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RESUMO 

Resultado da Auditoria Operacional na área de Saneamento proposta no âmbito do PROMOEX e aprovada no 

PAF 2010 do TCE/PR, este Relatório oferece um panorama das condições de prestação de serviços de coleta 

e tratamento de esgotos nos municípios das três regiões metropolitanas do Paraná (Curitiba, Londrina e 

Maringá) que, em conjunto, representam 44% da população do estado.  

Análises preliminares revelaram vulnerabilidades político-administrativas na gestão dos serviços e 

fragilidades operacionais que têm efeitos sobre a qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos e podem 

comprometer os objetivos gerais de universalização do acesso e de sustentabilidade ambiental constantes 

das diretrizes nacionais definidas para o setor. 

Assim, com o objetivo geral de verificar em que medida as ações que estão sendo empreendidas nessa área 

acompanham a política federal estabelecida para o setor de saneamento, o trabalho desenvolveu-se em 

torno de três questões de auditoria, que contemplam aspectos do planejamento municipal, da política 

tarifária e dos investimentos realizados pelos prestadores de serviços de coleta e tratamento de esgotos na 

vigência do PPA 2008-2011 e do monitoramento dos efluentes decorrentes do tratamento de esgotos, sob as 

dimensões da governança, da equidade, da eficácia e da sustentabilidade ambiental. 

Os resultados do trabalho permitem identificar os principais desafios de ordem legal, financeira e 

institucional enfrentadas pelos gestores, assim como dificuldades de adequação ao marco regulatório do 

saneamento. As principais constatações apontam, resumidamente, para a ausência de mecanismos de 

planejamento, ausência de regulação e fiscalização dos serviços, condições inadequadas de contratação dos 

serviços, políticas tarifárias deficientes, ausência ou redução de investimentos, falta de clareza na definição 

dos investimentos, fragilidades relacionadas aos mecanismos de monitoramento da qualidade dos efluentes, 

problemas relacionados à política de recursos hídricos e à fiscalização ambiental. 

Com o objetivo de contribuir para a superação desses desafios e estimular o debate sobre os paradigmas e 

as perspectivas da prestação de serviços de esgoto nas grandes áreas urbanas paranaenses entre os 

formuladores de políticas, gestores dos três níveis de governo, analistas de outros órgãos de controle ou 

demais instituições, assim como entre a população usuária dos serviços e interessados em geral, são 

detalhadas neste relatório as evidências encontradas, contrapostas aos critérios selecionados, assim como 

são discutidas as causas e os efeitos reais ou potenciais, caracterizando-se os achados da auditoria.  

Finalmente, materializando os benefícios esperados deste trabalho, e baseadas sobretudo nas causas dos 

problemas identificados, são apresentadas recomendações aos titulares dos serviços de saneamento, aos 

prestadores dos serviços de esgotamento sanitário e ao Governo Estadual, na figura das Secretarias de 

Planejamento e Coordenação Geral, do Desenvolvimento Urbano, do Instituto das Águas do Paraná e do 

Instituto Ambiental do Paraná.  
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I INTRODUÇÃO 

I.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA 

1. As ações de saneamento básico produzem impactos sobre a saúde e o meio ambiente, asseguram os direitos 

de dignidade da pessoa humana, contribuem para a erradicação da pobreza e da marginalização social, além 

de serem fundamentais para o desenvolvimento econômico (OMS 2004). Silva & Travassos (2008) 

demonstram o relacionamento estreito entre a carência de infra-estrutura de saneamento e indicadores de 

saúde: a proliferação de doenças graves decorre não apenas do consumo de água não tratada, mas também 

pelo contato físico com águas poluídas1; essa análise é confirmada por outros estudos2. Além dos impactos 

sobre a saúde pública, a disposição inadequada de resíduos sólidos e efluentes domésticos em cursos d’água 

são importantes fatores de impacto ambiental3 (contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 

assoreamento dos rios, etc.), sobretudo nos grandes centros urbanos. Estimativas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) dão conta de que cada dólar investido em saneamento tem o potencial de gerar uma redução 

de custos com saúde e ganhos de produtividade que varia de 5 a 28 dólares, dependendo da região. 

2. No Brasil, 18% da população - ou quase 35 milhões de brasileiros - não contava com serviço de rede coletora 

de esgotos em 2008, segundo o IBGE4. Nas palavras do Guia para a Municipalização dos Objetivos do Milênio: 

“se na média muitos dos indicadores brasileiros são razoáveis ou bons, os dados desagregados revelam 

muitas fragilidades regionais e locais”
5
. 

3. É nas regiões metropolitanas que se encontra a maior parte da população urbana e, em consequência, as 

maiores carências de saneamento. As condições de saneamento nas regiões metropolitanas dos países em 

desenvolvimento têm sido consideradas o principal problema desses agrupamentos urbanos, com sérias 

implicações ambientais e sanitárias (MONTE-MÓR, 1994, apud SILVA & TRAVASSOS, 2008)
6
.  

4. A recente regulamentação das diretrizes nacionais para o setor de saneamento, com a publicação da Lei 

Federal Nº 11.445/2007 e do Decreto Federal Nº 7.217/2010, expõe a necessidade de prover condições 

adequadas para a gestão desses serviços: norteada para a ampliação progressiva do acesso da população e 

para a articulação das políticas de desenvolvimento urbano e regional, a política federal de saneamento tem 

como objetivos, entre outros, o estímulo à adoção de mecanismos de planejamento, a garantia de 

mecanismos de ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços e a minimização 

dos impactos ambientais decorrentes das ações de saneamento.  

5. Embora a Constituição Federal determine como competência da União o estabelecimento de diretrizes para o 

saneamento básico (art. 21, inc. XX) e como responsabilidade comum dos entes federados a promoção de 

                                                      
1 SILVA, L. S. & TRAVASSOS, L. Problemas ambientais urbanos: desafios para a elaboração de políticas públicas integradas. Cadernos 
metrópole  nº. 19     pp. 27-47     1º sem. 2008. Disponível em:  
http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/cm_artigos/cm19_118.pdf - Acesso em 24/06/2010. 
2 CVJETANOVIC, B. (1986). Health effects and impact of water supply and sanitation. World Health Statistics Quarterly 39: 105-117, 
Apud HELLER, L. Relação entre saúde e saneamento na perspectiva do desenvolvimento. Disponível em 
http://www.bvsde.paho.org/CD-GDWQ/CasosEstudiosPSA/C_SC%20Heller.pdf. Acesso em 22/06/2010. 
3 SILVA, L. S. & TRAVASSOS, L. Problemas ambientais urbanos: desafios para a elaboração de políticas públicas integradas. Cadernos 
metrópole nº. 19     pp. 27-47     1º sem. 2008. Disponível em  
http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/cm_artigos/cm19_118.pdf - Acesso em 24/06/2010. 
4 IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1691&id_pagina=1 - Acesso em 24/01/2011. 
5 Guia para a Municipalização dos Objetivos do Milênio - Referências para a adaptação de indicadores e metas à realidade local / 
Agenda Pública - Agência de Análise e Cooperação em Políticas Públicas (elaboração), São Paulo: [s.n.], 2009. Disponível para 
download em: http://www.portalodm.com.br/guia-para-municipalizacao-dos-objetivos-do-milenio--bp--172--np--1.html - Acesso em 
10/06/2010. 
6 SILVA, L. S. & TRAVASSOS, L. Problemas ambientais urbanos: desafios para a elaboração de políticas públicas integradas. Cadernos 
metrópole nº. 19     pp. 27-47     1º sem. 2008. Disponível em:  
http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/cm_artigos/cm19_118.pdf - Acesso em 24/06/2010. 

http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/cm_artigos/cm19_118.pdf
http://www.bvsde.paho.org/CD-GDWQ/CasosEstudiosPSA/C_SC%20Heller.pdf
http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/cm_artigos/cm19_118.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1691&id_pagina=1
http://www.portalodm.com.br/guia-para-municipalizacao-dos-objetivos-do-milenio--bp--172--np--1.html
http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/cm_artigos/cm19_118.pdf
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melhoria nas condições de saneamento básico (art. 23, inc. IX), a competência para “organizar e prestar, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, (...)” é dos 

municípios (art. 30, inc. V). O marco regulatório do setor reforça essa titularidade na organização dos serviços 

e, embora preveja uma articulação entre os  planos de saneamento nos níveis federal e regional, atribui ao 

Poder Público local a responsabilidade indelegável pelo planejamento das ações de saneamento.  

