação dos serviços, sem com isso 

onerar os consumidores acima de sua capacidade de pagamento. 

Para ADERASA (2008): 

Os custos de uma empresa regulada depende do tipo de regulação estabelecido. Esta 
afirmação não é apenas um resultado ou teórica, mas também era da motivos 
levados em consideração para determinar o método conhecido de Price Cap ou RPI-
X (Retail Price Index-X) em vez de regular diretamente a taxa de retorno. Em 
seguida, entre os objetivos prioritários do projeto de regulamentação incentivos é 
definir em termos de eficiência de custos... 

 

Como este é um serviço característico de monopólio, e ao mesmo tempo, 

essencial à população, a empresa tem pouco incentivo a obtenção de custos eficientes, 

inclusive por seus custos serem repassados às tarifas. Neste sentido, o ente regulador deve 

obrigar a empresa a atingir esse custo eficiente, utilizando de tecnologias mais modernas e 

produtivas, o que traduzirá em diminuição das tarifas para os consumidores. 

Na Lei 11.445/2007 em seu artigo 27, que trata dos objetivos da regulação, pode-

se verificar: 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros 
Preços públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos 
Serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

Assim, o ente regulador através de mecanismos como, a contabilidade regulatória 

e os fatores de eficiência (fator x) podem induzir à eficiência das prestadoras de serviço, em 

níveis que permitam a modicidade tarifária. 

Para a Quantum do Brasil (2011) existem algumas etapas para um estudo tarifário 

típico, apresentados na Figura a seguir: 

 

 

 



 
 

42 
 

Figura 27 - Etapas de um Estudo Tarifário Típico 

 

Fonte: Quantum do Brasil (2011). 

 

Neste sentido, a Quantum do Brasil (2011) explica que a tarifa deve permitir que 

o operador recupere a totalidade de seus custos, para que ela possa oferecer o serviço com 

qualidade, confiabilidade e continuidade, estabelecidos no marco regulatório. 

Para isso devem ser analisados os custos gerenciáveis e os custos não 

gerenciáveis, a fim de estipular a receita requerida, a qual vai assegurar ao consumidor uma 

tarifa justa e possível. 

 Os custos gerenciáveis são aqueles referentes à operação e manutenção dos 

sistemas, bem como os investimentos e o custo de oportunidade, ou o retorno do capital 

investido. Os custos não gerenciáveis por sua vez, são representados por aqueles externos e 

necessários ao processo produtivo. No saneamento, estes ainda não estão bem definidos, já no 

setor de energia, eles são aqueles referentes à geração e transmissão de energia contratados 

pela operadora. 

Diferentemente do setor de energia, o saneamento tem a produção, distribuição e, 

ainda os serviços de tratamento do esgotamento sanitário em uma única empresa ou 

companhia, alterando o desenho estabelecido para o setor elétrico. Nesse setor os custos não 

gerenciáveis representam em média 75% do faturamento das companhias, o que não ocorre no 

saneamento. 

Não existe no Brasil, uma metodologia única para cálculo do reajuste tarifário, 

para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na realidade, na maioria 
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dos estados brasileiros esta metodologia ainda está sendo desenhada, pelos respectivos entes 

reguladores.  

Diferindo do setor de energia elétrica, que tem um ente regulador único, o 

saneamento básico, tem a titularidade dos serviços e a função de regulação e fiscalização a 

cargo dos municípios, que na maioria dos casos, são repassados aos estados, por falta de 

estrutura ou capacidade técnica e financeira dos mesmos. 

Além disso, o saneamento tem características de produção e distribuição bem 

distinta do setor de energia elétrica, inviabilizando a utilização de metodologia única para esse 

último. 

Em comum, sabe-se que necessita do levantamento das necessidades de operação, 

manutenção e investimentos, a fim de viabilizar as companhias a oferecer serviços de 

qualidade à população, com fatores que levem à eficiência e a eficácia na operação. 

A modicidade tarifária deve ser o principal fator a ser considerado na 

metodologia, uma vez que nela estão inseridos os conceitos de justiça, acesso, eficiência, 

reposição e oportunidade, além de vários outros. 

Para que isso ocorra, existe uma série de instrumentos estatísticos e econométricos 

que viabilizam o atendimento dos critérios estabelecidos pela legislação pertinente, já 

apresentado no capítulo anterior.  

Essas ferramentas serão debatidas no capítulo V, que tratará da metodologia, e 

estão inseridos conceitos como fatores de eficiência, custos de oportunidade, custo médio 

ponderado do capital ou WACC, empresa de referência e outros. 

 

3.2 MONOPÓLIO NATURAL 

 

Os serviços de saneamento básico é um caso clássico de monopólio natural à 

medida que a empresa pode arcar com toda a produção para o mercado com um custo inferior 

ao que existiria caso houvesse outra empresa atuando (PINDYCK, 2006). A seguir, é 

apresentada a representação gráfica da regulamentação dessa estrutura. 
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Figura 28 - Regulamentação dos Preços no Monopólio Natural 

 

Fonte: Pindyck; Rubinfeld (2006). 
 

Para o autor, em Pr é o preço mínimo viável, já que é neste ponto que o Custo 

Médio encontra a curva de Custo Médio, mas, devido à dificuldade de encontrar este ponto, 

principalmente pela evolução das condições de mercado, o regulador baseia-se na taxa de 

retorno do capital investido. Além disso, fixando o preço em Pr a empresa não obteria lucro, 

dificultando a expansão dos serviços. 

Pindyck e Rubinfeld (2006), ainda apresentam alguns problemas advindos dessa 

regulamentação pela taxa de retorno, primeiro a dificuldade de avaliação dos investimentos, 

no caso do saneamento, a legislação especifica, os bens afetos à exploração. Depois, enquanto 

uma taxa de retorno deve ser baseada no custo corrente do capital da empresa, este depende 

do comportamento do órgão regulador (e das percepções do investidor sobre quais serão as 

taxas de retorno permitidas no futuro). 

Portanto, apesar do setor ser um monopólio natural, a fixação da tarifa ou as 

regras tem comportamento diferenciado pela existência do Agente Regulador, este, fixa regras 

que garantam a modicidade tarifária, como já demonstrada anteriormente. 

A determinação da Base de Ativos Regulatória (BAR) é fundamental para o 

processo de revisão tarifária, pois é sobre esse valor, que será aplicada a taxa de retorno do 

capital. 
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Alguns pontos são comuns para as metodologias de cálculo de revisão tarifária, a 

exemplo da definição da BAR. A (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 

Básico do Distrito Fereral - ADASA, 2012) define a BAR, como sendo a representação dos 

investimentos prudentes requeridos pela concessionária para prestar o serviço de acordo com 

as condições estabelecidas no contrato de concessão, em particular no que se refere aos níveis 

de qualidade exigidos. 

A ADASA (2012) ratifica a missão do regulador, principalmente em um caso de 

monopólio natural, que é garantir que sejam respeitados os direitos de clientes cativos e dos 

prestadores do serviço regulado que devem atuar com eficiência e prudência. O Regulador 

tem o papel fundamental de garantir o acesso aos serviços pelos usuários, e ao mesmo tempo 

garantir que o prestador passa ter retorno de seus investimentos, a uma taxa adequada. Este 

ainda deve zelar pelo cumprimento das metas estabelecida pelos titulares dos serviços 

(municípios), em seus contratos e planos municipais de saneamento. 

Assim, a remuneração adequada do investimento deve contemplar a composição 

do investimento, levando em conta a vida útil dos ativos, além de sua remuneração que é 

definido pelo custo de oportunidade. 

Além disso, devem-se considerar as Despesas de Exploração, que é uma parcela 

importante a ser determinada pelo regulador. Nelas estão contidos os custos necessários à 

operação dos serviços, dentro de critérios de eficiência definidos.  

 

3.3 A REVISÃO DA CAESB 

 

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, teve sua 

primeira revisão aprovada pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico 

do Distrito Federal - ADASA, em 2012, a qual apresenta a metodologia para a revisão na 

Nota Técnica nº 012/2012 - SEF/ADASA. 

Esta nota técnica estabelece que a receita requerida da companhia é composta por 

duas parcelas, A e B, conforme descrito a seguir. A parcela A é aquela que incorpora os 

custos não gerenciáveis relacionados às atividades desenvolvidas pela CAESB. Já a parcela B 

é composta pelos custos gerenciáveis que formam a receita requerida. 
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Como custos não gerenciáveis (parcela A) e gerenciáveis (parcela B) apresentam-

se: 

Parcela A = Taxa de Fiscalização do Serviço Público de Saneamento Básico 

(TFS) + Taxa de Fiscalização dos Recursos Hídricos (TFU) + outros custos não gerenciáveis 

pela concessionária que venham a ser instituídos posteriormente à assinatura do contrato. (2) 

Parcela B = Custos Operacionais Eficientes + Remuneração Adequada + Receitas 

Irrecuperáveis (3) 

A Nota Técnica nº 012/2012 - SEF/ADASA ainda frisa que, "ao considerar o 

regime price cap, no qual se enquadra o contrato de concessão da CAESB, a  revisão  tarifária  

se  concentra fundamentalmente na apuração dos custos da Parcela B, uma vez que os custos 

da Parcela A, desde que atendidos os regulamentos, são integralmente repassados para as 

tarifas". 

Em Pires 1998 destaca que o price cap foi originalmente adotado na Inglaterra 

como uma alternativa ao método de tarifação pela taxa interna de retorno, tendo em vista a 

avaliação negativa deste critério por parte dos novos reguladores. 

O autor destaca que o price cap se constitui na definição de preço teto para os 

preços médios da firma, corrigidos de acordo com a evolução de um índice de preços ao 

consumidor. 

A metodologia adotada pela CAESB também pode ser analisada por alguns 

componentes destacados na Figura abaixo. 

 
Figura 29 - Componentes Tarifários utilizados pela CAESB no processo 
de Revisão Tarifária 2012. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos Neto (2012). 
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Os componentes destacados na Figura 14 podem ser traduzidos como sendo a 

análise da parcela B (Custos Operacionais), a remuneração da BAR (Remuneração dos 

Investimentos), inadimplência e perdas como os indicadores de desempenho, os quais devem 

conter no cálculo da tarifa para obtenção do fator X,  a parcela A (despesas não gerenciáveis)  

e outras receitas da companhia. O fator X é o mecanismo que permite repassar à tarifa 

(consumidor) os ganhos de eficiência da companhia, que são uma exigência da legislação. 

Para a CAESB, todos estes componentes foram inseridos dentro de uma empresa 

de referência, que é uma construção teórica de como a Companhia deveria ser e atuar, criada 

pela ADASA, os quais, não reconhece nenhum custo não contido nesse modelo. Essa empresa 

de referência foi um dos principais problemas encontrados pela companhia,  uma vez que o 

modelo não aceitava em sua primeira versão, uma série de despesas, assim, estas não 

poderiam ser repassados à tarifa. 

A realidade que se mostra no Brasil nesse primeiro momento, vivido inclusive 

pela CAESB, é que a metodologia adotada é uma herança do que ocorreu no setor elétrico, 

não observando as particularidades de cada atividade. Isso, se não for bem adaptado, pode 

gerar a inviabilidade operacional das prestadoras. Esse, entre vários motivos, adiou a primeira 

revisão tarifária da companhia, que inicialmente deveria ocorrer em 2008. 

A metodologia utilizada pela ADASA, para a revisão optou pela aplicação de um 

fator de recuperação do capital - FRC sobre a BAR. Assim, para encontrar a remuneração 

adequada, essa metodologia deve apurar; o valor da BAR, o prazo de vida útil dos ativos e a 

taxa de remuneração do capital. 

Conforme nota técnica nº 012/2012 - SEF/ADASA, a fórmula utilizada para 

determinar o fator de recuperação do capital - FRC é a seguinte: 

 

FRC =
��1 + ��n

�1 + ��n − 1	(4) 

Onde: 

n: vida útil econômica média regulatória dos ativos 

i: o custo de capital regulatório 

O levantamento e avaliação dos ativos para a obtenção da BAR, foi contratada 

pela CAESB, por empresa especializada e independente, onde foram considerados somente os 
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ativos elegíveis descriminado por tipo; redes, máquinas e equipamentos, terrenos e 

edificações.  

Os valores apurados de investimentos ainda devem conter as realizações com 

capital oneroso e não oneroso (recursos a fundo perdido da união ou feito diretamente pelos 

municípios), já que estes últimos não podem ser remunerados pela tarifa. 

Santos Neto (2013) apresenta na Figura 15 o ciclo que passou o processo de 

revisão da CAESB, que resultou na aprovação da revisão tarifária para o ano de 2013. 

 

Figura 30 - Ciclo para a primeira revisão tarifária da CAESB. 
 

 

Fonte: Santos Neto (2012). 

 

A Figura 15 apresenta as etapas pelas quais passou o processo de revisão tarifária 

da CAESB. Sendo que, Santos Neto (2013), faz uma crítica às regras definidas e aprovadas 

pela ADASA, que não foram totalmente respeitadas no processo, sofrendo diversas alterações 

depois de instaurado o processo, o dificultou consideravelmente o andamento da revisão. A 

exemplo, a aplicação de uma depreciação não prevista na metodologia. 

Essas mudanças ocorreram principalmente por falta de um regulamentador 

federal, e pelo fato da ADASA ser a primeira agência reguladora dos serviços de saneamento, 
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a implementar essa metodologia no Brasil. Além disso, a adaptação de uma metodologia 

utilizada no setor elétrico, como mencionado anteriormente, também gerou algumas 

distorções, pelas divergências de características de cada atividade. 

 

3.4 A REVISÃO DA SABESP 

 

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

(ARSESP) publicou em janeiro de 2012 a nota técnica nº RTS/01/2012 que descreve a 

metodologia detalhada para o processo de revisão tarifária da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP), referente ao primeiro ciclo tarifário. 

Essa metodologia leva em consideração um preço máximo (P0), com base em 

custos eficientes, a partir disso projeta-se a receita para o próximo ciclo. Essa metodologia 

incentiva a empresa a reduzir cada vez mais seus custos, buscando maior eficiência dos 

mesmos para alcançar maiores lucros. 

Em linhas gerais, busca-se uma tarifa média que reflita os custos da companhia 

para operação, manutenção e ampliação, com base nos compromissos assumidos nos planos 

municipais de saneamento, de todos os municípios operados pelas companhias, e ainda 

alcançando índices de eficiência previamente estabelecidos. 

Com essa tarifa média, e no histograma projetado, que contem as projeções de 

consumo por categoria e volume, determina-se a estrutura tarifária, a qual estabelecerá o valor 

por m3.  

A nota técnica da ARSESP - RTS/01/2012 estabelece que, "durante o ciclo, a 

tarifa média máxima será reajustada anualmente através do seguinte mecanismo: um fator de 

atualização baseado na evolução do índice de preços que evite a erosão  inflacionária  da  

receita  da  empresa;  um  fator  de  eficiência  (conhecido  como Fator  X)  que  transfira  

parte  dos  ganhos  de  produtividade  para  os  usuários  através  de tarifas mais baixas em 

termos reais e um fator de ajuste para as variações na qualidade dos serviços prestados. Este 

último fator procura evitar  que os incentivos à redução de custos comprometam os níveis de 

qualidade da prestação do serviço." 

Para a determinação de P0, utiliza-se uma metodologia de fluxo de caixa 

descontado, que permite a companhia atender os compromissos assumidos e ao mesmo tempo 



 
 

50 
 

obter sustentabilidade econômica financeira. Essa metodologia não deve esquecer os critérios 

estabelecidos pela legislação ao qual assegura a modicidade tarifária, que é o instrumento que 

garante o acesso aos serviços pela população, inclusive aos consumidores de baixa renda. 