6. A descentralização das políticas públicas é uma tendência mundial desde meados da década de 80 (WORLD 

BANK, 1999). No Brasil, a transferência das ações de caráter local da União para os estados e municípios 

pode ser observada na Constituição Federal de 1988 e, com maior força, nos objetivos globais do Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, de 1995 (BRASIL, 1995). As justificativas para esse movimento de 

fortalecimento dos governos locais estão associadas, em geral, ao aperfeiçoamento democrático e à melhoria 

no desempenho da administração pública
7
.  

7. A implementação das políticas setoriais pelos Poderes Locais, no entanto, depende da adequada articulação 

dos entes federados e de capacidades administrativas, assim como da disponibilidade de insumos 

(informações, capacitação, etc.) e de recursos (administrativos e financeiros, por exemplo). Ainda, os 

municípios respondem pelos passivos ambientais gerados em seu território e sofrem diretamente os impactos 

da gestão ambiental.  

8. A necessidade de garantir a ampliação do acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos no estado 

do Paraná, referendada pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE (2008)8, a potencialização dos 

problemas gerados pela inexistência ou pela inadequada prestação desses serviços nas aglomerações urbanas 

e, ainda, a escassez de avaliações das políticas e da gestão desses serviços, indicaram a oportunidade de se 

investigarem as condições de prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário (coleta e tratamento 

de esgotos) nos municípios das três regiões metropolitanas do Paraná (Curitiba, Londrina e Maringá) que, em 

conjunto, representam 44% da população do estado (Quadro 01). 

Quadro 1 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS DE LONDRINA, 
MARINGÁ E CURITIBA NA POPULAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ EM 2009.  

REGIÕES METROPOLITANAS POPULAÇÃO % 

Região Metropolitana de Londrina (A) 766.682 7,17 

Região Metropolitana de Maringá (B) 670.300 6,27 

Região Metropolitana de Curitiba (C) 3.307.945 30,96 

Estado do Paraná 10.686.247 100,00 

TOTAL (A+B+C)  44,40 

Fonte: Estimativa 2009 – IBGE 

                                                      
7 “Los dirigentes locales electos conocen mejor a sus electores que las autoridades del gobierno nacional y, por lo tanto, están 
seguramente en una buena posición para brindarles los servicios públicos que desean y necesitan. La proximidad física hace que a los 
ciudadanos les resulte más fácil obligar a los funcionarios locales a rendir cuenta de sus actos. Por último, si la población tiene 
movilidad y los ciudadanos pueden manifestar su descontento trasladándose a otra jurisdicción, la descentralización puede ser una 
fuente de competencia entre los gobiernos locales para satisfacer mejor las necesidades de los electores.”  (WORLD BANK, 1999:108) 
8 Dados da PNSB de 2008 revelam uma diferença significativa nos déficits de suprimento de água potável e na disponibilidade serviços 
de esgoto; no Paraná, apenas 168 dos 399municípios (42,1%) contam com esse serviço, conforme se verá no Capítulo II - Visão Geral. 
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9. Mais informações envolvendo a relevância do tema, normatização, aspectos orçamentários e financeiros, 

modelos de organização e responsabilidades, assim como indicadores e índices de cobertura, no Brasil e no 

Paraná, serão apresentadas no Capítulo II – Visão Geral, desse Relatório. 

I.2 ANTECEDENTES 

10. A Auditoria Operacional na função Saneamento é o terceiro trabalho desenvolvido pelo TCE/PR sob a 

articulação do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios Brasileiros – PROMOEX, cujas ações prioritárias incluem a realização dessa modalidade de 

fiscalização
9
. As Auditorias Operacionais consistem em metodologia específica para a avaliação do 

desempenho da gestão pública, por meio da produção de informações atualizadas e independentes e pela 

recomendação de ações que aperfeiçoem a capacidade de gestão, o cumprimento de metas ou os resultados 

das políticas públicas.  

11. Internamente, a Auditoria Operacional na área de Saneamento foi prevista no Plano Anual de Fiscalização – 

PAF – exercício de 2010, autorizado pelo Tribunal Pleno por meio do Acórdão 967/2010, de 25/03/2010, e foi 

realizada por servidores designados pela Portaria nº 443/10 da Presidência, de 06/10/2010 (Anexo I).  

I.3 OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA 

12. Além de evidenciar a carência de avaliações referentes às políticas de saneamento nas Regiões Metropolitanas 

do Paraná, a etapa de Planejamento da Auditoria possibilitou a identificação das fragilidades operacionais com 

maior potencial para comprometer o alcance dos principais objetivos da Política Nacional de Saneamento: a 

adoção de mecanismos de planejamento, a universalização do acesso e a minoração dos impactos ambientais 

da prestação dos serviços de esgotamento sanitário. Na definição dos objetivos do trabalho, ficou patente a 

necessidade de se avaliarem aspectos relacionados à governança, à eficácia e à equidade no planejamento e 

nos investimentos realizados no setor, assim como à eficácia dos serviços de tratamento de esgoto, 

considerando os padrões ambientais vigentes. 

13. Assim, foram definidos os objetivos específicos da auditoria: 

a) identificar a existência de políticas públicas municipais definidas para o esgotamento sanitário; 

b) aferir em que medida essas políticas públicas seguem as orientações da Lei Federal Nº 11.445/2007; 

c) mapear o estágio de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento; 

d) verificar em que medida os PMSB elaborados contemplam os elementos requeridos na Lei Federal Nº 

11.445/2007; 

e) oferecer um panorama da situação geral dos os contratos de concessão de serviços de esgoto, assim 

como verificar se aqueles contratos assinados ou renovados a partir de 2007 estão alinhados às 

condições listadas pela Lei Federal Nº 11.445/2007; 

f) investigar se a política tarifária assegura mecanismos de sustentabilidade econômico-financeira da 

prestação dos serviços; 

g) investigar se a política tarifária garante os mecanismos de ampliação do acesso dos cidadãos e 

municípios de baixa renda aos serviços; 

                                                      
9 Em 2008 o TCE/PR realizou uma AOP na área de Educação, tendo avaliado a "Ação de Apoio à Formação Continuada de Professores 
do Ensino Fundamental" e, em 2009, outra na área da Saúde, no "Programa Saúde da Família". Esses trabalhos estão disponíveis para 
consulta no site do Tribunal: http://www.tce.pr.gov.br/servicos_auditorias.aspx. 
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h) avaliar se os critérios para a definição dos investimentos são claros e se priorizam o acesso da 

população de baixa renda; 

i) levantar a natureza das principais dificuldades (financeiras, institucionais ou operacionais) que os 

prestadores sofrem para realizar os investimentos programados; 

j) verificar se houve incremento nos investimentos em coleta e tratamento de esgoto, por município, no 

período 2008 - 2010; 

k) verificar se houve ampliação no grau de cobertura dos serviços (ampliação do nº de domicílios urbanos 

atendidos com coleta e tratamento de esgoto, ampliação do nº de ligações de esgoto 

proporcionalmente às ligações de água, e do esgoto coletado tratado) de forma a reduzir o déficit; 

l) investigar se as condições de operação e manutenção da ETE são adequadas; 

m) investigar se o monitoramento dos efluentes é eficaz; 

n) verificar se os resultados das análises dos efluentes (DBO, DQO, óleos e graxas) estão em 

conformidade com os padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente; 

o) verificar se os requisitos e condicionantes ambientais específicos exigidos nas Licenças Ambientais das 

ETEs estão sendo cumpridos. 

14. Considerando os objetivos acima, o escopo da auditoria foi delimitado em torno de três questões de auditoria:  

QUESTÃO DE AUDITORIA 1 O planejamento das ações de esgotamento sanitário é suficiente para garantir 

a adequada prestação dos serviços e favorece a governança10 e a 

universalização, de acordo com os princípios e orientações das diretrizes 

nacionais e da política federal de saneamento? 

QUESTÃO DE AUDITORIA 2 Os investimentos realizados pelos prestadores em ações de coleta e 

tratamento de esgoto se baseiam em critérios claros, favorecem a equidade e 

têm ampliado a disponibilidade dos serviços para a população? 

QUESTÃO DE AUDITORIA 3 Em que medida o tratamento de esgoto realizado pelas ETEs contribui para o 

lançamento dos efluentes dentro de parâmetros ambientais adequados? 

15. Foram definidas como entidades a serem inspecionadas as 59 prefeituras municipais pertencentes às Regiões 

Metropolitanas do Paraná e os respectivos prestadores de serviços de esgotamento sanitário. Essas entidades 

estão identificadas como partes interessadas na Solicitação de Instauração da Auditoria emitida pela CAD sob 

o nº 02/10 e protocolada no TCPR sob o nº 54485-9/10, e constam do Apêndice I. 

I.4 CRITÉRIOS  

16. Os parâmetros específicos que balizaram a análise de cada uma das questões são explicitados nos capítulos 

que descrevem os achados e as conclusões da auditoria.  

17. Os critérios gerais utilizados no trabalho decorrem da regulamentação das ações de esgotamento sanitário e 

das discussões de especialistas e gestores em torno da aprovação da Lei Federal Nº 11.445/2007 e de sua 

                                                      
10 Apesar de não haver um conceito preciso de governança na literatura especializada, ARAÚJO (2002) revisou as principais abordagens 
e encontrou aspectos comuns que permitem afirmar que a governança se refere à capacidade que um determinado governo tem para 
formular e implementar as suas políticas, podendo compreender aspectos financeiros, gerenciais e técnicos. In: ARAÚJO, Vinícius de 
Carvalho. A conceituação de governabilidade e governança, da sua relação entre si e com o conjunto da reforma do Estado e do seu 
aparelho. ENAP, Textos para discussão nº 45, março/2002. Disponível para download em: 
http://www.enap.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=259 - acesso em 20/09/2010. 

http://www.enap.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=259
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regulamentação pelo Decreto Federal Nº 7.217/2010, assim como da legislação ambiental exarada pelo 

CONAMA e pela SEMA. 

18. Além disso, na verificação das questões gerenciais foram consideradas as circunstâncias específicas com as 

quais o auditado trabalha, buscando-se boas práticas que indicassem o desempenho satisfatório e exequível 

por parte dos avaliados
11

.  

19. Finalmente, em um sentido mais amplo, os trabalhos da auditoria também foram pautados por princípios 

gerais relacionados ao direito do cidadão-usuário ao acesso ao saneamento e, ainda, à sustentabilidade 

ambiental. 

I.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

20. A metodologia empregada neste trabalho pode ser dividida em duas fases: Planejamento e Execução da 

Auditoria. A fase de Planejamento compreendeu desde o levantamento de dados secundários sobre o tema 

até a validação da Matriz de Planejamento, realizada durante Painel de Referência que contou com a 

participação de diferentes stakeholders. A fase de Execução, por sua vez, comportou o processo de coleta e 

análise de dados primários, incluindo as visitas de estudo, os dados coletados por meio eletrônico e a 

tabulação e análise de resultados. O detalhamento dos procedimentos adotados nessas duas fases da 

auditoria é apresentado a seguir.   

21. Durante a fase de Planejamento da auditoria, foram revisadas as leis orçamentárias, a legislação fundamental, 

as normas e diretrizes federais e estaduais aplicáveis ao setor, outros trabalhos desenvolvidos sobre o tema 

no âmbito do controle externo, do Poder Judiciário e da academia, indicadores elaborados pelo Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), assim como indicadores e parâmetros de avaliação da Organização das Nações Unidas (ONU) e da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram também levantadas as ações civis públicas e as principais 

reclamações e irregularidades referentes à gestão dos serviços de saneamento, assim como foram 

identificados os atores envolvidos nas políticas e nos serviços de saneamento. Além disso, realizou-se 

reuniões exploratórias com o Assessor de Planejamento Estratégico da Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), responsável pelo serviço de saneamento em 344 dos 399 municípios do estado12 e com 

representantes da Comissão Especial de Estudos para Transferência dos Serviços Públicos de Água e Esgoto e 

Saneamento Ambiental dos municípios de União da Vitória e Porto União (SC)13, com vistas à identificação de 

forças e fraquezas envolvidas na prestação dos serviços de esgoto. Ainda, realizou-se pesquisa eletrônica e 

telefônica sobre a disponibilidade dos serviços de esgoto nos municípios das RMs do estado (Ofício Circular 

23/10-GP, de 24/08/2010) e efetuou-se mapa de processo do sistema de tratamento de esgotos da SANEPAR. 

22. Foram então definidas as questões de auditoria e foi selecionada a amostra de Estações de Tratamento de 

Esgotos da SANEPAR a serem visitadas. Na seleção da amostra de ETEs da SANEPAR, foram contemplados: 

1) a estratificação das vazões de projeto, conforme a resolução do CONAMA nº 377/06, art. 2º, que classifica 

em pequenas e médias as instalações de tratamento de esgotos; 2) Que o somatório das vazões atuais das 

ETEs escolhidas atingisse o mínimo de 70% do somatório das vazões das ETEs, por Região Metropolitana. 

Dessa forma, atingiu-se o número de 06 ETEs da SANEPAR a serem visitadas na RM de Londrina, cujo 

                                                      
11 Conforme a ISSAI 3000/Apêndice 2, 2004, "desempenho satisfatório não é desempenho perfeito, mas é o esperado, considerando as 
circunstâncias com as quais o auditado trabalha". 
12 Fonte: PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ - 2008 a 2011. Lei nº 15.757, de 27 de dezembro de 2007. Disponível em 
http://www.sepl.pr.gov.br/arquivos/File/ppa_2008_2011.pdf - Acesso em 14/04/2010. 
13 Os municípios de União da Vitória (PR) e Porto União (SC) têm seus sistemas de saneamento integrados, cuja operação foi da 
SANEPAR por contrato de 30 anos vencido em 2005; um impasse jurídico iniciado com a não-renovação do contrato por desinteresse 
dos municípios tem se arrastado até o presente. A situação chamou a atenção da equipe de auditoria no sentido da exposição das 
questões postas na renegociação, das dificuldades e dos descontentamentos dos municípios com o modelo de prestação de serviços 
pela Companhia regional. 

http://www.sepl.pr.gov.br/arquivos/File/ppa_2008_2011.pdf%20-%20Acesso%20em%2014/04/2010
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somatório das vazões alcançou 90% das ETEs da empresa na região; 07 ETEs da SANEPAR na RM de 

Maringá, correspondendo a 87% do total da vazão de esgotos tratados pela empresa na área, e 11 ETEs a 

serem visitadas na RM de Curitiba, cuja abrangência foi de 73% do somatório das vazões das ETEs da 

SANEPAR na região. Além disso, 100% das ETEs dos prestadores municipais foram incluídas, sendo 03 

localizadas na RM de Londrina e 05 na RM de Maringá. Caracterizada como uma amostra não probabilística, a 

equipe considerou que esse conjunto de ETEs poderia indicar tendências gerais das condições de 

funcionamento das ETEs de mesmo porte/tecnologia.  

23. O resultado da fase de planejamento da auditoria foi organizado em duas matrizes: de planejamento e de 

procedimentos, que foram apresentadas e submetidas a crítica de atores convidados para o Painel de 

Referência da Auditoria, realizado no dia 21/10/2010 no Auditório do TCE/PR. O evento contou com a 

participação de representantes do Instituto das Águas do Paraná, da COMEC, do IPARDES, da FUNASA, da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, do Conselho Estadual de Políticas Urbanas da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral, do Projeto “Águas do Amanhã” e de pesquisadores da área.  

24. Os gestores, titulares e prestadores dos serviços de esgoto, foram comunicados dos objetivos do trabalho por 

meio dos Ofícios Circulares nº 26/2010 (Prefeituras) e 27/2010 (prestadores autônomos), e do Ofício nº 

383/10 (SANEPAR), todos de 18/10/2010. 

25. Dada a amplitude do escopo e dos objetivos do trabalho, na fase de execução da auditoria foram utilizadas 

abordagens metodológicas específicas para cada questão de auditoria, que variaram conforme a 

complexidade dos temas tratados. A coleta e análise de dados primários incluiu o envio eletrônico de 

questionário a 100% dos titulares dos serviços (59 prefeituras municipais), análise dos Planos Municipais de 

Saneamento elaborados, dos Contratos de Concessão e de outros documentos enviados à equipe, entrevistas 

com 100% dos prestadores de serviços de esgotamento sanitário (9, sendo 8 municipais e a SANEPAR) e 

visitas in loco às ETEs selecionadas, para observação das condições gerais de operação e manutenção dos 

sistemas, assim como coleta de amostragem de efluentes finais para análise laboratorial e aferição dos 

valores máximos permitidos definidos pela SEMA para os parâmetros DBO, DQO, óleos e graxas, surfactantes 

e PH.  