A equação da tarifa média máxima (P0) estabelecida pela nota técnica ARSEP - 

RTS/01/2012 é a seguinte: 

(5) 

 

onde: 

• P0 = tarifa média máxima que assegura o equilíbrio econômico financeiro 

da SABESP; 

• BRRL0 =  Base  de  Remuneração  Regulatória  Líquida  (ou  seja,  líquida  

de depreciações),  ao  início  do  ciclo,  a  ser  fixada  pelo  estudo  

estabelecido  pela Deliberação  ARSESP  156/2010.  Esta  base  inclui  o  

Estoque  inicial  de  Capital Circulante; 

• BRRLT = Base de  Remuneração  Regulatória  Líquida  (ou  seja,  líquida  

de depreciações) no final do ciclo tarifário; 

• T = Duração em anos do ciclo tarifário; 

• Vt = Volume faturável total para o ano t (corresponde à soma do volume 

de água e volume de esgoto); 

• OPEXt = custos operativos, administração e comercialização no ano t; 

• CAPEXt = investimentos desembolsados no ano t; 

• VarWK t= Variação do Capital Circulante Remunerável (CCR) no ano t; 

• w = alíquota do  imposto  de  renda  e  contribuição  social  sobre  o  lucro  

líquido (CSLL); 

•  = Depreciações contábeis; 
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• rwacc = Custo  de  Capital determinado  de  acordo  com  a  Deliberação  

ARSESP  N° 227/2011. 

Como se pode observar na fórmula descrita acima serão calculados os valores 

necessários para encontrar a tarifa média necessária a operação, manutenção e à remuneração 

adequada aos investimentos realizados. 

Essa metodologia é aplicada nos ciclos tarifários, que são os períodos de revisão, 

que devem ocorrer a cada quatro anos, coincidentes com a publicação dos planos plurianuais 

dos municípios. Entre esses períodos ocorrem os reajustes tarifários, que tem por objetivo 

simplesmente a recomposição inflacionária. 

Em consonância com o que ocorre na CAESB do Distrito Federal, a metodologia 

estipulada pela ARSEP também estipulou o cálculo do custo médio ponderado do capital 

(WACC). Em nota técnica a ARSESP - RTS/01/2012 define que, basicamente, o WACC é 

uma combinação convexa entre o custo da dívida (ou de capital de terceiros) e o custo do 

capital próprio. 

(6) 

• re = custo do capital próprio em % (equity cost); 

• rd = custo do capital de terceiros em % (debt cost); 

• E = montante de capital próprio que financia a empresa; 

• De = montante de dívida que financia a empresa; 

• w = alíquota de impostos e contribuições sobre o lucro tributável da 
empresa. 

É importante frisar que essa metodologia visa o equilíbrio econômico-financeiro 

da empresa e não do acionista. Estes últimos devem buscar retorno através dos ganhos de 

eficiências com um planejamento estratégico bem estruturado e executado. 

Outro ponto importante da metodologia é a Base de Remuneração Regulatória 

Líquida, também definida pela fórmula apresentada a seguir. 

 (7) 

Onde: 
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• BRRL0 = Base de Remuneração Regulatória Líquida no início do Segundo 

Ciclo Tarifário 

• BRRLAA = Base de Remuneração Regulatória Líquida que surge do 

processo de avaliação de ativos (resultantes do laudo de avaliação de 

ativos) 

• j = é o período temporal  entre  a  valorização da  base  de  ativos  

(BRRLAA)  e  o  início  do Segundo Ciclo Tarifário de SABESP 

• CAPEXj = investimentos desembolsados no período j 

• VarWKj = Variação do Capital Circulante Remunerável (CCR) no período 

j 

• Dj = Depreciações no período j. 

Esta avaliação equipara-se a BAR estabelecida na metodologia adotada pela 

CAESB onde, a Base de Remuneração Regulatória incluirá também o volume de recursos, 

materiais e financeiros, para fazer funcionar os sistemas de água e esgoto.  Esse estoque 

permanente de recursos constitui o Capital Circulante necessário,  que  deve  ser 

dimensionado  em  função  das  características  dos  sistemas  de  operação  e comercialização 

dos serviços, atuando em regime de eficiência, ARSESP (2012). 

Já a Base de Remuneração Regulatória Líquida no final do ciclo tarifário tem a 

seguinte fórmula: 

(8) 

Onde: 

• BRRLT = Base  de  Remuneração  Regulatória  Líquida  (ou  seja,  líquida  
de depreciações); 

• T = Duração em anos do Ciclo Tarifário; 

• BRRL0 = Base de  Remuneração  Regulatória  Líquida  (ou  seja,  líquida  
de depreciações) ao início do Ciclo Tarifário; 

• CAPEXt = investimentos desembolsados no ano t; 

• VarWKt = Variação do Capital Circulante Remunerável (CCR) no ano t; 
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• Dt = Depreciações no ano t. 

Na metodologia apresentada pela ARSESP (2012), verifica-se que a depreciação 

entra indiretamente no cálculo de revisão das tarifas, primeiramente, no cálculo do Imposto de 

Renda e depois na determinação da base de capital final, a qual estabelece o valor a ser 

indenizado pelo poder concedente, caso não haja a continuidade do contrato. 

Com a legislação vigente para o setor, a Companhia tem que cumprir os 

compromissos assumidos nos Planos Municipais de Saneamento, para isso, ela deve elaborar 

um plano de Negócios, que será aprovado pelo ente regulador, no caso de São Paulo, a 

ARSESP, esses investimentos compõem o CAPEX. No caso específico da SABESP, que tem 

projetado a universalização em muitos municípios, observa-se esta como parcela muito 

representativa da tarifa, uma vez que os investimentos oneram substancialmente a receita 

requerida. 

Para a ARSESP (2012), é fundamental, para a transparência e qualidade do 

processo regulatório, assegurar que o Plano de Negócios, apresentado pela Concessionária, 

seja estruturado de forma a incluir projetos de investimento específicos, claramente 

identificados, que estejam vinculados a metas físicas concretas e mensuráveis, de modo que o 

ente regulador possa efetivamente monitorar a execução desse plano. 

Quanto a investimentos não projetados inicialmente no Plano de Negócios, ou 

CAPEX não planejados, a nota técnica estabelece que os mesmos possam ser reconhecidos, 

assim como ocorre no setor elétrico, desde que devidamente justificados, os mesmos serão 

reconhecidos num seguinte ciclo de revisão tarifária. 

Além destes devem ser contemplados investimentos necessários a inclusão do 

crescimento vegetativo e dos custos de operação e manutenção dos sistemas, aqui 

denominado de OPEX. 

Na metodologia elaborada para a SABESP, ainda é contemplada a necessidade de 

previsão dos volumes demandados, produzidos e faturados, a fim de projetar um fluxo de 

caixa, e também de acompanhar o índice de perdas que é um dos critérios de desempenho a 

ser acompanhado pela Agência Reguladora. 

Para a ARSESP (2012) a percentagem de perda de água representa o quociente 

definido da seguinte forma: 
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(9) 

 
Onde: 

• %perda = índice de perda de água 

• VolProduAgua = volume total de água produzido pela SABESP 

• VolConAgua = volume total de água consumida (medido) 

• VolOutrosUsosAgua = volumes relacionado a usos sociais, operacionais e 

emergenciais 

Para tal o ente regulador define que as estimativas dos níveis de perdas 

regulatórias anuais podem ser definidos a partir da estimativa do nível de perdas inicial e da 

definição da trajetória do nível de perdas durante o ciclo tarifário. 

Para a ARSESP (2012) a definição da trajetória do nível de perdas durante o ciclo 

tarifário dependerá dos investimentos associados com tais finalidades.  Para tanto a ARSESP 

verificará a compatibilidade entre o plano de investimento aprovado e as metas de redução de 

perdas. Essa trajetória será definida a partir da seguinte fórmula: 

(10) 

Para a estimativa da demanda projetada dos volumes de água e esgoto a ARSESP 

utilizou-se do Diagrama apresentado na Figura a seguir: 
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Figura 31 - Lógica da Estimativa da Demanda Projetada 

 

Fonte: Arsesp (2012). 

 

Na Figura 16, a ARSESP apresenta a lógica de projeção da demanda pelos 

serviços prestados. Essa projeção deve ser baseada no histórico da evolução de consumo dos 

usuários, por tipo de cliente, consumo médio e número de usuários. Então essa estimativa 

projeta primeiramente a população em cada momento (t), utilizando as taxas de crescimento 

populacional (TCP). Após, em função do coeficiente de cobertura (CC) se obtém a população 

servida, que é convertida em pessoas por domicílio (Hab/Un). A aplicação do Índice de 

ligações/unidade (Lig/Un) permite obter as ligações em cada momento do tempo. ARSESP 

(2012). 

Com a estimativa do número de ligações, e a projeção do consumo médio em cada 

momento, que é definido com base no crescimento da renda familiar e de funções 

comportamentais entre outros se encontra o consumo total, que é uma função do consumo 

médio e das unidades estimadas. 

As receitas irrecuperáveis da SABESP são aquelas advindas da inadimplência, ou 

seja, aquele valor faturado e não arrecadado, calculada pela ARSESP através da seguinte 

fórmula: 
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(11) 

Onde: 

• VRI = as receitas "a priori" não recuperáveis a serem consideradas no 

cálculo das receitas requeridas;  

•  RR = receita requerida líquida; 

• Pcat = participação de cada categoria na receita total; 

• RIcat = percentual de receitas irrecuperáveis regulatório;  

• imp = são os impostos detalhados na fatura e que cujo cancelamento se 

baseia no conceito de imposto a pagar. 

Quando o Agente Regulador conceitua receitas "a priori” não recuperáveis, isso se 

deve ao fato que, a companhia tem mecanismos, que devem ser utilizados para alcançar um 

índice elevado de arrecadação, podendo receber essa receitas a qualquer momento, na 

utilização de uma dessas ações. 

Com a aplicação das diversas equações acima descritas em um fluxo de caixa 

projetado para o ciclo tarifário, de quatro anos, podem-se obter alguns indicadores financeiros 

que garantam o equilíbrio econômico e financeiro da companhia, que são - ARSESP (2012): 

• Fluxo de caixa operacional (FFO) / juros; 

• Dívida / Base de capital Regulatória; 

• Fluxo de caixa retido / Dívida; 

• EBITIDA Ajustado / ROL Ajustado; 

• Dívida Líquida Ajustada / EBITDA Ajustado. 

Onde para a ARSESP (2012): 

• Fluxo de Caixa Retido: representa o fluxo de caixa  operacional,  depois do 

pagamento de dividendos, mas antes  das variações no capital  de  trabalho 

investimentos - CAPEX 

• EBITDA ajustado é igual ao somatório (I) do Resultado Antes das 

Contribuições, Participações  e  Tributos  sobre  o  Lucro;  (II)  das  Despesas  
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de Depreciação  e  Amortização;  (III)  das Despesas  Financeiras  deduzidas  

das Receitas  Financeiras;  (IV)  de  Outras  Despesas  Operacionais  deduzidas  

de  Outras  Receitas  Operacionais;  e  (V)  dos  Custos  dos  Serviços  de  

Construção deduzidas das Receitas dos Serviços de Construção. 

• ROL Ajustado é igual à Receita Operacional Líquida excluída das Receitas 

dos Serviços de Construção. 

• Dívida Líquida Ajustada é igual ao somatório do saldo devedor de 

Empréstimos, Financiamentos e Debêntures  excluído da Disponibilidade de 

Caixa. 

Ao contrário da metodologia estipulada para a CAESB, a ARSESP não 

reconheceu nenhum custo como não gerenciável.  Em metodologia anterior era considerados 

os custos com energia, material de tratamento e impostos, entretanto o Agente Regulador 

compreende estes como administráveis e ou repassados explicitamente ao consumidor, caso 

dos impostos. 

O Fator X, que representa os ganhos de produtividade repassados à sociedade tem 

a proposta de ser mensurado pelo índice de Malmquist. O índice de Malmquist requer 

somente dados de quantidades de insumos e produtos das empresas em diferentes períodos de 

tempo. Esta metodologia permite decompor a variação na produtividade em mudança 

tecnológica, mudança na eficiência técnica e mudança na eficiência de escala e, além disso, 

permite incorporar facilmente o efeito de variáveis fora do controle da empresa e que afetam 

seu desempenho, a exemplo das variáveis ambientais ARSESP (2012) 

A fórmula utilizada para esse cálculo é a seguinte: 

(12) 

Onde: 

• ds (Yt,Xt) = distância da observação do período t à tecnologia dos períodos 

s. O índice é a média geométrica de dois índices de produtividade: o 

primeiro é avaliado em relação à tecnologia do período s e  o segundo a de 

t. 
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A partir da aplicação do índice de Malquist, e da estimação dos ganhos de 

eficiência, com utilização da Data Envelopment Analysis - DEA, que é uma avaliação da 

produtividade de uma ou mais unidade, com base em um banco de dados, no caso, a utilização 

dos dados do SNIS, que são oficiais e representam um comparativo entre empresas do mesmo 

setor. 

A Determinação do Fator X se dará pela aplicação das duas metodologias 

descritas acima, estimando os ganhos de eficiência esperados para as despesas de operação e 

manutenção e os valores que estas devem alcançar ao final do ciclo tarifário. 

Finalmente, o Fator X é calculado a partir de um processo interativo, levando em 

consideração a seguinte equação de valor presente e das receitas que vincula o P0 com o P0 

eficiente ARSESP (2012): 

(13) 

Onde: 

• = tarifa média máxima eficiente que assegura o equilíbrio da 

companhia; 

•  =tarifa média máxima para assegurar o equilíbrio da  companhia, 

supondo que o nível de eficiência se mantenha  constante  durante  todo  o  

período e  igual  ao observado no início do Ciclo; 

•  = Volumes de água e esgoto faturável total para o ano t 

•  = é o WACC segundo a estimativa do Agente regulador 

•  = é o Fator X a ser determinado. 

É importante salientar que a ARSESP (2012) considerará o máximo de 2% para o 

Fator X, conforme experiência internacional. 
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3.5 PROPOSTA DE REVISÃO TARIFÁRIA PARA A SANEAGO 

 

Nas metodologias apresentadas anteriormente, que são as normas de revisão 

tarifária a serem adotadas pela CAESB e SABESP respectivamente, tem muito em comum, 

ambas necessitam da distinção entre a parcela destinada a operação e manutenção e aos 

investimentos, que representam a OPEX e CAPEX. 

Além disso, a avaliação dos ativos, com base em critérios estabelecidos pelo ente 

regulador, que representa parcela importante e representativa da tarifa deve ser muito bem 

definida, a fim de assegurar a sustentabilidade econômica e financeira da companhia. 

Os critérios de desempenho para que os custos, principalmente de OPEX tenham 

eficiência garantida deve ser estabelecido em nota técnica pelo ente regulador, no caso da 

Saneago, pela AGR. Além desses critérios deve ser publicada toda metodologia para o 

processo de revisão tarifária. 

Para tanto, deve ser avaliado alguns parâmetros importantes para encontrar a 

receita requerida, que é o valor necessário para o equilíbrio econômico e financeiro e a 

remuneração do capital investido. Esses parâmetros foram destacados na metodologia 

apresentada pela CAESB, que são: 

• Custo Operacional (OPEX) 

• Remuneração dos Investimentos  

• Inadimplência 

• Indicadores de desempenho 

• Despesas não gerenciáveis 

• Outras Receitas 

• Fator X 

Então, é necessária a definição de cada um desses parâmetros para que os mesmos 

possam ser medidos, compondo assim, a tarifa da companhia. 

Os custos operacionais (OPEX) são aqueles necessários à operação e manutenção 

dos sistemas. Segundo dados dos balanços da Saneago, publicados nos últimos anos, essas 
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representam aproximadamente 72% do faturamento anual da companhia, portanto parcela 

importante a ser considerada. 