26. Destaque-se que a coleta de amostragem dos efluentes finais das ETEs selecionadas pela equipe de auditoria, 

a análise laboratorial dos parâmetros mencionados acima e a emissão de laudos para subsidiar o Relatório de 

Auditoria foi realizado com a cooperação técnica do Instituto Ambiental do Paraná.  

27. A pesquisa sobre o planejamento das ações por parte dos titulares (questão de auditoria nº 1) foi aplicada à 

totalidade dos municípios das regiões metropolitanas de Curitiba, Maringá e Londrina (59) no período de 

06/12/2010 a 27/01/2011, e compreendeu questionário contendo questões fechadas, escalares e de escolha 

múltipla, além de abertura de espaço para descrição de aspectos não abordados (“qual/quais”). O 

questionário foi endereçado aos Prefeitos Municipais, orientados a designar o responsável pelas respostas, 

que foram identificados no questionário. Além disso, foi feito exame de documentação enviada sob 

solicitação, a saber: a) Contratos de concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgotos e/ou aditivos 

correspondentes, ou contratos-programa vigentes; b) Plano Municipal de Saneamento Básico e respectiva Lei 

de aprovação; c) Plano Diretor de Esgotamento Sanitário ou outros documentos que contenham diretrizes 

para a área;14 d) Registros diversos do processo de formulação da política de esgotamento sanitário, da 

elaboração dos Planos, etc.15 

                                                      
14 Por exemplo: Plano diretor de desenvolvimento urbano, plano de recursos hídricos ou plano de bacia hidrográfica, etc., onde 
constassem diretrizes para a área. 
15 Por exemplo: convocação para audiências ou consultas públicas ou outros registros da participação da comunidade, movimentos e 
entidades da sociedade civil ou órgãos colegiados constituídos para esse fim; registros de apoio técnico ou financeiro prestado por 
outros entes da Federação, pelo prestador dos serviços ou por instituições universitárias ou de pesquisa científica para a elaboração de 
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28. Na escolha das variáveis para a elaboração do questionário, além dos elementos normativos, foram 

consideradas categorias de análise presentes em instrumentos de coleta de dados de pesquisas sobre outros 

temas urbanos e metropolitanos desenvolvidas pelo IBGE, tais como a Pesquisa “Perfil dos Municípios 

Brasileiros” e do Centro de Estudos da Metrópole (CEM/CEBRAP), que desenvolveu para o Ministério das 

Cidades diagnóstico de capacidade institucional dos municípios brasileiros.  

29. As respostas ao questionário foram obtidas na razão de 36 - o correspondente a 61% do universo 

pesquisado, distribuídos em proporções de 50% do total da RML, 56% da RMM e mais de 69% da RMC. 

Sobre essa amostra - não probabilística por conveniência, lançou-se mão de uma abordagem qualitativa, 

considerando-se a unicidade dos municípios como unidade de análise e a relativa uniformidade na prestação 

dos serviços de esgoto; procurou-se diagnosticar, assim, tendências gerais aplicáveis a condições semelhantes 

de gestão dos serviços. Os municípios que colaboraram com a pesquisa vão listados no Apêndice IV. 

30. Na execução dos trabalhos referentes à questão de auditoria nº 2, foi realizada entrevista estruturada com 

100% dos prestadores de serviços (08 municipais e a SANEPAR), além da avaliação dos planos plurianuais 

dos municípios e do Estado do Paraná, dos orçamentos anuais municipais e do Estado, dos balanços 

municipais, dos relatórios gerenciais apresentados pelos prestadores e do Sistema de Informações Municipais 

– SIM/AM, do Tribunal. Foram utilizados, ainda, dados secundários da Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (2008) e do Censo Demográfico (2010), ambos do IBGE. 

31. Na análise da questão de auditoria nº 3, aplicou-se roteiro de observação in loco às 32 ETEs selecionadas pela 

auditoria (Apêndice II) e foram coletadas amostras de efluentes finais do tratamento de esgotos, analisadas 

pelo IAP, conforme os laudos que acompanham este Relatório (Anexo III). Note-se que aos prestadores foi 

dada a possibilidade de coletar a “contra-prova” das análises, tendo sido previamente acordado o roteiro de 

visita às ETEs. Além disso, foram verificadas as Licenças Ambientais e os documentos de outorga do uso das 

águas referentes a cada ETE visitada, assim como informações gerenciais e operacionais disponíveis, tais 

como Procedimentos Operacionais Padrão (POPS), croquis, indicadores, etc. 

32. O relatório está organizado de maneira que no Capítulo II se oferece uma visão geral do tema “prestação de 

serviços de esgotamento sanitário” no Brasil e no estado do Paraná; no Capítulo III se explora o 

planejamento das ações de esgotamento sanitário pelos titulares (questão de auditoria nº1); no Capítulo IV 

se encontra a análise econômico-financeira proposta pela questão de auditoria nº 2 e no Capítulo V, o 

resultado da investigação motivada pela sustentabilidade ambiental, questão de auditoria nº 3. No capítulo VI 

encontra-se a análise dos comentários efetuados pelos gestores auditados e demais destinatários das 

recomendações, que receberam versão preliminar deste Relatório por meio dos ofícios nº 625/11 

(Municípios), 621/11 (SANEPAR), 624/11 (Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral), 

622/11 (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano), 620/11 (Instituto Ambiental do Paraná) e 617/11 

(Instituto das Águas do Paraná). O capítulo VII conclui o trabalho e, finalmente, no capítulo VIII, vão 

sintetizadas as recomendações formuladas pela equipe de auditoria ao longo do Relatório, como proposta de 

encaminhamento. 

                                                                                                                                                                                
estudos referentes à área; processo de contratação ou nomeação de responsáveis pela elaboração de diagnósticos ou planos referentes 
à área de esgotos. 
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II VISÃO GERAL 

II.1 BRASIL 

33. Em 2006, cerca de 2,6 bilhões de pessoas - o equivalente à metade da população do mundo em 

desenvolvimento - não tinha acesso a saneamento básico. Uma em cada cinco pessoas (1,1 bilhão no total) 

não tinha acesso a uma fonte de água melhorada; uma em cada duas pessoas (2,6 bilhões no total) não tinha 

acesso a um saneamento adequado; e, as doenças e perdas de produtividade associadas à água e ao 

saneamento inadequado representavam 2% do PIB nos países em desenvolvimento (5% do PIB na África 

Subsaariana) (RDH, 2006). 

34. A Declaração do Milênio, adotada integralmente pelos países membros das Nações Unidas no ano 2000, 

menciona o acesso à água potável e ao saneamento básico como elementos centrais da diminuição da 

pobreza, do asseguramento de direitos humanos e da sustentabilidade ambiental. Como tal, a ampliação da 

oferta desses serviços públicos se converteu em um dos 8 Objetivos do Milênio (ODM), uma série de metas 

socioeconômicas que todos os países membros da ONU deveriam atingir até 2015. Mais especificamente, os 

Estados membros se comprometeram a reduzir pela metade a proporção da população sem acesso 

permanente à água potável segura e esgotamento sanitário (Objetivo 7, meta 10).16 

35. Alcançar o “Objectivo de Desenvolvimento do Milénio” não é considerado um exagero, segundo o RDH 

(2006), porque mesmo que as metas venham a ser atingidas, ainda assim continuarão a existir em 2015 mais 

de 800 milhões de pessoas sem água e 1,8 mil milhões sem saneamento.  

36. O RDH (2006) também menciona os custos em termos de desenvolvimento humano relacionados à privação 

de água e de saneamento: cerca de 1,8 milhões de mortes, por ano, causadas por diarreia (4.900 mortes por 

dia); em 2004, esse número foi seis vezes superior à média anual de mortes em conflitos armados nos anos 

1990; perda de 443 milhões de dias escolares por ano devido a doenças relacionadas à água; entre outros. A 

esses custos acrescentam-se outros como o desperdício econômico associado à falta de acesso a água e 

saneamento (custos com despesa de saúde, perda de produtividade e desvios da mão-de-obra) (RDH, 2006). 

37. Por outro lado, informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), relatadas no RDH (2006), dão conta de 

que os investimentos realizados em água e saneamento têm o potencial de gerar elevados retornos 

econômicos e sociais. Estimativas desse órgão apontam que cada dólar gasto em saneamento tem o potencial 

de gerar uma redução de custos com saúde e ganhos de produtividade em torno de 8 dólares. Assim, se a 

meta do Objectivo do Milênio fosse atingida em 2015, os benefícios alcançados, segundo a OMS, seriam da 

seguinte ordem: menos 203.000 mortes de crianças; aumento de 272 milhões de dias em frequência escolar 

pela redução dos casos de diarreia; poupança anual de cerca de 1,7 bilhões de dólares pela redução de custos 

com o tratamento de doenças provocadas por falta de acesso à água potável, entre outros (RDH, 2006). 

38. Para a OMS, a consecução das metas dos Objetivos do Milênio referentes à água e ao saneamento traria 

benefícios econômicos que, dependendo da região e da solução escolhida (por exemplo, rede geral de 

abastecimento, mananciais e poços protegidos ou sistemas de armazenamento da água da chuva – no caso 

da água e, no caso do esgotamento sanitário: fossas sépticas e sumidouros ou fossas secas), oscilariam entre 

U$ 3 e U$ 34 por dólar investido. Além disso, investimentos em melhoria da qualidade da água (como, por 

exemplo, desinfecção) proporcionariam um benefício que oscilaria entre U$ 5 e U$ 60 por dólar investido17. 

                                                      
16 United Nations, Resolução 55/2. Disponível em: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/54/PDF/N0055954.pdf?OpenElement – Acesso em 11/05/2010. 
17 OMS (2004) Evaluación de los costos y beneficios de los mejoramientos del agua y del saneamiento a nivel mundial (Sinopsis). 
Disponível em: http://www.who.int/water_sanitation_health/wsh0404/en/ - Acesso em 23/06/2010. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/54/PDF/N0055954.pdf?OpenElement
http://www.who.int/water_sanitation_health/wsh0404/en/
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39. O mesmo documento traz importante reflexão para a efetividade das intervenções em saneamento, ao sugerir 

que iniciativas com base na comunidade (que tendem a produzir mais mudanças de comportamento e 

benefícios para saúde do que iniciativas voltadas para as famílias individuais) deverão exigir parcerias entre as 

comunidades e seus governos locais, trabalhando conforme uma estratégia de saneamento nacional18.  

40. Segundo o RDH (2006), garantir o acesso universal a saneamento é um processo que depende de “vontade 

política” – definida como “a determinação de colocar a questão no centro da agenda nacional” (p. 61). Mesmo 

considerando o fato de que cada país deve traçar o seu próprio percurso para solucionar o déficit em 

saneamento, o relatório identifica uma estrutura comum pautada nas seguintes ações: 

 adoção de um plano nacional para o saneamento (Planejamento) integrado a estratégias nacionais de 

redução da pobreza e que se reflita em estruturas de financiamento de médio prazo e prioridades 

orçamentárias. Tal plano deve incluir tanto indicadores para medir o progresso global das ações como 

indicadores para a redução das desigualdades – estabelecimento de níveis mínimos de abastecimento 

social de água (cerca de 20 litros de água por dia); objetivos para reduzir à metade a lacuna nas taxas 

de cobertura de água e saneamento entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres até 2010; incluir 

regulação (por um órgão regulador independente e penalidades por resultados abaixo dos objetivos 

estabelecidos) e formas de contratação favoráveis aos pobres; 

 contemplação, no plano, de estimativas claras de financiamento para atingir as metas estabelecidas 

(financiamento do sistema). Todo o financiamento deveria provir dos orçamentos governamentais. Em 

países de baixa renda, com cobertura limitada dos serviços e elevados níveis de pobreza, um indicador 

de referência para a despesa pública em água e saneamento deveria ser de cerca de 1% do PIB. As 

referências para os países de renda média são mais variáveis; 

 ampliação do acesso da população aos serviços (expansão do acesso), cujo pacote de expansão 

deveria incluir: tarifas subsidiadas que proporcionem água gratuita até um determinado limite aos lares 

pobres; subsídios cruzados que transfiram recursos dos lares de rendas mais elevadas para os de 

menores rendas, através do sistema de preços dos serviços ou de transferências fiscais dirigidas a 

alvos específicos (os subsídios deveriam estabelecer alvos de forma a garantir que as pessoas que não 

são pobres paguem uma proporção mais elevada do custo de prestação dos serviços); medidas de 

recuperação de custos sustentáveis e equitativas (os prestadores de serviços devem estabelecer tarifas 

para cobrir custos recorrentes, cabendo às finanças públicas a cobertura dos custos de capital para a 

expansão da rede) e também acessíveis - nenhum lar deveria gastar mais de 3% de sua renda em 

água e saneamento; e estratégias de apoio de garantia de água e saneamento aos lares mais pobres; 

 apoio às iniciativas que partam das comunidades locais (apoio e parcerias com as comunidades); 

 garantia do governo no combate ao abuso de poder monopolista e proporcionar água e saneamento 

seguros, fiáveis e a preços acessíveis às pessoas mais carentes (Regulação).  

41. A responsabilidade pela prestação de serviços de saneamento no Brasil está definida na Constituição Federal 

da seguinte forma: o art. 23, inc. IX, estabelece que os serviços são de competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; o art. 21, inc. XX, estabelece a competência da União para 

“instituir diretrizes para o saneamento básico”; o art. 25, § 3º, possibilita aos estados “instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 

limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum”; finalmente, o art. 30, V, estabelece a competência dos municípios para “organizar e prestar, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

                                                      
18 Disponível em: http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_br_odm.pdf 
Acesso em 17/06/2010. 

http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_br_odm.pdf
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transporte coletivo, que tem caráter essencial”. Em suma, a Constituição Federal não define de forma 

expressa a titularidade dos serviços de saneamento. 

42. Após vários anos de debate no Congresso Nacional entre os diversos interessados (estados, municípios, 

companhias estaduais de saneamento, Associação dos Prestadores Municipais dos Serviços de Saneamento, 

etc.), o Brasil aprovou, em 2007, a Lei No 11.445, preenchendo o vazio institucional deixado pelo 

esgotamento do modelo instituído com o Plano Nacional de Saneamento - PLANASA (1969). 

43. A Lei Federal Nº 11.445/2007 inova ao estabelecer diretrizes básicas para a prestação dos serviços de 

saneamento no Brasil e para a sua regulação, contemplando, por exemplo, a instituição de várias ações 

identificadas no RDH (2006) como: a adoção de um plano nacional de saneamento básico (PLANSAB), a ser 

elaborado com horizonte de 20 anos, integrado a estratégias de combate a pobreza e que inclua uma 

estrutura de financiamento para o setor com regras claras de aplicação e indicadores para medir o progresso 

das ações e para reduzir as desigualdades; plano este a ser elaborado também por Estados e municípios; 

ampliação do acesso aos serviços por parte da população mais pobre; e regulação como forma de 

proporcionar o acesso da população aos serviços de forma equitativa e que garanta a sustentabilidade 

econômico-financeira dos investimentos. 

44. Conforme o documento “Pacto pelo Saneamento Básico” (Res. Recomendada nº 62 do Ministério das 

Cidades)
19

, o PLANSAB deverá orientar a elaboração do Orçamento Plurianual – PPA 2012-2015, tem caráter 

vinculante em relação aos recursos – os municípios têm que aderir ao PLANSAB se quiserem ter acesso aos 

recursos – e deve dialogar com os sistemas de planejamento municipal e estadual, estabelecendo uma 

articulação sistêmica com os diferentes Planos de Saneamento Básico. 

45. Deverão integrar o PLANSAB, 07 produtos
20

: 

a) Produto I – Projeto Estratégico de Elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (bases 

conceituais e estratégia); 

b) Produto II – Panorama do Saneamento no Brasil; 

c) Produto III – Cenários e Perspectivas do Saneamento Básico (trará os cenários prováveis para o ano 

de 2028); 

d) Produto IV – Objetivos e Metas Nacionais e Regionalizados para o Saneamento Básico no Brasil; 

e) Produto V – Condicionantes e Diretrizes (conterá as condições necessárias para o cumprimento dos 

objetivos e metas); 

f) Produto VI – Programas, projetos e ações (com identificação das fontes de financiamento e 

responsáveis pela sua implementação); e 

g) Produto VII – Sistema de Gestão e Monitoramento (mecanismos e procedimentos para a avaliação da 

eficiência e eficácia das ações programadas com destaque para a implantação do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento - SINISA). 

46. A regulamentação da Lei Federal No 11.445/2007 se deu em 21 de junho de 2010 pelo Decreto Federal Nº 

7.217, que estabelece como condição para o acesso aos recursos orçamentários da União ou aos 

financiamentos por organismos federais a partir do exercício financeiro de 2014, a elaboração do plano de 

saneamento básico por parte do titular dos serviços (art. 26, Decreto Federal Nº 7.217/2010, inc. III, § 2º). 