A OPEX é definida conforme fórmula a seguir: 

OPEX = DP + DF + DM + DT +DE + DG – DI (14) 

Sendo: 

• DP = Despesas com pessoal  

• DF = Despesas fiscais 

• DM = Despesas com materiais (incluindo materiais de tratamento) 

• DT = Despesas com terceiros 

• DE = Despesas com Energia Elétrica 

• DG = Despesas Gerais 

• DI = Despesas Imobilizadas 

Os investimentos (CAPEX), também é parcela representativa, e deve ser 

considerado, não somente os investimentos que estão projetados e realizados a cada ano, mas 

a remuneração do capital investido, incluindo o custo de oportunidade. 

A partir do levantamento dos investimentos é possível aplicar o fator de 

remuneração do capital, descrito na fórmula 4, em metodologia aplicada na SABESP. 

FRC =
��1 + ��n

�1 + ��n − 1	(4) 

O conceito de custo de oportunidade refere-se aos retornos em decorrência de 

possíveis investimentos em outras áreas. Para exemplificar, o quanto a companhia poderia 

lucrar caso o dinheiro fosse investido em aplicações, e não nos serviços de saneamento 

básico. Obviamente, num ambiente regulado se esse lucro for muito grande em outras áreas, 

deve-se considerar o ganho social, já que este é um item essencial à saúde pública. Para 

Pindyck e Rubinfeld (2006) o custo de oportunidade está associado às oportunidades perdidas 

quando os recursos de uma empresa não são utilizados da melhor forma possível. 

Para medir este custo de oportunidade, usualmente é utilizada a Taxa Interna de 

Retorno (TIR), que para o setor de saneamento é aceita em média para os estudos de 
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viabilidade um índice de 9%, mas devido ao caráter social dos serviços, pode-se aceitar taxa 

menor. Essa taxa pode ser medida no Fluxo de Caixa com a seguinte equação: 

��� = ���
�

� (15) 

onde: 

• LL = Lucro Líquido 

• I = Investimentos 

A inadimplência deve ser medida e inserida como um dos indicadores de 

desempenho, pois esse fator é importante para o estabelecimento da receita requerida.  

A companhia deve se esforçar para não ter um índice de inadimplência muito 

elevado, pois poderá comprometer sua arrecadação, e a população não pode pagar maiores 

tarifas devido a ineficiências internas, assim, caso a empresa não consiga uma arrecadação 

mínima estipulada, isso irá comprometer seu equilíbrio. Esse fator é importante no 

atendimento de um dos requisitos da lei, que é a modicidade tarifária. 

Na metodologia estipulada para a SABESP, é apresentada a fórmula 11, para a 

definição de metas para as receitas irrecuperáveis, conforme segue: 

(11) 

É necessário o estabelecimento de outros indicadores que mensurem o 

desempenho da companhia, atendendo assim, a outro requisito, que é a existência de custos 

em regime de eficiência. 

Um indicador muito utilizado é o índice de perdas, que se refere à diferença entre 

o total de água tratada, ou produzida, e o total faturado. Essa diferença representa as perdas do 

sistema, que podem ser operacionais ou comerciais. As perdas operacionais são aquelas 

provenientes de lavagens dos reservatórios ou de vazamentos nas redes entre outros, e as 

comerciais são devido a erros de leituras e principalmente de roubos (ligações clandestinas).  

Para esse cálculo propõe-se a utilização da fórmula proposta pelo SNIS do 

Ministério das Cidades, o que permite uma comparação com as outras companhias brasileiras 

que devem obedecer à mesma metodologia. A fórmula é apresentada a seguir: 
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Índice de Perdas = (16) 

 

Além do índice de perdas, a AGR pode-se utilizar inúmeros outros indicadores, a 

exemplo do índice de atendimento, índice de hidrometração e outros. Esses indicadores 

permitirão a sociedade ter um retorno, através da aplicação do fator X, como descrito na 

metodologia da SABESP, onde: 

(13)  

A Metodologia desenvolvida pela ARSESP pressupõe antes a aplicação de outros 

passos para chegar a utilização da fórmula acima descrita, que é a utilização do índice de 

Malquist, conforme fórmula 12. 

(12) 

Esse índice utiliza a média geométrica de dois índices de produtividade, o 

primeiro é avaliado em relação à tecnologia do período s e o segundo a de t, isso garantira um 

P0 eficiente. Além dele a utilização da DEA comparando a eficiência da companhia a outras 

empresas que atuam no setor, com utilização dos dados do SNIS, podem garantir essa medida 

de eficiência, repassando à sociedade esses ganhos, e garantindo a modicidade tarifária. 

As despesas não gerenciáveis são aquelas que os operadores não conseguem 

mensurar, no caso da metodologia estipulada para a CAESB (conhecida como parcela A) 

essas despesas consistem nas taxas de Regulação dos Sistemas, e em outras despesas que 

venham a ocorrer sem possibilidade de previsão. Essa também pode ser adotada pela Saneago, 

caso seja a definição da AGR, entretanto, devido à metodologia de cálculo da taxa de 

regulação, está não deve ser colocada como custo não gerenciável. No caso de Goiás, a Taxa 

de Regulação é um valor estipulado por cada m3 de água faturada, portanto, passível de ser 

projetada. 

No caso da SABESP, a princípio o ente regulador não reconheceu nenhuma das 

despesas como não gerenciáveis, por entender que todas as despesas, inclusive aquelas 

provenientes de energia elétrica, impostos e taxas serem passíveis de administração. 
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No caso da Saneago, as despesas existentes são gerenciáveis. O que deve ser 

reconhecida, são aquelas ocorridas em ciclo anterior, para corrigir aplicações não previstas, 

exemplo o rompimento de uma adutora ou um interceptor, ou ainda danos provocados por 

fenômenos da natureza. 

Existem outras receitas que podem ser projetadas, como aquelas provenientes de 

aplicações financeiras, ou de serviços acessórios aos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário.  

Como mencionado anteriormente, o fator X é o mecanismo que permite repassar à 

tarifa os ganhos de eficiência da companhia, que são uma exigência da legislação.  

No caso de Goiás, a Lei 14.939/2004, em seu artigo 62 § 1º item II - o fator (X) 

será formulado de tal forma que os ganhos endógenos de produtividade, decorrentes de 

variáveis dependentes da decisão do prestador do serviço, tenham menores pesos 

proporcionais, e que os ganhos exógenos, decorrentes de variáveis independentes da decisão 

direta do prestador do serviço, tenham maior peso. E no § 2o A Agência Goiana de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR estabelecerá as regras para a 

definição do IP e do fator X, que deverão ser aplicadas em todo o Estado, incluindo as 

variáveis e os limites de pesos considerados na formulação do fator X. 

A partir do estabelecimento da metodologia para os itens elencados acima, pode-

se chegar à receita requerida e a partir daí, a estrutura tarifária ótima para atendimento dos 

critérios descritos pela legislação.  

As metodologias apresentadas para a SABESP e a CAESB apresentam muitas 

semelhanças, as quais devem ser utilizadas pela AGR, para efetuar o primeiro ciclo de revisão 

da Saneago. Um ponto de divergência é o fato da metodologia apresentada pela ADASA 

contemplar a empresa de referência, que é um modelo hipotético, construído no mundo virtual 

de como a empresa deva ser.  

Essa empresa de referência se mostrou ineficiente, pois não reconheceu inúmeros 

custos existentes na companhia, já que a mesma funcionava em um mundo real. Esse modelo 

vem de herança do setor elétrico brasileiro, que já está bem maduro em termos de regulação e 

tem um diferencial importante do saneamento, o mesmo tem as concessões federais e um 

único agente regulador, enquanto o saneamento tem as concessões e a regulação a cargo dos 

municípios que na maioria dos casos delega para o estado, através de suas empresas e 

agências, por não possuir capacidade técnica e financeira para assumir estes serviços. Essas 
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diferenças são fundamentais para a não aplicabilidade da integralidade da metodologia 

utilizada no setor elétrico no saneamento. 

Nesse ponto, a nota técnica publicada pela ARSESP (2012), se mostra mais 

propícia ao saneamento, podendo ser utilizada pela AGR para o processo de revisão da 

Saneago, trazendo as fórmulas, já apresentadas no item 3.4 deste trabalho, que leva em 

consideração as adequações necessárias ao setor de saneamento. Obviamente, somente depois 

de sua aplicação que ainda não ocorreu pode-se ter maior juízo, o que já é mais bem 

visualizada na metodologia desenvolvida pela ADASA, pois esta já foi aplicada, e alguns de 

seus efeitos, já são conhecidos. 

A utilização das fórmulas apresentadas neste item, que são muitas das utilizadas 

pela SABESP, aplicadas em um fluxo de caixa, que contemple todos os custos e despesas da 

companhia, em regime de eficiência, com indicadores de desempenho bem avaliados, levando 

em conta a uma remuneração adequada dos investimentos e do custo de oportunidade, se 

mostra, até o momento, como a melhor metodologia para o atendimento dos critérios 

estabelecidos pela legislação pertinente. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho visou identificar uma metodologia de revisão tarifária para os 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com fim de estabelecer a maior 

eficiência no cumprimento nos critérios descritos na legislação pertinente, e que possa ser 

aplicado à realidade do estado de Goiás, em particular, à Saneago. 

Para tal, fez-se um estudo comparativo entre as metodologias de revisão tarifárias 

utilizadas por Companhias Estaduais de Saneamento. Para isso, foram selecionadas duas 

empresas Estaduais de Saneamento, que sejam mais próximas a Companhia Estadual de 

Saneamento de Goiás (Saneago), e a metodologia utilizada em cada uma delas para revisões 

tarifárias, para proceder a estudo comparativo entre as mesmas. 

Estabeleceu-se ainda, com base no Marco Regulatório Federal para os serviços de 

saneamento básico (Lei 11.445/2007), uma série de critérios para analisar os estudos de caso, 

destacados no capítulo 3 deste trabalho. 

Como maior dificuldade encontrada para a realização deste trabalho, foi o fato de, 

no Brasil, essas metodologias ainda não terem sido aplicadas em grande número de 

companhias. Na realidade, os entes reguladores ainda estão publicando as normativas que 

descrevem suas metodologias. 

Somente após as publicações das notas técnicas pelos entes reguladores, as 

empresas podem cumprir algumas etapas importantes, como a reavaliação de seus ativos, para 

compor a nova estrutura tarifária.  Com risco de não ser aceitas, caso não esteja em 

consonância com as normativas do agente regulador. 

Esse inclusive é o caso de Goiás, onde a AGR ainda está em fase de elaboração de 

nota técnica, apesar da Lei 11.445/2007 já ter sido publicada há sete anos, e a mesmas prever 

revisões quadrianuais. 

Não existia grande quantidade de metodologias disponíveis para essa comparação 

e, a escolha das metodologias apresentadas, que foram as publicadas pela ADASA e 

ARSESP, se deram por alguns motivos, primeiro a da ADASA foi a primeira a ser 

implementada no Brasil, para uma companhia de saneamento básico, no caso a CAESB do 

Distrito Federal. Sendo assim, podem-se tirar algumas conclusões sobre os pontos mais 
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polêmicos e que dificultaram o processo de revisão. Pelo pioneirismo, se garante inclusive 

avaliar as dificuldades de implantação, e os efeitos de sua utilização. 

A metodologia desenvolvida para a segunda é uma referência, por ser esta a maior 

companhia do Brasil, que apresenta os melhores resultados. Além disso, tem fórmulas e 

métodos melhores definidos em nota técnica, entretanto, fica prejudicada por ainda não ter 

sido aplicada, o que compromete a avaliação de seus efeitos. 

Nas metodologias apresentadas se observam muitas similaridades, então se 

concluí que esses pontos, se não apresentaram problemas em sua efetivação, devem ser 

considerados para a proposta de metodologia a ser utilizada para o estado de Goiás.  

Como grande diferença está o fato que a metodologia da ADASA utilizar de uma 

empresa de referência, o que não se mostrou muito eficiente neste primeiro ciclo de revisão. 

Esse procedimento é usualmente utilizado no setor elétrico, mas é importante ressaltar, que o 

mesmo já tem uma maturidade maior em termos de regulação, facilitando sua utilização. 

Então a metodologia utilizada pela ARSESP, apresenta maior eficiência para a realidade do 

estado de Goiás, poucos pontos de mudança foram sugeridos nesta metodologia, apresentados 

no item 3.5 deste. 

Como proposta para futuros estudos sugere-se a avaliação da implementação das 

metodologias utilizadas no Brasil, ao longo do tempo, no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas pela lei. Se estas conseguiram, principalmente, garantir o equilíbrio econômico 

e financeiro das companhias, e a modicidade tarifária. Se conseguiram a remuneração 

adequada do capital investido dentro do período de vigência dos contratos, inclusive com a 

remuneração do custo de oportunidade. 
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ANEXO I - Lei Federal nº 11.445/2007 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. 

Mensagem de Veto 

Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 

de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 

1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 

de maio de 1978; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1o Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 
política federal de saneamento básico. 

Art. 2o Os 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; 

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; 



 
 

70 
 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo 
das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e 
privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 
regionais; 

VI - 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; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 
dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 
institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos. 

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. (Incluído pela 
Lei nº 12.862, de 2013) 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais 
de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas 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, infra-estruturas 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, infra-estruturas 
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 urbanas: conjunto de atividades, infra-
estruturas 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; 

II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de 
cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal; 

III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados 
ao saneamento básico; 

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 
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políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 
básico; 
V - (VETADO); 

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou 
mais titulares; 

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização 
do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda; 

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, 
lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. 

§ 1o (VETADO). 

§ 2o (VETADO). 
§ 3o (VETADO). 

Art. 4o Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. 

Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos 
líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. 

Art. 5o Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de 
soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, 
bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o 
manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. 

Art. 6o O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 
responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder 
público, ser considerado resíduo sólido urbano. 

Art. 7o Para 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 reúso 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. 

CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 
Art. 8o Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a 

organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 
da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 
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II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável 
pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; 

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, 
observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 
V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do art. 

3o desta Lei; 
VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento; 

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade 
reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais. 

Art. 10. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não 
integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua 
disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 
precária. 

§ 1o Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 

I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos termos 
de lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se 
limitem a: 

a) determinado condomínio; 

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa 
renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção 
incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários; 

II - os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de abril de 2005. 

§ 2o A autorização prevista no inciso I do § 1o deste artigo deverá prever a obrigação de 
transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os 
respectivos cadastros técnicos. 

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 
serviços públicos de saneamento básico: 

I - a existência de plano de saneamento básico;  

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 
prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento 
básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das 
diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, 
no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser 
compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 

§ 2o Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, 
as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever: 
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I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a 
área a ser atendida; 

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 
de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, 
em conformidade com os serviços a serem prestados; 

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços, em regime de eficiência, incluindo: 
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

c) a política de subsídios; 

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços; 

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

§ 3o Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de 
regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços contratados. 

§ 4o Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos §§ 1o e 2o 
deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos. 

Art. 12. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador 
execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por 
contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de fiscalização. 

§ 1o A entidade de regulação definirá, pelo menos: 
I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços 

prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos 
serviços; 

IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos 
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; 

V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um 
Município. 

§ 2o O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o caput 
deste artigo deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos: 

I - as atividades ou insumos contratados; 

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou 
insumos; 

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de 
investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação; 

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das 
atividades; 
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V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços 
públicos aplicáveis ao contrato; 

VI - as condições e garantias de pagamento; 

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 
VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas 

unilaterais; 
IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; 

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das 
atividades ou insumos contratados. 

§ 3o Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 2o deste artigo a obrigação 
do contratante de destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração 
dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos 
valores arrecadados. 

§ 4o No caso de execução mediante concessão de atividades interdependentes a que se 
refere o caput deste artigo, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os 
valores das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como 
a obrigação e a forma de pagamento. 

Art. 13. Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, 
poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das 
receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos 
respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de 
saneamento básico. 

Parágrafo único. Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser 
utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos 
investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico. 