                                                      
19 Disponível em http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/arquivos-e-imagens-ocultos/PACTO%20-
%20PLANSAB%20-%2020081216%20Final%20Internet.pdf. Data de acesso:18/10/2010. 
20 Disponível em http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/acoes/plansab/anexos-subsidios-
1/Anexo%2015-%20Diretrizes%20Projeto%20Estrategico.pdf. 
Data de acesso:18/10/2010. 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/arquivos-e-imagens-ocultos/PACTO%20-%20PLANSAB%20-%2020081216%20Final%20Internet.pdf
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/arquivos-e-imagens-ocultos/PACTO%20-%20PLANSAB%20-%2020081216%20Final%20Internet.pdf
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/acoes/plansab/anexos-subsidios-1/Anexo%2015-%20Diretrizes%20Projeto%20Estrategico.pdf
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/acoes/plansab/anexos-subsidios-1/Anexo%2015-%20Diretrizes%20Projeto%20Estrategico.pdf


 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 23 

 
 

  

  

AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

Entretanto, como o PLANSAB não é um plano meramente técnico, tendo-se optado por um processo 

participativo (oficinas de trabalho com especialistas e audiências públicas) e deve estar ainda em sintonia com 

outros instrumentos de planejamento (por exemplo, com o Estatuto das Cidades/Lei Federal No 10.257/2001), 

até o presente momento ele não foi concluído. Tampouco, a maioria dos municípios têm estes planos 

concluídos21.  

47. De acordo com o Decreto Federal Nº 7.217/2010, o titular dos serviços de saneamento (município) pode 

prestar os serviços de saneamento básico de três formas: 

a) diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, empresa pública ou 

sociedade de economia mista que integre sua administração indireta; 

b) de forma contratada, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação na modalidade 

concorrência pública, no regime da Lei Federal No 8.987/1995; ou na forma de gestão associada de 

serviços públicos – mediante contrato de programa autorizado por contrato de consórcio público ou 

por convênio de cooperação entre entes federados, no regime da Lei Federal No 11.107/2005; 

c) nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em cooperativas ou 

associações, no regime previsto no art. 10, § 1º da Lei Federal Nº 11.445/2007, quando os serviços se 

limitem a determinado condomínio ou localidade de pequeno porte ocupada preponderantemente por 

população de baixa renda. 

48. A definição clássica de saneamento é baseada na formulação da Organização Mundial de Saúde (OMS) que 

associa saneamento ao “controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem 

exercer efeitos deletérios sobre seu estado de bem-estar físico, mental ou social” (HELLER, 1998 apud 

FUNASA, 2010)
22

. A Lei Federal No 11.445/2007, por sua vez, define “saneamento básico” como o conjunto de 

serviços, infraestrutura e instalações operacionais de água potável
23

 e esgotamento sanitário
24

, mas também 

de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos
25

, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas
26

. 

49. A maior parte dos municípios brasileiros e paranaenses contava com rede de distribuição de água em 2008, 

ao contrário do que ocorre com o esgotamento sanitário. No Brasil, apenas 3.069 dos 5.564 (55,2%) 

municípios contam com rede coletora de esgoto, enquanto no Paraná, apenas 168 dos 399 (42,1%) 

municípios contam com esse serviço (Tabela 01). 

  

                                                      
21 A respeito do andamento do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) ler documentos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho 
Interministerial para subsidiar a sua elaboração. Disponível em http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-
ambiental/acoes/plansab/plano-nacional-de-saneamento-basico. Data de acesso: 18/10/2010.  
22 Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Impactos na saúde e no Sistema Único de Saúde decorrentes de agravos relacionados a um 
saneamento ambiental inadequado. Relatório Final. Brasília, 2010.  
23 Abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. 
24 Coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 
final no meio ambiente. 
25 Coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros 
e vias públicas. 
26 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. 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/acoes/plansab/plano-nacional-de-saneamento-basico
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/acoes/plansab/plano-nacional-de-saneamento-basico
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Tabela 1- MUNICÍPIOS, TOTAL E COM ALGUM SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO, POR TIPO DE SERVIÇO, 
NO BRASIL E NA REGIÃO SUL - 2000/2008 

BRASIL 

E REGIÃO SUL 

TOTAL DE 

MUNICÍPIOS 

MUNICÍPIOS COM ALGUM SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO 

TOTAL 

TIPO DE SERVIÇO 

RGDA RCE MRS MAP 

2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 

Brasil 5.507 5.564 5.497 5.564 5.391 5.531 2.877 3.069 5.475 5.562 4.327 5.256 

Sul 1.159 1.188 1.157 1.188 1.142 1.185 451 472 1.149 1.188 1.094 1.172 

Paraná 399 399 399 399 398 399 152 168 399 399 377 399 

Santa Catarina 293 293 292 293 283 292 87 103 291 293 269 292 

Rio Grande do Sul 467 496 466 496 461 494 212 201 459 496 448 481 

Fonte: PNSB – IBGE 

Legenda: RGDA –Rede Geral de Distribuição de Água.  RCE – Rede Coletora de Esgoto.  MRS – Manejo de Resíduos Sólidos.  MAP – Manejo de Águas 
Pluviais. 

50. As doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI)
27

 vêm se reduzindo no Brasil, como 

demonstra relatório do Ministério da Saúde/FUNASA (2010): 

As DRSAI representam um total de 712.982 internações no ano de 1996, e 565.560 em 2000, o que representa 

uma redução de cerca de 20% no volume de internações por essas doenças no período. Já a taxa de internação 

por este grupo de doenças sofreu uma redução de 11%, de 373 para 333 por 100.000 habitantes no período. A 

região que teve maior decréscimo na taxa de internação por DRSAI foi a Região Sudeste, onde a redução foi de 

cerca de 40%, e a menor redução foi da Região Norte, em cerca de 15%. Estas regiões apresentam, 

respectivamente, as menores e maiores taxas de internação por DRSAI em todo o período estudado (gráfico 39). 

(Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Impactos na saúde e no Sistema Único de Saúde 

decorrente de agravos relacionados a um saneamento ambiental inadequado, 2010. Disponível em 

http://www.funasa.gov.br/internet/arquivos/biblioteca/estudosPesquisas_ImpactosSaude.pdf). 

51. Em 2008, a taxa de internação por DRSAI, no Brasil, caiu para 308,8 por 100.000 habitantes, enquanto no 

Paraná essa taxa é superior à apresentada pela região sul (Tabela 02). De qualquer forma, esses indicadores 

ainda causam perplexidade pelo fato de, em pleno século XXI, a falta de saneamento básico ser uma das 

principais causas de doenças evitáveis. 

  

                                                      
27  As DRSAI estão frequentemente associadas ao abastecimento de água deficiente, esgotamento sanitário inadequado, contaminação 
por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. Estão classificadas como DRSAI no Relatório da FUNASA acima citado: as 
doenças de transmissão feco-oral (diarreias, febres entéricas e Hepatite A), as doenças transmitidas por inseto-vetor (dengue, febre 
amarela, leishmanioses, filariose linfática, malária, doença de chagas), doenças transmitidas através de contato com a água 
(esquistossomose, leptospirose), doenças relacionadas com a higiene (doença dos olhos, tracoma, conjuntivites, doenças da pele, 
micoses superficiais) e gel-helmintos e teníases (helmintíases e teníases).   

http://www.funasa.gov.br/internet/arquivos/biblioteca/estudosPesquisas_ImpactosSaude.pdf
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Tabela 2 - INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR DOENÇAS RELACIONADAS AO SANEAMENTO AMBIENTAL 
INADEQUADO, TOTAL E SEGUNDO AS CATEGORIAS DE DOENÇAS - 2008 (UNIDADES POR 100.000 
HABITANTES) 

CATEGORIAS DE DOENÇAS BRASIL SUL PARANÁ 

De transmissão feco-oral 260,2 218,7 273,8 

Transmitidas por inseto vetor 46,1 2,3 4,4 

Transmitidas através do contato com a água 1,3 3,1 1,0 

Relacionadas com a higiene 0,6 0,3 0,2 

Geo-helmintos e teníases 0,6 0,6 1,0 

TOTAL 308,8 225,0 280,4 

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Departamento de Informática do SUS, DATASUS.  Sistema de Informações sobre 

Internação Hospitalar, SIH - SUS.  IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Gerência de Estudos e 
Análises da Dinâmica Demográfica (Informações disponíveis no IBGE - PNSB, 2008). 