CAPÍTULO III 

DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 
BÁSICO 

Art. 14. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico é 
caracterizada por: 

I - um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não; 

II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua 
remuneração; 

III - compatibilidade de planejamento. 
Art. 15. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as 

atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas: 
I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício 

dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes da Federação, 
obedecido o disposto no art. 241 da Constituição Federal;  

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços. 
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Parágrafo único. No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se 
refere o caput deste artigo, o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e 
basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores. 

Art. 16. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá ser 
realizada por: 

I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou 
sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na forma da 
legislação; 

II - empresa a que se tenham concedido os serviços. 

Art. 17. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de 
saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios atendidos. 

Art. 18. Os prestadores que atuem em mais de um Município ou que prestem serviços 
públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo Município manterão sistema contábil 
que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço em 
cada um dos Municípios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal.  

Parágrafo único. A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de 
estruturação de sistema contábil e do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a 
apropriação e a distribuição de custos dos serviços estejam em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas nesta Lei. 

CAPÍTULO IV 
DO PLANEJAMENTO 

Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que 
poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema 
de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as 
causas das deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas 
soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos 
setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 
modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais 
correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 
das ações programadas. 

§ 1o Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 

§ 2o A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão 
efetuadas pelos respectivos titulares. 

§ 3o Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias 
hidrográficas em que estiverem inseridos. 
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§ 4o Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não 
superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

§ 5o Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e 
dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas 
públicas. 

§ 6o A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo 
prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. 

§ 7o Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico 
devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 

§ 8o Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar 
integralmente o território do ente da Federação que o elaborou. 

Art. 20. (VETADO).  
Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a 

verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, 
na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. 

CAPÍTULO V 

DA REGULAÇÃO 

Art. 21. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: 
I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira da entidade reguladora; 
II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.  

Art. 22. São objetivos da regulação: 
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e 
eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica 
e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 

prazos; 
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua 

fixação, reajuste e revisão; 
V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

VI - monitoramento dos custos; 
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VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 
IX - subsídios tarifários e não tarifários; 

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; 
XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento; 

XII – (VETADO). 
§ 1o A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos 

titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, 
explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das 
atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. 

§ 2o As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de 
serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de 
reclamações relativas aos serviços. 

§ 3o As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre 
as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos 
prestadores dos serviços. 

Art. 24. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os 
titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em 
toda a área de abrangência da associação ou da prestação. 

Art. 25. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à 
entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas 
atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. 

§ 1o Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas 
produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer 
materiais e equipamentos específicos. 

§ 2o Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a 
interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a 
correta administração de subsídios. 

Art. 26. Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e 
instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem 
como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do 
povo, independentemente da existência de interesse direto. 

§ 1o Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos 
em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão. 

§ 2o A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, 
preferencialmente, por meio de sítio mantido na rede mundial de computadores - internet. 

Art. 27. É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma 
das normas legais, regulamentares e contratuais: 

I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados; 

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar 
sujeitos; 



 
 

78 
 

III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado 
pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação; 

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

Art. 28. (VETADO). 
CAPÍTULO VI 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-

financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 
serviços: 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de 
tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou 
para ambos conjuntamente; 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 
preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 
atividades; 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das 
tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes 
diretrizes: 

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o 

cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; 
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis 
exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.  

§ 2o Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e 
localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para 
cobrir o custo integral dos serviços. 

Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e 
cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os 
seguintes fatores: 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização 
ou de consumo; 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 
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III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de 
objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários 
de menor renda e a proteção do meio ambiente; 

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade 
adequadas; 

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e 
VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

Art. 31. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa 
renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos: 

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando destinados 
ao prestador dos serviços; 

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da 
alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;  

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e de 
prestação regional. 

Art. 32. (VETADO). 

Art. 33. (VETADO). 

Art. 34. (VETADO). 
Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação 
dos resíduos coletados e poderão considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 
Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de 
impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de 
chuva, bem como poderá considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão 
realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas 
legais, regulamentares e contratuais. 

Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação 
dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e 
a reavaliação das condições de mercado; 

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, 
fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 1o As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades 
reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. 
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§ 2o Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive 
fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos 
serviços.  

§ 3o Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de 
outras empresas do setor. 

§ 4o A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos 
usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não 
administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as 
revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à 
sua aplicação. 

Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo 
estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar 
explicitados. 

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: 

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos 
sistemas; 

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água 
consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; 

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do 
prestador, por parte do usuário; e 

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das 
tarifas, após ter sido formalmente notificado. 

§ 1o As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos 
usuários. 

§ 2o A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será 
precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a 
suspensão.  

§ 3o A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a 
estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a 
usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e 
critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. 

Art. 41. Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar 
suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o 
regulador. 

Art. 42. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos 
perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das 
normas regulamentares e contratuais e, quando for o caso, observada a legislação pertinente às 
sociedades por ações. 

§ 1o Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o 
prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de 
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empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais 
voluntárias. 

§ 2o Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos 
saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora. 

§ 3o Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão 
constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a 
investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato.  

§ 4o (VETADO). 
CAPÍTULO VII 

DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

Art. 43. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo 
a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos 
usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas 
regulamentares e contratuais. 

Parágrafo único. A União definirá parâmetros mínimos para a potabilidade da água. 

Art. 44. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários e de 
efluentes gerados nos processos de tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim 
de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, em função 
da capacidade de pagamento dos usuários. 

§ 1o A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos simplificados de 
licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste artigo, em função do porte das 
unidades e dos impactos ambientais esperados. 

§ 2o A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a 
qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões 
das classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de 
tratamento e considerando a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos. 

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de 
regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes 
públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao 
pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses 
serviços.  

§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções 
individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos 
sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos 
responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

§ 2o A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não 
poderá ser também alimentada por outras fontes. 

Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que 
obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o 
ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir 
custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a 
gestão da demanda.  

CAPÍTULO VIII 
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DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIAL 

Art. 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a 
participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais, assegurada a representação: 

I - dos titulares dos serviços; 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 
III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 
V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor 

relacionadas ao setor de saneamento básico. 

§ 1o As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste 
artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações 
das leis que os criaram. 

§ 2o No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo será exercida 
nos termos da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei no 
10.683, de 28 de maio de 2003. 

CAPÍTULO IX 

DA POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
Art. 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as 

seguintes diretrizes: 
I - prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e territorial no acesso ao 

saneamento básico; 
II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o 

desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia;  

III - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços; 

IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no 
planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico; 

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública; 
VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; 

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, 
inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas 
e sociais peculiares;  

VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias 
apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados; 

IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em 
consideração fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração 
populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais; 

X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de 
suas ações; 

XI - estímulo à implementação de infra-estruturas e serviços comuns a Municípios, 
mediante mecanismos de cooperação entre entes federados. 
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XII - estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos e métodos 
economizadores de água. (Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013) 

Parágrafo único. As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e regional, 
de habitação, de combate e erradicação da pobreza, de proteção ambiental, de promoção da 
saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida 
devem considerar a necessária articulação, inclusive no que se refere ao financiamento, com o 
saneamento básico. 

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; 

III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e 
outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas características 
socioculturais; 

IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e 
de pequenos núcleos urbanos isolados; 

V - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público 
dê-se segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação 
benefício-custo e de maior retorno social; 

VI - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da 
prestação dos serviços de saneamento básico; 

VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação econômica e 
financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa; 

VIII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo 
meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do 
desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos 
humanos, contempladas as especificidades locais; 

IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias 
apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico; 

X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento 
das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo 
com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde. 

XI - incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do 
consumo de água; (Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013) 

XII - promover educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários. 
(Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013) 

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: 

I - ao alcance de índices mínimos de: 
a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; 
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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. 

§ 1o Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dado prioridade às ações e 
empreendimentos que visem ao atendimento de usuários ou Municípios que não tenham 
capacidade de pagamento compatível com a auto-sustentação econômico-financeira dos 
serviços, vedada sua aplicação a empreendimentos contratados de forma onerosa. 

§ 2o A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à 
execução de projetos de interesse social na área de saneamento básico com participação de 
investidores privados, mediante operações estruturadas de financiamentos realizados com 
recursos de fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência 
complementar, em condições compatíveis com a natureza essencial dos serviços públicos de 
saneamento básico. 

§ 3o É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, 
operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico não administrados por 
órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de eminente risco à 
saúde pública e ao meio ambiente. 

§ 4o Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de saneamento básico 
promovidas pelos demais entes da Federação, serão sempre transferidos para Municípios, o 
Distrito Federal ou Estados. 

§ 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. 

§ 6o A exigência prevista na alínea a do inciso I do caput deste artigo não se aplica à 
destinação de recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador de 
serviços públicos de saneamento básico. 

§ 7o (VETADO). 

Art. 51. O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá 
prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o recebimento de 
sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e, quando previsto na 
legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos do art. 47 desta 
Lei. 

Parágrafo único. A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos 
estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a 
todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública. 

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; 
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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; 

II - planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com 
os Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos para as regiões integradas de 
desenvolvimento econômico ou nas que haja a participação de órgão ou entidade federal na 
prestação de serviço público de saneamento básico. 

§ 1o O PNSB deve: 
I - abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos 

sólidos e o manejo de águas pluviais e 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; 

II - tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas 
indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas. 

§ 2o Os planos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem ser elaborados 
com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, 
preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais. 

Art. 53. Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - 
SINISA, com os objetivos de: 

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico; 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 
caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da 
prestação dos serviços de saneamento básico. 

§ 1o As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devendo ser publicadas 
por meio da internet. 

§ 2o A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação em 
saneamento básico, em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do art. 9o desta Lei. 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 54. (VETADO). 
Art. 55. O § 5o do art. 2o da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
“Art. 2o ......................................................................................... 

...................................................................................................... 
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§ 5o A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de 
escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de 
água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 

............................................................................................. ” (NR) 
Art. 56. (VETADO) 

Art. 57. O inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 24. ............................................................................................ 
......................................................................................................... 

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 
urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados 
por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda 
reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. 

................................................................................................... ” (NR) 

Art. 58. O art. 42 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 42. ............................................................................................ 
§ 1o Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado 
por órgão ou entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, mediante novo contrato.  
......................................................................................................... 

§ 3º As concessões a que se refere o § 2o deste artigo, inclusive as que não possuam 
instrumento que as formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão 
validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, 
tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições: 

I - levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constituintes da infra-
estrutura de bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e comerciais 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, observadas as disposições legais e contratuais que regulavam a 
prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 (vinte) anos anteriores ao da publicação desta 
Lei; 
II - celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a 
forma de indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não 
amortizados ou depreciados, apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso I deste 
parágrafo e auditados por instituição especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e  
III - publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente, 
autorizando a prestação precária dos serviços por prazo de até 6 (seis) meses, renovável até 31 
de dezembro de 2008, mediante comprovação do cumprimento do disposto nos incisos I e II 
deste parágrafo.  

§ 4o Não ocorrendo o acordo previsto no inciso II do § 3o deste artigo, o cálculo da 
indenização de investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de 
concessão antes celebrado ou, na omissão deste, por avaliação de seu valor econômico ou 
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reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos imobilizados definidos pelas 
legislações fiscal e das sociedades por ações, efetuada por empresa de auditoria independente 
escolhida de comum acordo pelas partes. 

§ 5o No caso do § 4o deste artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, 
mediante garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte 
ainda não amortizada de investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos 
serviços, realizados com capital próprio do concessionário ou de seu controlador, ou 
originários de operações de financiamento, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures 
e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício 
financeiro em que ocorrer a reversão. 

§ 6o Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5o deste artigo ser paga 
mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço.” (NR) 

Art. 59. (VETADO). 

Art. 60. Revoga-se a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978. 
Brasília, 5 de janeiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Fortes de Almeida 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Bernard Appy 
Paulo Sérgio Oliveira Passos 
Luiz Marinho 
José Agenor Álvares da Silva 
Fernando Rodrigues Lopes de Oliveira 
Marina Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.1.2007 e retificado em 11.1.2007. 
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ANEXO II - Lei Estadual 14.939/2004 

 

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 
Superintendência de Legislação. 

 

LEI Nº 14.939, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. 
- Regulamentado pelo Decreto nº 6.276, de 17-10-2005.  

 

Institui o Marco Regulatório da Prestação de Serviços 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, 

cria o Conselho Estadual de Saneamento - CESAM e 

dá outras providências.  

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos 
do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
DO MARCO REGULATÓRIO ESTADUAL 

CAPÍTULO I 
DOS FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS 

Art. 1o Esta Lei institui o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Goiás, com vistas à
proteção do meio ambiente e à defesa da saúde, em consonância com os arts. 24, VI e XII, 
e 200, IV, da Constituição Federal. 

Art. 2o O Marco Regulatório dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário tem por objetivo geral assegurar os benefícios da salubridade 
ambiental à totalidade da população do Estado de Goiás, mediante promoção e execução 
de ações articuladas do Estado e dos Municípios e interação dos usuários e dos prestadores 
dos serviços na defesa da saúde pública. 

Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Lei aos titulares dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado de Goiás, assim como aos 
prestadores e usuários, às entidades reguladoras e fiscalizadoras e a terceiros envolvidos, 
ressalvada a competência Municipal. 

Parágrafo único. A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos-AGR e as entidades reguladoras e fiscalizadoras criadas no âmbito 
Municipal tem competência para aplicar o presente Marco Regulatório. 
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Art. 4o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - abastecimento de água: captação, adução, tratamento, reservação e 
distribuição de água, prioritariamente, para o consumo humano, a higiene doméstica dos 
locais de trabalho e dos de convivência social e, secundariamente, para o desenvolvimento 
de atividades sociais e econômicas; 

II - esgotamento sanitário: coleta, afastamento, tratamento e disposição final 
de esgotos sanitários, inclusive dos efluentes industriais compatíveis com o sistema 
público de coleta e tratamento; a disposição final dos lodos das estações de tratamento de 
esgotos e o reuso de água após o tratamento dos esgotos. 

Parágrafo único. A prestação dos serviços objeto desta Lei compreende 
também a construção, operação, manutenção, ampliação, administração e exploração das 
obras necessárias à execução dos serviços, nas condições nela fixadas. 

Art. 5o São princípios fundamentais do Marco Regulatório dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: 

I - a universalidade, entendida como a garantia de oferta e de acesso aos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário a toda comunidade urbana, 
indistintamente, mediante soluções eficazes e adequadas aos ecossistemas e às 
características locais e sem prejuízo do interesse coletivo mais amplo, em especial os 
relativos à saúde pública; 

II - a integralidade, entendida como a garantia de oferta e prestação dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, abrangendo todas as suas fases 
e componentes, com vistas à maximização dos resultados e à eficácia das ações;  

III - a eqüidade, entendida como a isonomia no tratamento a todos os 
cidadãos usuários dos serviços, garantindo-lhes a fruição em igual nível de qualidade, sem 
qualquer tipo de discriminação social ou restrição de caráter econômico e mediante a 
aplicação de instrumentos e mecanismos que promovam a inclusão e a justiça social; 

IV - a sustentabilidade, visando garantir o caráter duradouro dos benefícios 
das ações, considerando os aspectos sociais, ambientais e econômicos relevantes a elas 
associados; 

V - a intersetorialidade, compreendendo a integração das ações dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário entre si e com as demais políticas 
públicas, em especial as de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento 
urbano e rural, habitação e desenvolvimento regional; 

VI - a cooperação interinstitucional entre os órgãos e entidades da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com o objetivo de elevar a eficácia das 
ações, mediante a exploração plena de suas potencialidades e complementaridades;  

VII - a gestão pública dos serviços, de forma eficiente e permanente, 
especialmente nas funções estatais indelegáveis de planejamento, organização, regulação, 
controle e fiscalização da prestação dos serviços; 

VIII - a participação e controle social, com os objetivos de facilitar o acesso 
às informações, viabilizar a interferência direta, o acompanhamento, o controle e a 
fiscalização da gestão dos serviços pelos cidadãos; 

IX - o direito à informação, como pressuposto e condição imprescindível da 
participação popular e do exercício do controle social; 
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X - o direito à educação ambiental para a promoção de novos 
comportamentos em relação ao uso sustentável dos recursos naturais e à correta utilização 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Art. 6o A implementação do Marco Regulatório dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário visa aos seguintes objetivos: 

I - garantir a adequada prestação dos serviços; 
II - proteger os direitos dos usuários, assegurando seu acesso à informação; 

III - promover o uso racional e eficiente dos recursos hídricos, a proteção da 
saúde pública e do meio ambiente; 

IV - promover os investimentos e a sustentabilidade financeira dos serviços; 

V - assegurar um regime tarifário justo e razoável, assentado nos princípios 
da eqüidade e solidariedade, que contemple a real capacidade de pagamento pelos usuários 
e que reflita o custo de uma gestão eficiente do serviço; 

VI - implantar mecanismos simples e transparentes para realizar as revisões 
tarifárias; 

VII - estabelecer procedimentos que garantam transparência e eqüidade na 
solução de conflitos; 

VIII - fomentar a incorporação e o desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas, com vistas à adoção da melhor disponível em cada caso; 

IX - incentivar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de 
soluções consorciadas e a solução conjunta dos problemas de abastecimento de água e de 
tratamento e destinação final de esgotos sanitários.  

CAPÍTULO II 
DAS DIRETRIZES GERAIS  

Art. 7o A implantação e aplicação do Marco Regulatório dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário seguirá às seguintes diretrizes: 

I - promover a universalização dos serviços de abastecimento de água, de 
forma permanente e regular, com qualidade compatível com os padrões de potabilidade e 
em quantidade suficiente para não comprometer a saúde pública; 

II - promover a universalização dos serviços de esgotamento sanitário, de 
forma a assegurar sua disposição ambientalmente adequada, contribuindo para a melhoria 
da saúde pública, a qualidade das águas subterrâneas e superficiais, observadas as classes 
de enquadramento definidas para os corpos receptores e a prevenção da poluição do solo; 

III - promover a integração dos recursos institucionais, econômico-
financeiros e administrativos disponíveis e das políticas, dos planos e programas, bem 
assim das ações governamentais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, saúde, meio ambiente, habitação, uso e ocupação do solo e desenvolvimento 
regional; 

IV - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 
Poder Público se dê segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de 
maximização da relação benefício/custo, bem como de desenvolvimento da capacidade 
técnica, gerencial e financeira das instituições que atuam na área do abastecimento de água 
e esgotamento sanitário; 
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V - promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando à permanente 
melhoria da qualidade e a máxima produtividade na prestação dos serviços, considerando 
as especificidades locais e as demandas da população; 

VI - priorizar planos, programas e projetos que visem à ampliação dos 
serviços e ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas ocupadas por 
população de baixa renda; 

VII - utilizar o quadro epidemiológico no planejamento, implementação e 
avaliação da eficácia das ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

VIII - adotar, tecnicamente, a bacia hidrográfica como unidade regional de 
referência para o planejamento das ações e dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário; 

IX - assegurar a participação efetiva da sociedade na formulação das 
políticas, no planejamento e controle de serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, promovendo a institucionalização, em todos os níveis de governo, de instâncias 
de participação e controle social das ações governamentais e da prestação desses serviços; 

X - promover formas de participação do setor público e da iniciativa privada 
na prestação dos serviços, de forma a viabilizar a auto-sustentação econômica e financeira 
e a melhoria na eficiência dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

XI - estabelecer efetivos mecanismos de controle sobre a atuação dos 
prestadores dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de maneira a 
assegurar a sua adequada prestação e o pleno exercício do poder de polícia do titular; 

XII - promover a adoção de tarifas justas e razoáveis que reflitam o custo 
econômico da prestação dos serviços, visando à eficiência econômica, à eqüidade social e 
à sustentabilidade financeira dos serviços e aos investimentos; 

XIII - promover o aperfeiçoamento institucional e tecnológico dos titulares e 
prestadores de serviços, visando assegurar a adoção de mecanismos adequados e eficientes 
ao planejamento, à implantação, ao monitoramento, à operação, à recuperação, à 
manutenção e à gestão dos sistemas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário;  

XIV - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a capacitação de 
recursos humanos, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos 
gerados, de interesse para o abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

XV - reduzir o impacto ambiental da implantação e do desenvolvimento das 
ações, obras e dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e assegurar 
as suas implementações, de acordo com as normas relativas à proteção ao meio ambiente, 
ao uso e ocupação do solo e à saúde, cabendo aos órgãos e às entidades competentes 
promover o seu licenciamento e controle, bem como a sua fiscalização; 

XVI - considerar o enquadramento dos corpos receptores e as prioridades 
estabelecidas no âmbito do Sistema Nacional de Recursos Hídricos quanto à despoluição 
das águas superficiais; 

XVII - promover a adoção de tecnologias alternativas seguras e 
ambientalmente adequadas, notadamente no caso do esgotamento sanitário para o 
atendimento a situações que apresentem dificuldades de implantação e nas áreas de 
urbanização precária e de ocupação dispersa; 
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XVIII – promover a conservação e o uso racional da água, especialmente 
com vistas à preservação, proteção e recuperação dos mananciais, redução das perdas e 
minimização dos desperdícios, especialmente por meio das seguintes ações:
- Redação dada pela Lei nº 16.496, de 10-02-2009. 

XVIII - promover a conservação e o uso racional da água, especialmente 
com vistas à preservação, proteção e recuperação dos mananciais, redução das perdas e 
minimização dos desperdícios; 

a) promoção de campanhas para o combate ao desperdício de água no 
âmbito dos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta do Estado de Goiás;
- Acrescida pela Lei nº 16.496, de 10-02-2009. 

b) promoção de palestras educativas, semestralmente, nas escolas públicas 
do ensino fundamental e do ensino médio do Estado com o objetivo de conscientizar os 
alunos sobre a importância do combate ao desperdício de água;
- Acrescida pela Lei nº 16.496, de 10-02-2009. 

c) realização de campanhas periódicas de conscientização sobre o uso 
racional da água no Estado de Goiás.
- Acrescida pela Lei nº 16.496, de 10-02-2009. 

d) inclusão de nota esclarecedora sobre a racionalização do consumo de 
água, nas respectivas faturas.
- Acrescida pela Lei nº 17.055, de 22-06-2010. 

XIX - incentivar o reuso da água, condicionado à garantia dos requisitos de 
saúde pública e à proteção ambiental pertinentes; 

XX - valorizar e promover programas de educação ambiental e sanitária, 
com ênfase na mobilização social, objetivando a adoção de hábitos higiênicos, da correta 
utilização das instalações hidro-sanitárias e de procedimentos para evitar desperdícios e 
assegurar o uso sustentável do recurso natural; 

XXI - valorizar e promover programas de educação ambiental e sanitária, 
com ênfase na mobilização social, objetivando a conscientização da população sobre as 
alternativas para a correta destinação dos esgotos sanitários e sobre os procedimentos para 
evitar a contaminação dos solos e das águas; 

XXII - condicionar o adensamento e o assentamento populacional à prévia 
solução dos problemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

TÍTULO II 
DA TITULARIDADE 

CAPÍTULO I 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 8o A titularidade do serviço de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário é de natureza pública, competindo ao Estado ou aos Municípios o seu exercício, 
de forma isolada ou compartilhada, segundo estabelecido na legislação aplicável.  

§ 1o Aos titulares cabe a fixação de metas e o planejamento da prestação dos 
serviços no seu âmbito territorial, que deverá ser articulado com o planejamento urbano e 
com os planos de desenvolvimento e de saneamento regionais e estaduais. 

§ 2o O Estado estabelecerá, em regulamento, para fins de cálculo tarifário, as 
regiões de articulação e/ou integração regional, para as ações e serviços de abastecimento 
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de água e esgotamento sanitário. 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO ESTADUAL DE SANEAMENTO 

Art. 9o Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento - CESAN, composto 
por 17 (dezessete) membros com direito a voto, vinculado à Secretaria de Habitação e 
Saneamento, com a seguinte composição: 

I - 5 (cinco) representantes do Estado, sendo o seu Presidente o titular da 
Secretaria de Habitação e Saneamento; 

II - 5 (cinco) representantes dos Municípios; 

III - 5 (cinco) representantes das entidades da sociedade civil; 

IV - VETADO. 

§ 1o Compete ao Conselho Estadual de Saneamento - CESAN: 
I - VETADO; 

II - aprovar o Plano de Gestão do Prestador - PGP, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos em regulamento e mediante parecer da Agência Goiana de 
Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR; 

III - aprovar a tarifa única de cada região, na hipótese do § 10 do art. 15, de 
acordo com os procedimentos estabelecidos em regulamento e mediante parecer da 
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos-AGR; 

IV - VETADO; 
§ 2o Decreto do Chefe do Poder Executivo disporá sobre os critérios e a 

forma de nomeação dos integrantes do Conselho Estadual de Saneamento - CESAN de que 
tratam os incisos I a III do caput deste artigo, bem como sobre o seu funcionamento e as 
competências de sua Secretaria Executiva, ora criada. 

§ 3o Os recursos a serem destinados ao funcionamento do Conselho Estadual 
de Saneamento provirão do orçamento da Secretaria de Habitação e Saneamento. 

CAPÍTULO III 
DAS FORMAS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DE SUA DELEGAÇÃO  

Art. 10 A responsabilidade pela prestação dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário é do titular, podendo a mesma ser realizada direta ou 
indiretamente, sob as seguintes formas:  

I - por meio de órgão da administração pública direta; 
II - por entidade de direito público vinculada ao titular e criada 

especificamente para esse fim; 
III - por empresa pública ou sociedade de economia mista; 

IV - por empresas privadas, por meio de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação. 

§ 1o O titular dos serviços e o Conselho Estadual de Saneamento - CESAN 
fixarão as metas a serem alcançadas, os investimentos a serem realizados, a estrutura física 
a ser utilizada e a de níveis tarifários, bem como as demais condições de prestação dos 
serviços por meio de: 
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I - ato do Chefe do Poder Executivo, na hipótese do inciso I do “caput” deste 
artigo; 

II - contrato de gestão, na hipótese do inciso II do “caput” deste artigo; 

III - contrato de concessão ou permissão, na hipótese dos incisos III e IV do 
“caput” deste artigo. 

§ 2o Nas regiões instituídas nos termos do § 2o do art. 8o, em que os serviços 
sejam executados por um único prestador, em particular nos casos previstos no inciso III 
do “caput” deste artigo, as competências do titular serão exercidas por intermédio do 
Conselho Estadual de Saneamento - CESAN. 

Art. 11 VETADO. 

Art. 12 Os atos administrativos, os contratos de gestão, de concessão e 
permissão de que trata o § 1o do art. 10, que regem a prestação dos serviços, conterão, 
entre outros, os seguintes elementos e/ou condições: 

I - a atividade ou atividades objeto da prestação; 

II - a área geográfica das atividades de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; 

III - o Plano de Gestão do Prestador - PGP, que deverá incluir um 
cronograma detalhado de metas de expansão dos serviços e de diversos indicadores de 
desempenho, que permitam avaliar a eficiência do prestador e a dos serviços prestados, 
bem como o cronograma de investimentos e outras medidas a implementar para o 
atendimento dos objetivos; 

IV - a estrutura tarifária e as tarifas máximas associadas necessárias para 
atender aos custos dos serviços, incluídos aqueles relativos à execução do Plano de Gestão 
do Prestador; 

V - as áreas e instalações destinadas ao tratamento de esgotos e ao reuso das 
águas após o tratamento; 

VI - o pagamento da taxa correspondente ao exercício das competências das 
entidades reguladoras e fiscalizadoras. 

Art. 13 As concessões ou permissões de serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário sujeitar-se-ão às seguintes disposições: 

I - a delegação será feita por meio de procedimento de licitação; 

II - será por prazo determinado, não superior a 30 (trinta) anos para as 
concessões e 05 (cinco) para as permissões; 

III - será delegada pelo titular dos serviços; 
IV - será instrumentalizada mediante contrato, que preverá, expressamente, 

os direitos e as obrigações do poder concedente e do concessionário ou permissionário; o 
prazo e as condições de renovação, quando for o caso; as garantias de execução do 
contrato; os procedimentos de alteração do contrato, assim como as condições de cessão, 
renúncia e transferência dos direitos decorrentes do contrato, quando for o caso; as formas 
de solução dos conflitos;  

V - VETADO. 

§ 1o O concessionário ou permissionário deverá possuir comprovada 
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experiência e capacidade técnica específica e ter patrimônio próprio suficiente para a 
prestação do serviço. 

§ 2o Aplicam-se às concessões e permissões de serviços públicos as 
disposições das Leis federais nos 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho 
de 1995. 

Art. 14 Na hipótese de delegação dos serviços a terceiros, constituem 
poderes e deveres do titular: 

I - celebrar, prorrogar e extinguir os contratos que regerão a prestação dos 
serviços objeto desta Lei; 

II - exercer o controle da prestação dos serviços e dos contratos realizados 
por terceiros; 

III - definir as obrigações dos prestadores; 
IV - aplicar aos prestadores as sanções contratualmente estabelecidas; 

V - fixar a estrutura e os valores tarifários dos serviços, sujeitando-se ao 
estabelecido nesta Lei e às disposições fixadas pelas entidades reguladoras e 
fiscalizadoras, de acordo com as previsões contratuais; 

VI - efetuar, a pedido do prestador, as desapropriações, servidões 
administrativas e a afetação dos bens necessários à prestação dos serviços, que tiverem 
sido declarados de utilidade pública; 

VII - rescindir o contrato por razões de interesse público, assegurados ao 
concessionário ou ao permissionário o direito de receber os valores relativos à 
remuneração dos investimentos efetivamente realizados e à indenização pelos danos que 
vier a sofrer, caso comprovadamente ocorram. 

Art. 15 O procedimento para a fixação inicial das tarifas dos serviços de 
abastecimento e esgotamento sanitário deverá obedecer às seguintes etapas: 

I - o titular dos serviços definirá e encaminhará ao Conselho Estadual de 
Saneamento - CESAN e à entidade reguladora e fiscalizadora competente as metas 
periódicas a serem alcançadas nos prazos fixados, indicando as prioridades e detalhando o 
cronograma das mesmas para os próximos 5 (cinco) anos, podendo incluir aspectos 
específicos da estrutura tarifária; 

II - o prestador elaborará Programa de Investimentos e Plano de Gestão do 
Prestador - PGP e efetuará o cálculo das tarifas máximas que considera necessárias para 
atender aos custos dos serviços, incluídos aqueles relativos à execução do referido Plano, e 
os encaminhará ao titular e à entidade reguladora e fiscalizadora ou à Agência Goiana de 
Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos-AGR, se for ela a entidade 
competente; 

III - a entidade reguladora e fiscalizadora analisará e verificará a 
consistência técnica da proposta do Plano de Gestão do Prestador e das tarifas, a sua 
adequação à legislação aplicável e aos requerimentos do titular, a validade dos cálculos de 
tarifas e preços médios, analisando cada componente da sua estrutura, o nível de eficiência 
dos custos e das receitas, bem como sua consistência em relação às metas e emitirá 
parecer, o qual deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado e encaminhado ao 
prestador e ao titular; 

IV - o titular deverá tornar pública a proposta e submeter à mesma a pelo 
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menos uma audiência pública; 

V - o titular definirá o Plano de Gestão do Prestador - PGP e as tarifas a ele 
associadas e encaminhará ao Conselho Estadual de Saneamento - CESAN para aprovação 
e homologação, devendo apresentar publicamente as razões que justifiquem o eventual não 
atendimento às deliberações da audiência pública. 