Notas: 
1 - Estimativas populacionais com data de referência em 1º de julho de 2005. 
2 - Estimativas de população para as Unidades da Federação obtidas pela metodologia AiBi, controlada pela projeção Brasil - Revisão 2008 

(método das Componentes Demográficas). 

52. De acordo com estimativas de estudo realizado sob a coordenação do Programa de Modernização do Setor 

Saneamento (PMSS) e citadas no Documento “Subsídios para o Projeto Estratégico de Elaboração do 

PLANSAB”, Parte II28 - em 2008, o montante de recursos necessários para universalizar os serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil, até o ano de 2020, é da ordem de R$ 178 

bilhões, o que equivale a um gasto de R$ 14,8 bilhões, em média, ao ano, a partir do ano de 2008. 

53. Com o objetivo de superar os gargalos em infraestrutura e acelerar o crescimento da economia, o governo 

federal lançou, no início de 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, o qual compreende a 

aplicação de investimentos da ordem de R$ 503,9 bilhões nos eixos “Infraestrutura Logística, Energética e 

Infraestrutura Social e Urbana”, no período 2007 - 2010. Para o “Saneamento”
29

, um dos componentes do 

último eixo, foram destinados R$ 40 bilhões, sendo R$ 10 bilhões, por ano, a serem gastos em obras de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e destinação adequada de lixo, entre 2007 - 2010. 

54. Em 29 de março de 2010
30

 o governo lançou a segunda etapa do programa, que prevê a realização de mais 

R$ 22, 1 bilhões (destes, R$ 3 bilhões financiados com recursos do setor privado) em obras de expansão de 

esgotamento sanitário (coleta e tratamento de esgoto) e ampliação de tratamento de resíduos sólidos, e mais 

R$11 bilhões em obras de drenagem
31

. Ao todo, então, foram destinados R$ 73,1 bilhões para serem 

investidos no período 2007 - 2014, o que representa um aporte médio anual de R$ 9,14 bilhões em 

saneamento. 

                                                      
28 Disponível em http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-
ambiental/acoes/plansab/Subsidios%20e%20Analises%20ProjEstrategico%20-%20Parte2.pdf. Data de Acesso:20/10/2010. 
29 Ver fontes de recursos para o saneamento básico no período 2007/2010. Disponível em 
http://www.brasil.gov.br/pac/investimentos/por-acoes/social-urbana/fontes-de-recursos-para-saneamento-basico-2007-2010. 
30 Ver  “Em megaevento, Dilma lança PAC 2 e se despede do governo Lula”. Disponível em  
 “ http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u713377.shtml 
31 Ver PAC 2. Disponível em http://www.brasil.gov.br/pac/pac-2/pac-2-relatorio-2 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/acoes/plansab/Subsidios%20e%20Analises%20ProjEstrategico%20-%20Parte2.pdf
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/acoes/plansab/Subsidios%20e%20Analises%20ProjEstrategico%20-%20Parte2.pdf
http://www.brasil.gov.br/pac/investimentos/por-acoes/social-urbana/fontes-de-recursos-para-saneamento-basico-2007-2010
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u713377.shtml
http://www.brasil.gov.br/pac/pac-2/pac-2-relatorio-2
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55. Esses recursos são insuficientes para garantir a universalização dos serviços segundo o Instituto Trata Brasil 

(ITB), que considera a necessidade de investimentos da ordem de R$ 270 bilhões - algo equivalente a pelo 

menos 07 PAC’s
32

 - para que todos os brasileiros tenham acesso à água e esgoto tratados. 

56. O PAC do Saneamento tem como premissas básicas buscar a universalização33 do atendimento, implementar 

a Lei de Saneamento Básico (Lei Federal No 11.445), garantir política estável de financiamento, promover 

intervenções integradas e sustentáveis nas favelas e apoiar a preparação de projetos, obras e ações de 

desenvolvimento institucional dos prestadores. Entretanto, nos três primeiros anos do programa (até 

dezembro de 2009), apenas 11% dos investimentos previstos para o período 2007 - 2010 foram concluídos 

no país como um todo. No Estado do Paraná, o percentual de conclusão até dezembro de 2009 foi de 12%
34

. 

II.2 PARANÁ 

57. Informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD/IBGE (2008) revelam que os domicílios 

paranaenses se encontram numa situação melhor do que a apresentada pelos domicílios dos demais estados 

da região sul e também do Brasil quanto a abastecimento de água. Entretanto, quanto ao acesso aos serviços 

de esgotamento sanitário (rede coletora ou fossa séptica) e coleta de lixo, os mesmos domicílios se 

encontram em pior situação de atendimento do que os dos outros estados e um pouco menor que a média do 

Brasil no acesso a serviços de esgoto (Tabela 03). 

Tabela 3 - DOMICÍLIOS PERMANENTES ATENDIDOS POR SERVIÇO DE SANEAMENTO - 2008 

UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES 

TOTAL 

SERVIÇOS 

RGA RCE/FS CL 

Paraná  100,0 86,5 72,8 89,9 

Santa Catarina 100,0 79,0 81,6 92,0 

Rio Grande do Sul 100,0 84,4 78,1 90,8 

Brasil 100,0 83,9 73,2 87,9 

Fonte: Síntese de Indicadores 2008 – PNAD/IBGE 
Legenda: RGA – Rede Geral de Abastecimento de Água.  RCE/FS – Rede Coletora de Esgoto ou Fossa Séptica.  CL – Coleta de Lixo. 

58. A grande maioria da população urbana do Estado (99,0%) dispõe de água tratada. Entretanto, apenas 47,0% 

do esgoto sanitário gerado é coletado, e, desses, 97,0% é tratado. Quanto aos resíduos sólidos, é elevado o 

percentual dos que não estão dispostos adequadamente em aterros sanitários, sendo dispostos em lixões 

(36,84%) (Plano Plurianual do Estado do Paraná - PPA 2008/2011). 

59. Por outro lado, considerando os municípios das 03 Regiões Metropolitanas do Estado (59), apenas 19 

municípios têm mais de 50% das economias residenciais abastecidas com água esgotadas (Tabela 04). 

                                                      
32 Um ano de Acompanhamento do PAC Saneamento. Disponível em 
http://www.tratabrasil.org.br/novo_site/cms/templates/trata_brasil/util/pdf/olho_no_pac.pdf. Data de Acesso: 20/10/2010. 
33 O artigo 2º, Inciso XII, do Decreto nº. 7.217 (que regulamenta a Lei 11.445) define universalização como a “ampliação progressiva 
do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico”.   
34 Ver Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – 2007-2010. Estágio das obras de saneamento até dezembro de 2009. Disponível 
em http://contasabertas.uol.com.br/website/noticias/arquivos/79_Quadro%20IV%20-%20PAC%203%20anos%20Saneamento.pdf. 
Data de acesso: 20/10/2010. 

http://www.tratabrasil.org.br/novo_site/cms/templates/trata_brasil/util/pdf/olho_no_pac.pdf
http://contasabertas.uol.com.br/website/noticias/arquivos/79_Quadro%20IV%20-%20PAC%203%20anos%20Saneamento.pdf
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Tabela 4 - ECONOMIAS RESIDENCIAIS ABASTECIDAS COM ÁGUA E ESGOTO COMO % DOS DOMICÍLIOS 
URBANOS NOS MUNICÍPIOS DAS 03 REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO – 2008 

MUNICÍPIOS NDU1 (A) 

NEARA 

(Água)/Unidades 

(B) 

NERE/Unidades 

(C) 
(B/A) % (C/A) % (C/B)% 

Adrianópolis 2.943 1.154 - 39,21 

  

Agudos do Sul 3.269 1.001 - 30,62 

  

Almirante Tamandaré 32.603 24.855 2.579 76,24 7,91 10,38 

Ângulo 1.086 929 

 

85,54 0,00 0,00 

Araucária 40.069 30.273 10.499 75,55 26,20 34,68 

Astorga 9.005 7.610 4.235 84,51 47,03 55,65 

Atalaia 1.525 1.124 

 

73,70 0,00 0,00 

Balsa Nova 4.431 3.032 539 68,43 12,16 17,78 

Bela Vista do Paraíso 5.436 4.677 1.961 86,04 36,07 41,93 

Bocaiúva do Sul 3.944 1.776 - 45,03 

  

Bom Sucesso 2.237 1.745 

 

78,01 0,00 0,00 

Cambé 33.644 29.550 20.111 87,83 59,78 68,06 

Cambira 2.646 1.771 

 

66,93 0,00 0,00 

Campina Grande do Sul 13.603 8.679 8.348 63,80 61,37 96,19 

Campo Largo 38.562 26.413 8.020 68,49 20,80 30,36 

Campo Magro 8.504 5.350 600 62,91 7,06 11,21 

Cerro Azul 6.741 2.333 53 34,61 0,79 2,27 

Colombo 68.359 55.092 15.442 80,59 22,59 28,03 

Contenda 5.337 2.812 - 52,69 

  

Curitiba 634.904 579.405 495.126 91,26 77,98 85,45 

Doutor Ulysses 2.270 546 - 24,05 

  

Dr. Camargo 2.216 1.831 379 82,63 17,10 20,70 

Fazenda Rio Grande 27.640 19.767 6.043 71,52 21,86 30,57 

Floraí 1.941 1.594 1.493 82,12 76,92 93,66 

Floresta 2.122 1.609 

 

75,82 0,00 0,00 

Flórida 968 729 

 

75,31 0,00 0,00 

Fonte: IBGE/PNSB, 2008.  (1) IBGE – Censo 2010. 