§ 1o Todos os requerimentos, as propostas e as aprovações estabelecidos nos 
incisos do “caput” deste artigo deverão obedecer ao disposto nesta Lei, na sua 
regulamentação e nas disposições normativas da Agência Goiana de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos - AGR e/ou da entidade reguladora e fiscalizadora 
competente. 

§ 2o Para a hipótese do inciso I do “caput” deste artigo, o titular poderá 
incluir metas ou cronogramas diversos e para cada um deles o prestador deverá apresentar 
propostas alternativas. 

§ 3o Para a hipótese do inciso II do “caput’” deste artigo, o prestador poderá 
propor alternativas ou variações do Plano de Gestão do Prestador, com as correspondentes 
variações nas tarifas requeridas. 

§ 4o Para a hipótese do inciso III do “caput” deste artigo, se a entidade 
reguladora e fiscalizadora competente não concordar com as propostas do prestador deverá 
elaborar proposta alternativa com os ajustes que julgar necessários, que poderá ser aceita 
pelo prestador, ou, ainda, caso não seja aceita pelo prestador, deverá ser encaminhada ao 
CESAN e ao titular juntamente com a do prestador, com as correspondentes justificativas. 

§ 5o Não será admitida a aprovação, pelo titular, de tarifas que não atendam 
à totalidade dos custos econômicos da prestação, sem um parecer favorável da entidade 
reguladora e fiscalizadora competente, fundamentado em estudos técnicos e econômicos e 
sem que sejam identificadas as fontes de subsídios ou subvenções para compensar o déficit 
eventualmente resultante. 

§ 6o O disposto neste artigo aplica-se aos casos em que o titular passe a 
prestar os serviços de forma direta ou por meio de entidade a ele vinculada e quando for 
delegada a terceiros, com dispensa de licitação. 

§ 7o Nos casos de licitação pública para delegação dos serviços, o 
procedimento estabelecido no inciso I do “caput” deste artigo deverá constar do edital de 
licitação e as exigências a que se refere o inciso II deste artigo deverão fazer parte das 
propostas das licitantes. 

§ 8o A regulamentação desta Lei, incluindo as normas a serem estabelecidas 
pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, 
definirá os prazos máximos e o detalhamento dos mecanismos para cada etapa dos 
procedimentos estabelecidos neste artigo. 

§ 9o Nos casos previstos no § 3o do art. 10, as metas propostas pelos titulares 
deverão ser articuladas e aprovadas pelo Conselho Estadual de Saneamento - CESAN. 

§ 10 Nos casos indicados no § 9o deste artigo, cada região terá uma tarifa 
única, devidamente aprovada pelo Conselho Estadual de Saneamento - CESAN, que 
aprovará também o Plano de Gestão do Prestador - PGP, de acordo com os procedimentos 
estabelecidos em regulamento e mediante parecer da Agência Goiana de Regulação, 
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos-AGR.  

TÍTULO III 
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DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Art. 16 As entidades reguladoras e fiscalizadoras controlarão e fiscalizarão 
no âmbito de suas competências: 

I - o cumprimento do Plano de Gestão de cada prestador, público ou privado 
e, em particular, as metas de expansão dos serviços sob sua responsabilidade; 

II - os níveis de eficiência dos serviços relacionados diretamente com a 
qualidade de água potável e a de águas residuais; 

III - a quantidade e pressão de água potável; 

IV - a continuidade da prestação dos serviços; 

V - os vazamentos nas redes de água e esgoto;  
VI - o tratamento dispensado aos usuários na resposta a consultas e 

reclamações.  

Art. 17 São entidades reguladoras e fiscalizadoras dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Goiás: 

I - a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos-AGR; 

II - as entidades reguladoras e fiscalizadoras Municipais.  

Art. 18 São competências das entidades reguladoras e fiscalizadoras: 
I - cumprir e fazer cumprir esta Lei, seu regulamento e as disposições 

contratuais ou os atos jurídicos equivalentes, nos casos de prestação direta pelo titular ou 
por entidade a ele vinculada; 

II - emitir parecer sobre a consistência técnica da proposta do Plano de 
Gestão do Prestador - PGP e das tarifas, o qual deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Estado; 

III - resolver, de acordo com o regulamento, as reclamações que lhe sejam 
apresentadas pelos prestadores, usuários ou terceiros, relativos à prestação dos serviços; 

IV - regulamentar os serviços; 

V - aplicar sanções aos infratores, no âmbito de sua competência; 

VI - dar publicidade a seus atos, particularmente ao regime tarifário, a suas 
evoluções em relação à qualidade do serviço e à gestão dos prestadores; proporcionando, 
em tempo hábil, toda a informação disponível aos interessados; 

VII - aprovar o procedimento de encaminhamento das reclamações dos 
usuários, emitindo decisão fundamentada, nos casos não solucionados pelo prestador, 
tomando as providências necessárias, sem prejuízos da aplicação das respectivas sanções 
ao prestador; 

VIII - supervisionar as atividades dos prestadores verificando sua 
conformidade com as disposições desta Lei e de seu regulamento; 

IX - supervisionar o cumprimento das metas de expansão e melhorias dos 
serviços fixados no Plano de Gestão do Prestador - PGP; 
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X - emitir pareceres e propor modificações aos titulares dos serviços e aos 
prestadores, como resultado das auditorias que efetuar; 

XI - atender aos pedidos de informação encaminhados pelos titulares e pelos 
prestadores;  

XII - propor ao titular o Regulamento de Usuários; 

XIII - definir critérios que permitam avaliar o desempenho dos prestadores 
por meio de regulamento;  

XIV - intervir na aprovação dos Planos de Gestão do Prestador - PGP e das 
tarifas.  

§ 1o As competências das entidades reguladoras e fiscalizadoras serão 
exercidas sem prejuízo daquelas que correspondam ao titular e a outros órgãos públicos de 
qualquer esfera, sobretudo aquelas relativas à saúde pública.  

§ 2o O exercício das atribuições enumeradas neste artigo não poderá causar 
interferências na prestação dos serviços, nem significam qualquer comprometimento das 
entidades reguladoras e fiscalizadoras com as funções próprias dos prestadores dos 
serviços. 

Art. 19 A regulação, o controle e a fiscalização dos serviços de 
abastecimento público de água e esgotamento sanitário serão realizados: 

I - pelo Município, em conformidade com as regras desta Lei, com 
competências para: 

a) cumprir as obrigações referidas no art. 18 desta Lei; 

b) editar normas para a execução das atividades operacionais, técnicas e 
administrativas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

c) realizar estudos de tarifas e adotar políticas tarifárias consentâneas com as 
necessidades operacionais e financeiras das empresas concessionárias ou dos órgãos e das 
entidades públicos de saneamento e compatíveis com a capacidade de pagamento dos seus 
usuários; 

d) executar o acompanhamento técnico-operacional e a fiscalização das 
atividades de saneamento; 

e) realizar auditorias técnicas, operacionais, econômicas e financeiras nas 
empresas concessionárias ou órgãos estatais de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; 

II - pelo Estado de Goiás, por intermédio da Agência Goiana de Regulação, 
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos-AGR.  

Parágrafo único. A AGR poderá realizar a regulação, o controle e a 
fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário: 

I - de forma supletiva, nos Municípios em que os titulares deixem de 
cumprir as exigências de que tratam as alíneas do inciso I do “caput” deste artigo, de forma 
a garantir serviços adequados aos usuários, bem como o cumprimento do Marco 
Regulatório de que trata esta Lei; 

II - de forma plena, nos Municípios que optem por delegar a ela tais 
competências, por meio de lei ou convênio. 
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Art. 20 Os convênios celebrados com fundamento no inciso II do parágrafo 
único do art. 19 conterão, obrigatoriamente, cláusulas que: 

I - obriguem a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos-AGR a prestar contas trimestrais ao titular, relativamente às suas 
operações de regulação, controle e fiscalização; 

II - garantam ao titular, em sua área de atuação, a participação de 25% (vinte 
e cinco por cento) no resultado das multas aplicadas pela Agência Goiana de Regulação, 
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos-AGR às empresas concessionárias ou órgãos 
estatais de saneamento; 

III - garantam ao titular a homologação prévia das tarifas de água e esgoto 
propostas pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos-AGR, após realização dos necessários estudos tarifários, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos no art 15 e no Capítulo II do Título V desta Lei. 

Art. 21 Em razão da prestação dos serviços de que trata esta Lei, a 
Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO submete-se à regulação, fiscalização e ao controle 
das entidades municipais competentes, sem prejuízo da fiscalização do Estado, por meio 
da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos-AGR, de 
forma a garantir a prestação de serviço adequado aos usuários, assim como a devida 
mediação no caso de conflitos entre estes e a citada concessionária. 

§ 1o A fiscalização das atividades da Saneamento de Goiás S/A -
SANEAGO pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos-AGR, prevista no “caput” deste artigo, será realizada com vistas ao cumprimento 
do Marco Regulatório de que trata esta Lei. 

§ 2o A mediação citada no “caput” deste artigo seguirá a seguinte 
sistemática: 

I - ocorrendo conflito relativo à prestação do serviço executado pela 
Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, o usuário interessado procurará a Ouvidora da 
sociedade de economia mista, que deverá instalar processo administrativo visando à sua 
solução amigável; 

II - caso não haja solução amigável do conflito, nos termos do inciso I, a 
SANEAGO encaminhará, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o processo à Ouvidoria da 
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos-AGR ou à 
entidade reguladora e fiscalizadora municipal;  

III - a Ouvidoria da AGR instalará a devida mediação entre a SANEAGO e 
o usuário, visando à solução do litígio; 

IV - não ocorrendo acordo entre as partes, o conflito será decidido pela 
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos-AGR, com 
decisão final do processo na esfera administrativa. 

§ 3o A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos-AGR prestará contas mensais à Secretaria de Estado à qual a SANEAGO estiver 
jurisdicionada acerca das atividades de fiscalização e mediação realizadas. 

Art. 22 Em face do exercício do poder de polícia relativo às atividades de 
regulação, controle e fiscalização, todos os prestadores a que se refere o art. 10 desta Lei 
pagarão mensalmente: 

I - ao respectivo município referido no inciso I do art. 19 desta Lei, a taxa 
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que por ele for estabelecida, por Lei municipal; 

II - à Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos-AGR: 

a) 25% (vinte e cinco por cento) da Taxa de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos, prevista no art. 24 da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 
1999, na hipótese de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 19 desta Lei; 

b) 100% (cem por cento) da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos, prevista no art. 24 da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, na 
hipótese de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 19 desta Lei. 

Art. 23 A SANEAGO, visando ao custeio da fiscalização e à mediação 
previstas no “caput” do art. 21, pagará, mensalmente, à AGR, 100% (cem por cento) da 
Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, prevista no art. 24 da 
Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, não se lhe aplicando as disposições das alíneas 
“a” e “b” do inciso II do art. 22 desta Lei. 

Art. 24 As determinações fixadas pelas entidades reguladoras e 
fiscalizadoras são de observância obrigatória para os prestadores, os usuários e terceiros 
envolvidos nos serviços. 

Art. 25 As entidades reguladoras e fiscalizadoras estarão sujeitas ao 
controle: 

I - do Poder Executivo Estadual ou Municipal, ao qual esteja vinculada; 
II - da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, com o auxílio do 

Tribunal de Contas, de acordo com as normas aplicáveis. 

TÍTULO IV 
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

CAPÍTULO I 
DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

Art. 26 O abastecimento de água e o esgotamento sanitário são serviços 
públicos complementares entre si, a serem considerados em sua integralidade, com vistas a 
uma exploração conjunta e economicamente eficiente, devendo-se evitar, na medida do 
possível, a instalação de sistemas de abastecimento de água sem a instalação dos 
correspondentes sistemas de esgoto ambientalmente adequados. 

Art. 27 A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário deve ser adequada ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 
nesta Lei, nas normas pertinentes e nos instrumentos jurídicos celebrados ou emitidos pelo 
titular. 

Art. 28 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, uniformidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas a todos os usuários que se encontrem em situação 
de recebê-lo, assegurando a manutenção e melhoria da saúde pública, a proteção do meio 
ambiente, os direitos do consumidor e o uso racional dos recursos hídricos. 

Art. 29 O serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário é 
considerado universalizado em um território urbano quando, prestado adequadamente, 
assegure o atendimento, no mínimo, das necessidades básicas vitais, sanitárias e 
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higiênicas, de todas as pessoas, independentemente de sua condição sócioeconômica, em 
todos os domicílios e edificações urbanas destinadas ao uso humano, de modo 
ambientalmente aceitável. 

Art. 30 Sempre que tecnicamente possíveis, adequadas e seguras podem ser 
adotadas pelo prestador soluções individuais para abastecimento de água e para 
tratamento, aproveitamento e destinação final de esgoto, com vistas à universalização do 
atendimento, observadas as exigências ambientais e de saúde pública.  

Art. 31 A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do 
serviço. 

Art. 32 Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; 

II - houver inadimplemento do usuário, considerando o interesse da 
coletividade. 
- Promulgado pela Assembléia Legislativa, D.O. de 07-04-2005. 

CAPÍTULO II 
DOS PRESTADORES DOS SERVIÇOS  

Art. 33 O prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário submete-se ao controle, à fiscalização e à regulação das entidades instituídas para 
tal fim, estando obrigado a: 

I - prestar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
sempre que houver condições técnicas para isso, observadas as condições de qualidade 
exigidas nesta Lei; 

II - prestar os serviços a quem os solicite, em sua área de atuação, 
observadas as normas legais, regulamentares e contratuais; 

III - organizar-se administrativamente, fazendo os registros e conduzindo a 
contabilidade regulatória conforme as disposições da entidade reguladora e fiscalizadora e 
sujeitando-se às normas de controle e eficiência;  

IV - organizar-se econômica e financeiramente, de modo a prestar os 
serviços com o produto dos recursos tarifários; 

V - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 
VI - administrar e manter os bens afetados ao serviço nas condições 

estabelecidas nos respectivos instrumentos jurídicos mencionados nesta Lei; 
VII - preparar e submeter às entidades reguladoras e fiscalizadoras os planos 

de operação, investimento, melhorias e expansão e o Plano de Gestão do Prestador; 
VIII - acatar os atos emanados das entidades reguladoras e fiscalizadoras 

competentes; 
IX - tornar públicas informações necessárias para que os usuários tomem 

conhecimento geral sobre os serviços, as tarifas e os planos de melhoria e expansão; 

X - apresentar anualmente à entidade reguladora e fiscalizadora competente 
e ao Conselho Estadual de Saneamento - CESAN, nos termos dos instrumentos legais em 
vigor, o informe detalhado das atividades planejadas para o ano seguinte e as efetivamente 
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desenvolvidas no ano em curso;  

XI - manter a qualidade da água fornecida no padrão de potabilidade fixado 
pelos órgãos federais competentes; 

XII - manter as condições físicas e químicas das descargas de esgotos nas 
redes de esgoto e pluviais ou diretamente em cursos de água e dos lodos resultantes de seu 
tratamento, antes de sua disposição final, de acordo com os limites legalmente fixados e 
atendendo à classificação dos corpos receptores; 

XIII - estabelecer, manter e operar um sistema de amostragem regular de 
água potável e dos efluentes domésticos e industriais lançados no sistema, visando a seu 
controle e registro; 

XIV - promover ações de emergência para fornecimento de água potável nas 
situações não previstas ou nas interrupções prolongadas, de acordo com a regulamentação 
aplicável; 

XV - informar a entidade reguladora e fiscalizadora, imediatamente, sobre 
eventual descumprimento dos padrões de qualidade da água potável e dos efluentes 
urbanos e industriais lançados no sistema, indicando as medidas tomadas e a tomar, com 
vistas à recuperação da qualidade; 

XVI - informar os usuários acerca dos cortes programados do serviço com 
antecedência suficiente, prevendo o abastecimento emergencial de água potável, no caso 
de a interrupção prolongar-se, procedendo à retomada do serviço no menor prazo possível; 

XVII - informar à entidade reguladora e fiscalizadora competente os 
eventuais problemas com a água bruta captada, a potável fornecida e com a qualidade dos 
efluentes lançados nos corpos receptores; 

XVIII - permitir o livre acesso, a qualquer tempo e sem prévio aviso, dos 
agentes das entidades reguladoras e fiscalizadoras competentes, a todas e quaisquer 
informações, principalmente aos registros contábeis e comerciais, às dependências e 
instalações vinculadas aos serviços prestados; 

XIX - atender às solicitações de informações requeridas pela entidade 
reguladora e fiscalizadora competente nos prazos estabelecidos nos instrumentos de 
regulação; 

XX - cumprir as disposições contratuais, normativas e regulamentares; 

XXI - atender às reclamações dos usuários, respeitando o Regulamento do 
Usuário a ser aprovado por norma regulamentar; 

XXII - responder tempestivamente às reclamações e petições que forem 
apresentadas pelos usuários; 

XXIII - reverter ao titular os bens afetados ao serviço, quando da extinção 
da concessão ou permissão, conforme art. 35 da Lei federal no 8.987/95, comprovando, 
antes o que dispõem os arts. 35, §§ 2o e 4o , 36 e 37, do citado diploma legal; 

XXIV - colaborar com as autoridades nos casos de emergência ou 
calamidade pública, no âmbito da prestação dos serviços a que se refere esta Lei; 

XXV - pagar no prazo fixado pela Lei no 13.569, de 27 de dezembro de 
1999, à entidade reguladora e fiscalizadora ou ao município correspondente, as taxas 
estabelecidas em conformidade com os arts. 22 e 23 desta Lei; 
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XXVI - cumprir e fazer cumprir esta Lei e seus regulamentos; 

XXVII - dispor dos meios que permitam a execução dos controles externos 
fixados nesta Lei; 

XXVIII - garantir a concorrência, a publicidade e a transparência nas 
contratações que celebrar; 

XXIX - oferecer ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis 
datas opcionais para escolha dos dias de vencimento de seus débitos.  

XXX – emitir e encaminhar ao usuário declaração de quitação anual de 
débitos. 
- Acrescido pela Lei nº 17.064, de 23-06-2010. 

Parágrafo único. A declaração de quitação anual de que trata o inciso XXX 
deste artigo:
- Acrescido pela Lei nº 17.064, de 23-06-2010. 

I – compreenderá os meses de janeiro a dezembro de cada ano, tendo como 
referência a data do vencimento da respectiva fatura;
- Acrescido pela Lei nº 17.064, de 23-06-2010. 

II – poderá vir expressa em espaço da própria fatura e somente terão direito 
a ela os usuários que quitarem todos os débitos relativos ao ano em referência;
- Acrescido pela Lei nº 17.064, de 23-06-2010. 

III – compreenderá os meses em que houver faturamento dos débitos, caso o 
usuário não tenha utilizado os serviços durante todos os meses do ano anterior;
- Acrescido pela Lei nº 17.064, de 23-06-2010. 

IV – deverá ser encaminhada ao usuário por ocasião do encaminhamento da 
fatura a vencer no mês de maio do ano seguinte ou no mês subsequente à completa 
quitação dos débitos do ano anterior ou anteriores.
- Acrescido pela Lei nº 17.064, de 23-06-2010. 

Art. 34. As entidades prestadoras de serviços de água e esgoto em mais de 
um Município deverão efetuar a gestão integral de cada um deles de forma independente, 
mantendo registro individual de atividades em sistema separado da contabilidade 
regulatória. 

Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo não se aplica no caso de 
prestação de serviços para sistemas integrados, para consórcios de Municípios e/ou de 
titularidade compartilhada. 

Art. 35 O prestador do serviço deve tomar todas as providências cabíveis 
visando minimizar as conseqüências negativas da descontinuidade do serviço em razão de 
evento de manutenção corretiva ou preventiva, de exigência operacional ou de restrição de 
qualquer ordem fora do seu controle, assegurando, no caso dos eventos previsíveis ou 
programáveis, a prévia comunicação aos usuários afetados, na forma estabelecida pela 
entidade reguladora e fiscalizadora.  

Art. 36 A prestação do serviço em situação que configure desobediência à 
legislação vigente dá ao prejudicado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o 
direito a reparação. 

Art. 37 Para fins de licenciamento ambiental de unidades operacionais de 
tratamento e destinação final de esgoto sanitário pode ser aceita, pelo órgão responsável 
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pelo licenciamento, a elevação planejada e progressiva do nível de tratamento, mediante o 
estabelecimento de metas intermediárias, até o atendimento pleno dos padrões exigidos 
para o corpo hídrico receptor, de acordo com o Plano de Gestão do Prestador. 

Parágrafo único. Para a aplicação do disposto no “caput” deste artigo, o 
prestador deve firmar, mediante aprovação prévia do titular dos serviços, com o órgão 
responsável pelo licenciamento, termo de ajustamento de conduta, com eficácia de título 
executivo extrajudicial, elaborado com o acompanhamento e assistência do Ministério 
Público competente. 

Art. 38 São direitos dos prestadores dos serviços: 

I - o cumprimento, pelos titulares ou concedentes dos serviços e pelas 
entidades reguladoras e fiscalizadoras, das regras e condições estabelecidas nos 
instrumentos de regulação e de delegação dos serviços; 

II - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de seu contrato, em 
condições eficientes de gestão e em contrapartida ao cumprimento de suas obrigações; 

III - a proposta das tarifas máximas em conformidade com o estabelecido 
nesta Lei, condizente com o Plano de Gestão do Prestador, que atenda às metas requeridas 
pelo titular; 

IV - cobrar as tarifas pelos serviços prestados, nos termos estabelecidos 
nesta Lei e nos contratos e instrumentos jurídicos equivalentes, assim como outros preços 
previstos; 

V - cobrar, além das tarifas, outros serviços e/ou procedimentos 
efetivamente prestados aos usuários; 

VI - interromper o fornecimento dos serviços de abastecimento de água, em 
caso de inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade;
- Promulgado pela Assembléia Legislativa, D.O. de 07-04-2005. 

VII - utilizar os procedimentos jurídicos para o recebimento de débitos 
vencidos; 

VIII - exigir do usuário a obrigatoriedade da ligação de água e/ou esgoto nos 
locais atendidos, conforme a legislação vigente;  

IX - efetuar propostas ao titular dos serviços e às entidades reguladoras e 
fiscalizadoras sobre qualquer aspecto da prestação; 

X - o uso, sem ônus, do solo e subsolo públicos ou de propriedade do poder 
público para implantação, exploração e manutenção de sistemas inerentes à prestação de 
serviços públicos essenciais de água e esgoto;  

XI - captar águas superficiais e subterrâneas, nos termos das respectivas 
outorgas de direito de uso de recursos hídricos; 

XII - indicar as áreas a serem objeto de desapropriação ou de servidão ao 
poder concedente; 

XIII - comercializar, depois que toda a população for atendida com água 
potável de qualidade, tratamento de esgotos e sem causar prejuízos ao meio ambiente, o 
excesso de produção de água potável ou de capacidade de coleta e de tratamento de 
esgotos e produtos derivados do tratamento de efluentes domésticos; 

XIV - realizar outras atividades comerciais ou industriais expressamente 
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previstas nos contratos, sempre que não causar prejuízo aos usuários. 

Art. 39 Quando o prestador identificar infrações de usuários ou de terceiros 
que possam prejudicar o meio ambiente, os serviços ou suas instalações, deverá intimar o 
infrator, fixando prazo para que ele se adapte às normas, e comunicar à entidade 
reguladora, quando se tratar de despejos não autorizados nas redes.  

§ 1o Se o infrator não atender à intimação no prazo estabelecido, o prestador 
deverá solicitar à entidade reguladora autorização para eliminar a causa da poluição, sem 
prejuízo das sanções e ressarcimentos pertinentes à infração por ele cometida. 

§ 2o Quando ocorrer a comercialização clandestina de água e/ou a utilização 
indevida das instalações do prestador dos serviços serão aplicadas ao infrator as 
penalidades disciplinadas no regulamento do prestador, devidamente aprovado pela 
entidade reguladora. 

Art. 40 As entidades reguladoras e fiscalizadoras, segundo as suas 
competências, poderão detalhar as obrigações e direitos fixados nesta Lei, estabelecendo o 
regulamento dos serviços e as condições de pressão e de vazão para a água potável e de 
fluxo e capacidade de recepção para os esgotos. 

Art. 41 As entidades reguladoras e fiscalizadoras poderão estabelecer 
condições específicas para a aplicação desta Lei, atendendo a razões técnicas, econômicas, 
hidrológicas, hidrogeológicas ou geográficas particulares, que assim o requeiram, a fim de 
que a sua implementação seja eqüitativa. 

Parágrafo único. O exercício da faculdade fixada no “caput” deste artigo 
condiciona-se à verificação prévia da existência das situações particulares, devendo 
fundar-se em estudos técnicos e econômicos que justifiquem a adoção da medida.  

CAPÍTULO III 
DAS AUTORIZAÇÕES 

Art. 42 O titular dos serviços poderá autorizar terceiros, que não o prestador, 
a realizar os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no todo 
ou em parte, nas seguintes hipóteses: 

I - se a área não estiver sob a jurisdição de nenhum prestador; 

II - se não houver previsão, nos próximos cinco anos, de atendimento para a 
área no instrumento jurídico que fixar as condições de prestação dos serviços ou no Plano 
de Gestão do Prestador e condicionado a fonte de recursos; 

III - se, existindo as fontes de recursos e a previsão de atendimento para a 
área no instrumento jurídico que fixar as condições de prestação dos serviços, o prestador 
não tiver iniciado a implantação no prazo fixado, caracterizando-se descumprimento das 
metas de qualidade e cobertura fixadas pelo titular e confirmadas pela entidade reguladora 
e fiscalizadora;  

IV - quando o prestador, responsável pela prestação de serviços em uma 
localidade, manifestar-se expressamente de acordo com a solicitação apresentada para uma 
determinada área geográfica. 

§ 1o A delegação de direito de uso de recursos hídricos superficiais ou 
subterrâneos de domínio estadual, para fins de abastecimento domiciliar e/ou coletivo, fica 
condicionada à oitiva da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos-AGR, pelo órgão gestor, cabendo recurso da decisão ao Governador do 
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Estado. 

§ 2o No caso previsto no “caput” deste artigo, deve-se atender às disposições 
desta Lei. 

Art. 43 As solicitações para a obtenção da autorização mencionada no art. 
42 deverão ser apresentadas ao titular, com definição da respectiva área, e informação da 
situação relativa à prestação dos serviços.  

Art. 44 Caberá ao solicitante a comprovação, junto ao titular, das situações 
mencionadas nos incisos II, III e IV do art. 42, assegurado o direito de resposta ao 
prestador.  

Art. 45 O titular poderá, mediante ato fundamentado, autorizar o solicitante 
a realizar os serviços nas áreas geográficas não compreendidas por contrato ou instrumento 
equivalente, por prazos não superiores a cinco anos, renováveis anualmente. 

Parágrafo único. Se durante o prazo da autorização for celebrado contrato de 
concessão ou instrumento equivalente, a autorização extinguir-se-á de pleno direito, sem 
qualquer direito, ao autorizatário, a indenização ou lucros cessantes. 

CAPÍTULO IV 
DOS USUÁRIOS 

Art. 46 O usuário dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário é toda pessoa, física ou jurídica, de natureza pública ou privada, que esteja em 
condições de receber o serviço. 

Art. 47 Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 
1990, são direitos dos usuários: 

I - receber serviço adequado, em especial quanto aos padrões de qualidade e 
níveis eficientes de custo; 

II - ser atendido com cortesia, rapidez e eficiência; 

III - receber do titular e do prestador as informações solicitadas sobre o 
serviço e sobre as providências requeridas para a defesa de interesses individuais ou 
coletivos; 

IV - receber o manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, 
elaborado pelo prestador e aprovado pela entidade reguladora e fiscalizadora; 

V - ter amplo acesso às informações gerais sobre a prestação do serviço, 
incluindo qualidade, custos, ocorrências operacionais relevantes, investimentos realizados 
e outras informações, na forma e com a periodicidade definida pela entidade reguladora e 
fiscalizadora; 

VI - obter o prévio conhecimento sobre as penalidades, interrupções ou 
suspensão dos serviços. 

Art. 48 Constituem obrigações dos usuários: 

I - utilizar, de modo conveniente, os serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário que lhe for disponibilizado observando as normas e regulamentos e 
mantendo em condições adequadas de funcionamento todas as instalações internas do 
domicílio ou estabelecimento vinculadas aos serviços; 

II - observar, no uso dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, os padrões de qualidade estabelecidos nas normas e regulamentos pertinentes, 
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em especial quanto aos lançamentos nas redes de esgoto e de drenagem, e a disposição de 
resíduos sólidos no meio ambiente, responsabilizando-se por todo e qualquer dano causado 
ao sistema e ao ambiente; 

III - dar conhecimento ao titular, ao prestador dos serviços ou à entidade 
reguladora e fiscalizadora de quaisquer fatos que possam afetar a prestação dos serviços; 

IV - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos 
através dos quais lhes são prestados os serviços; 

V - pagar, dentro dos prazos, os valores referentes aos serviços que lhes 
forem prestados, bem como de outros serviços realizados pelo prestador. 

VI – utilizar a água de modo racional, a fim de evitar seu desperdício.
- Acrescido pela Lei nº 16.496, de 10-02-2009. 

Art. 49 A utilização, pelo usuário que se encontre dentro da área atendida 
por rede pública de abastecimento, de fontes alternativas de água potável terá caráter de 
exceção e dependerá de autorização expressa do ente titular deste serviço e parecer prévio 
da entidade reguladora e fiscalizadora, atendendo à legislação específica. 

Art. 50 A utilização do serviço público de esgotamento sanitário é 
obrigatória para o usuário que se encontre na área atendida pelo mesmo, a partir de sua 
habilitação, vedadas alternativas, salvo autorização expressa do ente titular deste serviço, 
desde que não cause prejuízos aos usuários ou ao meio ambiente, devendo tal fato ser 
previamente comunicado aos entes reguladores e fiscalizadores. 

TÍTULO V 
DO FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS  

CAPÍTULO I 
DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

Art. 51 A tarifa constitui a base de sustentabilidade econômica dos serviços. 

Art. 52 Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
prestado diretamente ao usuário, deverão ser remunerados no regime de preços públicos, 
por meio da cobrança direta de tarifas.  

Art. 53 É vedado o estabelecimento de isenções ou descontos na tarifa, 
exceto as diferenças de preços decorrentes do sistema tarifário aprovado. 

Parágrafo único. Os órgãos e as entidades públicas de qualquer esfera, 
inclusive o titular, têm a obrigação de pagar pelos serviços, da mesma forma que os demais 
usuários, conforme o regime tarifário aprovado.  

Art. 54 A receita arrecadada pela prestação dos serviços de água e esgoto 
deverá ser aplicada, direta ou indiretamente, nos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, nos termos desta Lei e de sua regulamentação. 

Art. 55 Para atender aos usuários que não têm capacidade econômica de 
pagar integralmente os custos dos serviços ou para aqueles locais nos quais, em razão dos 
elevados custos da prestação ou da baixa capacidade de pagamento do conjunto dos 
usuários, seja inviável a recuperação total dos custos, o Poder Público instituirá 
mecanismos e fontes de subsídios ou subvenções ao consumo ou para investimentos. 

§ 1o Os recursos alocados de forma não onerosa pelo Poder Público como 
subvenções ou subsídios serão aplicados por meio de Fundos que forem criados pelos 
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Municípios. 

§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o às integralizações de capital efetivadas 
pelo ente público em empresa prestadora de serviço de água e esgoto da qual detenha 
participação acionária nem ao pagamento direto estabelecido no inciso II do § 4o do art. 
58. 

CAPÍTULO II 
DO SISTEMA TARIFÁRIO  

Art. 56 A estrutura de preços e tarifas do sistema deverá obedecer aos 
seguintes princípios: 

I - privilegiar o consumo de água e o uso dos serviços destinados à 
subsistência humana, assegurando o atendimento das funções essenciais relacionadas à 
saúde individual e coletiva; 

II - promover o uso racional e eficiente dos serviços objeto da prestação e 
dos recursos alocados, inibindo o consumo supérfluo e o desperdício; 

III - possibilitar o equilíbrio consistente entre a oferta e a demanda de 
serviços e a utilização das tarifas como instrumento de gestão da demanda, em situações de 
escassez; 

IV - permitir o acesso contínuo dos cidadãos de baixa renda, que não tenham 
condições econômicas de pagar integralmente os custos do consumo essencial, aos 
serviços, mediante adoção de tarifas subsidiadas ou de subsídios diretos para os usuários; 

V - evitar danos ambientais e, na sua ocorrência, assegurar a sua reparação; 

VI - refletir os custos econômicos dos serviços prestados, incluindo, quando 
for o caso, a remuneração do capital investido pelos prestadores e a geração de recursos 
para a expansão dos serviços, visando à sua universalização; 

VII - incentivar a maximização da eficiência dos prestadores dos serviços, 
evitando transferir aos usuários os custos das ineficiências; 

VIII - promover a utilização de tecnologias modernas, produtivas e 
eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na 
prestação dos serviços; 

IX - não inibir o desenvolvimento e o exercício de atividades econômicas; 

X - assegurar a transparência, deixando explícitos os custos gerais da 
prestação e expansão dos serviços; 

XI - discriminar, nas contas encaminhadas aos usuários, os preços e as 
tarifas por serviços efetuados; 

XII - cumprir os objetivos do presente Marco Regulatório de forma 
sustentável e duradoura. 

Art. 57 As tarifas pela prestação dos serviços deverão basear-se no consumo 
efetivo ou nos serviços usufruídos pelo usuário. 

§ 1o A cobrança pelo abastecimento de água deverá basear-se na medição do 
consumo efetivo do usuário. 

§ 2o Em casos especiais ou em situações transitórias, devidamente 
justificados, poderá ser autorizada, pela entidade reguladora e fiscalizadora competente, a 
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cobrança dos serviços de abastecimento de água por estimativa de consumo ou consumo 
médio dos últimos 6 (seis) meses. 

§ 3o O consumo dos serviços de esgotamento sanitário será estimado em 
função do consumo de água, com porcentagens a serem definidas no sistema tarifário. 

§ 4o Para atender ao estabelecido no § 3o, no caso de usuário que se vale de 
fontes alternativas à rede pública para abastecimento de água, o prestador, com autorização 
da entidade reguladora e fiscalizadora, poderá estimar os consumos totais de água, 
incluindo o de fontes alternativas. 

§ 5o Os preços e tarifas dos serviços de esgotamento sanitário serão fixados 
separadamente para a coleta e o afastamento e para o tratamento de esgotos, entendendo o 
tratamento em uma comunidade como um bem geral, e, portanto, cobrado na proporção do 
esgoto efetivamente tratado. 

§ 6o Nos casos de aplicação de tarifas diferenciadas por categoria de usuário 
ou faixas de consumo estabelecidas de forma progressiva, as mesmas deverão ter como 
referência a tarifa média que possibilite o equilíbrio econômico-financeiro do prestador. 

§ 7o Para os grandes usuários comerciais, industriais e condomínios 
residenciais, bem como para os usuários temporários de qualquer categoria, poderão ser 
firmados contratos de prestação de serviços com preços e condições especiais, que 
objetivem maior racionalidade na gestão e preservem o equilíbrio econômico-financeiro 
dos ajustes. 

§ 8o Poderá ser instituída “conta mínima”, baseada em quantidade mínima 
de consumo ou utilização do serviço, mediante critérios e requisitos fundamentados em 
razões de segurança sanitária das pessoas e dos ambientes em que residam ou trabalhem ou 
“tarifa básica” baseada em custo mínimo fixo necessário para amortização, operação e 
manutenção do sistema disponibilizado, cujas regras devem ser aprovadas pela entidade 
reguladora e fiscalizadora. 

§ 9o Para as localidades sujeitas a ciclos significativos de aumento da 
demanda de serviços, em períodos distintos do ano, condicionando à realização de 
investimentos para atendimento das demandas de pico, podem ser instituídas “tarifas 
sazonais” de utilização ou disposição do serviço, mediante critérios e regras para sua 
definição e aplicação que impeçam ou minimizem os seus impactos para os usuários 
sediados permanentes, até o limite de suas utilizações médias, nos períodos fora desses 
ciclos. 

§ 10 O sistema tarifário poderá incluir preços diferenciados pela prestação 
de serviços complementares, necessários ao atendimento da finalidade principal, que 
deverão refletir exclusivamente os custos dos mesmos, vedada a sua inclusão nos custos de 
investimento para extensão dos serviços até o usuário. 

Art. 58 A estrutura tarifária deverá incluir uma ou mais categorias de “Tarifa 
Social”, a ser aplicada aos usuários residenciais que não tenham capacidade econômica de 
pagar integralmente os custos dos serviços. 

§ 1o A aplicação da “Tarifa Social” e de qualquer outra forma de subsídio 
direto aos usuários estará limitada à quantidade per capita mínima de consumo para o 
atendimento das necessidades básicas, de acordo com a legislação aplicável e as normas de 
saúde pública. 

§ 2o A regulamentação estabelecerá os critérios para identificar usuários 
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individuais ou definir grupos de usuários de características semelhantes que terão direito à 
“Tarifa Social”.  

§ 3o Resolução conjunta da Agência Goiana de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos-AGR e da Secretaria de Estado da Saúde estabelecerá as 
quantidades e critérios de cálculo para determinar o consumo essencial per capita e sua 
aplicação às residências. 

§ 4o Para que a aplicação da “Tarifa Social” não torne inviável o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, as perdas de receita serão compensadas, pela ordem, 
por meio de: 

I - receita arrecadada pelos demais usuários do âmbito da prestação; 

II - pagamento total ou parcial das contas ao prestador pelo titular, de forma 
direta ou por intermédio do Fundo de Universalização de âmbito local, se houver;  

§ 5o Nos casos previstos no inciso II do § 4o, o prestador deverá encaminhar 
com 15 (quinze) dias de antecedência as contas e o resumo de todos os pagamentos que 
cabem ao titular, que deverá efetuá-los até o 5o (quinto) dia útil do mês seguinte ao 
vencido. 

Art. 59 As tarifas ou preços médios de cada serviço devem ser determinadas 
de forma a refletir o custo econômico da prestação, sob regime de eficiência, incluídas as 
ampliações necessárias para atender o crescimento vegetativo e as metas de expansão, com 
vistas à universalização dos serviços. 

§ 1o Para fins de estimação dos custos da prestação, os investimentos 
deverão ser considerados pelo seu valor de depreciação anual. 

§ 2o Sob nenhuma hipótese será admitida a inclusão dos custos relativos a 
investimentos antes da entrada em operação das instalações a que se destinam os mesmos. 

§ 3o Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, e desde que 
mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviço, a entidade 
reguladora e fiscalizadora poderá autorizar compensações de tarifas entre serviços 
diferentes, conforme estabelecido em regulamento. 

Art. 60 As tarifas estarão vinculadas ao Plano de Gestão do Prestador, que 
deverá conter um cronograma detalhado de metas de expansão dos serviços e de metas 
para diversos indicadores de desempenho, que permitam avaliar a eficiência do prestador e 
dos serviços prestados, bem como o cronograma de investimentos e outras medidas a 
implementar para atingir os objetivos. 

Parágrafo único. A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos-AGR definirá os conteúdos mínimos a serem exigidos no Plano de 
Gestão do Prestador, bem como o conjunto mínimo de indicadores para os quais, 
obrigatoriamente, deverão constar metas anuais e os critérios para sua determinação, sendo 
que o titular poderá exigir o atendimento a outros indicadores adicionais. 

Art. 61 O sistema e regime tarifário a ser aplicado, compreendendo estrutura 
e níveis iniciais de preços e tarifas junto com o Plano de Gestão do Prestador, bem como a 
periodicidade, mecanismos de revisões e formas de reajustes, deverão ser definidos nos 
contratos de concessão ou instrumentos equivalentes, observadas as disposições desta Lei 
e estarão sujeitos à regulação e fiscalização por parte da entidade reguladora e 
fiscalizadora. 

Parágrafo único. As tarifas serão fixadas, inicialmente, seguindo as etapas de 
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que trata o art. 15, e poderão ser reajustadas, anualmente, caso haja real necessidade, na 
conformidade do art. 62 e revistas na forma do art. 64. 

Art. 62 Os reajustes das tarifas têm como finalidade exclusiva preservar seus 
valores monetários e só podem ser aplicados nos períodos entre revisões tarifárias, 
observado o disposto na Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, ou na que vier a substitui-la. 

§ 1o Os percentuais de reajuste obedecerão a um índice de preços (IP), 
diminuído de um fator (X) estabelecido como um coeficiente do ganho de produtividade 
esperada até o próximo reajuste ou revisão tarifária, da seguinte forma: 

I - o índice de preços (IP) deverá ser uma combinação de índices oficiais de 
preços, que ponderem as variações efetivas de preços dos fatores e que representem mais 
de 80% (oitenta por cento) dos custos do serviço; 

II - o fator (X) será formulado de tal forma que os ganhos endógenos de 
produtividade, decorrentes de variáveis dependentes da decisão do prestador do serviço, 
tenham menores pesos proporcionais, e que os ganhos exógenos, decorrentes de variáveis 
independentes da decisão direta do prestador do serviço, tenham maior peso. 

§ 2o A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos-AGR estabelecerá as regras para a definição do IP e do fator X, que deverão ser 
aplicadas em todo o Estado, incluindo as variáveis e os limites de pesos considerados na 
formulação do fator X. 

Art. 63. A regulamentação tarifária dar-se-á pelo sistema de limite de preço 
ou preço-teto, devendo a entidade reguladora e fiscalizadora aprovar a estrutura e níveis 
máximos de preços e tarifas para cada serviço, categoria e faixa, com base no custo 
incremental de longo prazo para os preços médios. 

Parágrafo único. A regulamentação de que trata este artigo disporá sobre a 
metodologia de cálculo, devendo, para tanto, a Agência Goiana de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos-AGR definir fórmulas de referência, que considerem 
pelo menos: 

I - as despesas de operação e manutenção, despesas comerciais, despesas 
administrativas e financeiras em regime de eficiência; 

II - as despesas fiscais e todos os tributos incidentes sobre a atividade, 
inclusive sobre os lucros; 

III - os desembolsos presentes e futuros com investimentos e imobilizações 
em infra-estrutura, equipamentos, instalações, materiais e direitos vinculados 
exclusivamente à prestação do serviço, observado o estabelecido no correspondente Plano 
de Gestão do Prestador, de acordo com as metas estabelecidas; 

IV - as depreciações periódicas e acumuladas; 
V - a formação da reserva de capital de giro; 

VI - as movimentações financeiras com capitais de terceiros, de acordo com 
as condições estabelecidas nos instrumentos de regulação e, no caso de serviços delegados 
a terceiros, na proposta apresentada pelo prestador no processo de contratação, 
considerando os ingressos de recursos e os pagamentos de amortizações e encargos; 

VII - a arrecadação de receitas tarifárias, incluindo multas e encargos por 
inadimplência, recebidas dos usuários, descontando as parcelas a serem repassadas à 
entidade reguladora e fiscalizadora; 
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VIII - os recebimentos de doações, transferências e subvenções de qualquer 
fonte; 

IX - as receitas financeiras relativas a aplicações de disponibilidades de 
caixa e outras aplicações vinculadas ou compulsórias; 

X - a taxa de retorno admitida que, no caso de serviços delegados a 
terceiros, deve ser compatível com a atividade, com a estrutura de financiamento do 
prestador e com as condições de endividamento disponíveis no mercado, cuja base deve 
ser previamente definida nos instrumentos de regulação do serviço.  

Art. 64. As revisões das tarifas e dos Planos de Gestão do Prestador 
ocorrerão de quatro em quatro anos, coincidentes com os anos de elaboração do Plano 
Plurianual (PPA) do Estado de Goiás.  

Parágrafo único. Nas revisões a que faz referência o “caput” deste artigo 
será aplicado o mesmo procedimento estabelecido no art. 15 para a fixação inicial das 
tarifas. 

TÍTULO VI 
DOS BENS VINCULADOS AOS SERVIÇOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DOS BENS VINCULADOS AOS SERVIÇOS 

Art. 65 Os bens vinculados aos serviços públicos de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, independentemente da forma de prestação, são de propriedade de 
seu titular, observado o preceito do art. 33.  

Art. 66 Na hipótese de prestação dos serviços diretamente pelo titular, 
caberá à Administração manter os bens vinculados sob registro patrimonial. 

Art. 67 As entidades vinculadas ao titular, os concessionários e os 
permissionários de serviços públicos, receberão os bens vinculados aos serviços durante o 
prazo de vigência dos respectivos contratos, devendo administrá-los e mantê-los em boas 
condições de conservação e uso, ressalvado o desgaste por uso normal, procedendo-se às 
substituições e reparos necessários, observadas as particularidades e restrições impostas 
nos respectivos contratos. 

Parágrafo único. É obrigatória a elaboração de lista de bens afetados aos 
serviços, como anexo dos contratos mencionados no “caput” deste artigo. 

Art. 68 Na hipótese de extinção do contrato de concessão, os bens e 
instalações que compõe os sistemas de água e esgoto sanitários serão revertidos ao titular, 
após os ressarcimentos devidos, nas condições de uso em que se encontram, com 
observância do preceito do art. 33, XXIII. 

TÍTULO VII 
DAS PENALIDADES  

CAPÍTULO ÚNICO 
DAS PENALIDADES 

Art. 69 O descumprimento das disposições desta Lei, de seu regulamento e 
das normas complementares constitui infração passível de aplicação de penalidades pela 
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR ou por 
entidade municipal, no âmbito de suas respectivas competências.  

Art. 70 Detectada a ocorrência de infração que possa dar ensejo à aplicação 
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de penalidades, a entidade reguladora e fiscalizadora deverá notificar o infrator para que, 
no prazo indicado na notificação, apresente defesa prévia ou regularize a situação 
detectada.  

Parágrafo único. O não-cumprimento do objeto da notificação mencionada 
no “caput” deste artigo ou o não acatamento da defesa apresentada pelo infrator implicará 
a aplicação da penalidade correspondente. 

Art. 71 O ato de aplicação de sanções é privativo das entidades reguladoras 
e fiscalizadoras, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.  

Art. 72 VETADO. 

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

CAPÍTULO ÚNICO 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 73 Quando do término dos contratos de concessões municipais em 
vigor, os novos instrumentos deverão estar adequados aos termos desta Lei. 

Art. 74 A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos-AGR estabelecerá as condições básicas a serem adotadas nos contratos 
municipais de concessão, permissão ou de gestão ou instrumentos equivalentes a partir da 
vigência desta Lei, que com ela conveniarem para os efeitos de regulação, controle e 
fiscalização.  

Art. 75 O primeiro Plano de Gestão do Prestador e as tarifas iniciais 
vigorarão por prazo a ser fixado pelo regulamento desta Lei. 

Art. 76 Fica autorizada a abertura de crédito especial de até R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais) para suportar a aplicação desta Lei. 

Art. 77 O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que 
couber, no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação. 

Art. 78 Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua 
publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 15 de 
setembro de 2004, 116o da República. 

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR 
Ivan Soares de Gouvêa 
José Carlos Siqueira 
Giuseppe Vecci 
Francisco Gomes de Abreu  

(D.O. de 23-09-2004) 
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