Legenda: NDU – Número de Domicílios Urbanos.  NEARA – Número de Economias Ativas Residenciais Abastecidas.  NERE – Número de Economias 
Residenciais Esgotadas. 
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MUNICÍPIOS NDU1 (A) 

NEARA 

(Água)/Unidades 

(B) 

NERE/Unidades 

(C) 
(B/A) % (C/A) % (C/B)% 

Ibiporã 16.449 17.594 13.891 106,96 84,45 78,95 

Iguaraçu 1.420 1.231 

 

86,69 0,00 0,00 

Itambé 2.095 1.674 1.737 79,90 82,91 103,76 

Itaperuçu 7.280 5.025 - 69,02 

  

Ivatuba 1.224 776 

 

63,40 0,00 0,00 

Jandaia do Sul 7.374 6.001 2.892 81,38 39,22 48,19 

Jataizinho 4.244 3.692 3.545 86,99 83,53 96,02 

Lapa 16.556 8.296 6.334 50,11 38,26 76,35 

Lobato 1.570 1.589 1.335 101,21 85,03 84,02 

Londrina 181.162 166.968 123.927 92,17 68,41 74,22 

Mandaguaçu 6.444 5.111 1.353 79,31 21,00 26,47 

Mandaguari 11.693 9.426 3.373 80,61 28,85 35,78 

Mandirituba 8.573 3.648 118 42,55 1,38 3,23 

Marialva 11.189 7.525 3.350 67,25 29,94 44,52 

Maringá 129.465 87.709 99.479 67,75 76,84 113,42 

Munhoz de Mello 1.299 1.115 

 

85,84 0,00 0,00 

Ourizona 1.233 966 

 

78,35 0,00 0,00 

Paiçandu 12.032 10.175 6.516 84,57 54,16 64,04 

Pinhais 38.230 33.711 33.711 88,18 88,18 100,00 

Piraquara 29.621 21.038 13.203 71,02 44,57 62,76 

Presidente Castelo Branco 1.545 1.434 110 92,82 7,12 7,67 

Quatro Barras 7.051 7.739 4.567 109,76 64,77 59,01 

Quitandinha 6.560 2.135 - 32,55 

  

Rio Branco do Sul 10.360 

     

Rolândia 20.065 17.044 5.517 84,94 27,50 32,37 

Santa Fé 3.643 2.973 493 81,61 13,53 16,58 

São Jorge do Ivaí 2.053 1.946 1.845 94,79 89,87 94,81 

Fonte: IBGE/PNSB, 2008.  (1) IBGE – Censo 2010. 

Legenda: NDU – Número de Domicílios Urbanos.  NEARA – Número de Economias Ativas Residenciais Abastecidas.  NERE – Número de Economias 
Residenciais Esgotadas.   
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MUNICÍPIOS NDU1 (A) 

NEARA 

(Água)/Unidades 

(B) 

NERE/Unidades 

(C) 
(B/A) % (C/A) % (C/B)% 

São José dos Pinhais 89.780 64.021 63.823 71,31 71,09 99,69 

Sarandi 27.854 21.572 759 77,45 2,72 3,52 

Sertanópolis 5.901 5.286 2.758 89,58 46,74 52,18 

Tamarana 4.094 1.813 

 

44,28 0,00 0,00 

Tijucas do Sul 6.242 2.240 - 35,89 

  

Tunas do Paraná 2.452 1.133 - 46,21 

  
Fonte: IBGE/PNSB, 2008.  (1) IBGE – Censo 2010. 

Legenda: NDU – Número de Domicílios Urbanos.  NEARA – Número de Economias Ativas Residenciais Abastecidas.  NERE – Número de Economias 
Residenciais Esgotadas. 

60. A Companhia Estadual de Saneamento Básico do Estado (SANEPAR) atua em 355 dos 399 municípios 

paranaenses, atendendo diretamente a uma população de 8.505.000 habitantes. Os outros municípios 

ofertam os serviços de saneamento através de prestadores locais (Quadro 02). 

Quadro 2 - PERSONALIDADE JURÍDICA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO ESTADO 
DO PARANÁ 

PRESTADOR DE SERVIÇO MUNICÍPIOS ATENDIDOS PERSONALIDADE JURÍDICA 

SANEPAR 
355 

Sociedade de Economia Mista 

com Administração Privada 

APSA Paranaguá Empresa Privada 

DA Iguaraçu Administração Pública Direta 

DAE Rio Branco do Sul Administração Pública Direta 

PMC Colorado Administração Pública Direta 

SAAE Bandeirantes Autarquia 

Jataizinho Autarquia 

Marechal Cândido Rondon Autarquia 

Sertanópolis Autarquia 

SAATU Tupãssi Administração Pública Direta 

SAE Marialva Administração Pública Direta 

Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto (2008).   
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PRESTADOR DE SERVIÇO MUNICÍPIOS ATENDIDOS PERSONALIDADE JURÍDICA 

SAMAE Ângulo Autarquia 

Antonina Autarquia 

Doutor Ulysses Autarquia 

Ibiporã Autarquia 

Jaguariaíva Autarquia 

Lobato Autarquia 

Santa Cecília do Pavão Autarquia 

Santo Antônio do Paraíso Autarquia 

São Jorge do Ivaí Autarquia 

Tapejara Autarquia 

Terra Rica Autarquia 

SEMAE Mercedes Administração Pública Direta 

SMSA Sarandi Administração Pública Direta 

Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto (2008). 

61. Do total de municípios com os serviços prestados sob concessão à SANEPAR, 98 estavam com os contratos de 

concessão vencidos em 31/12/2010
35

, dois dos quais (União da Vitória e Porto União, que operam com 

sistema conurbado) com processo administrativo com vistas a retomar a prestação dos serviços, razão pela 

qual há demanda judicial por parte da SANEPAR requerendo indenização relativa aos investimentos realizados 

pela empresa nesses municípios. 

62. A Constituição do Estado, no capítulo (VI) dedicado ao saneamento (arts. 210 e 211), define que é 

responsabilidade do Estado, instituir junto com os municípios e com participação popular, programa de 

saneamento urbano e rural. Além disso, prevê (art. 210-A) que os serviços de saneamento serão prestados 

“preferencialmente” por pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de economia mista sob controle 

acionário e administrativo do Poder Público Estadual ou Municipal (grifo nosso). Veja-se a seguir: 

Art. 210. O Estado, juntamente com os Municípios, instituirá, com a participação popular, programa de 

saneamento urbano e rural, com o objetivo de promover a defesa preventiva da saúde pública, respeitada a 

capacidade de suporte do meio ambiente aos impactos causados. 

Parágrafo único. O programa será regulamentado mediante lei e orientado no sentido de garantir à população: 

                                                      
35 Centenário do Sul, Pérola, Altônia, Borrazópolis, Floraí, Icaraíma, São Carlos do Ivaí, Nova Olímpia, Santa Cruz de Monte Castelo, 
Mandaguaçu, Quitandinha, Sabáudia, Ivatuba, Guairacá, Roncador, São Tomé, Indianópolis, Guaporema, Itaguajé, Guaraci, Porto 
União, União da Vitória, Marilândia do Sul, Cidade Gaúcha, Adrianópolis, Ivaiporã, Jardim Alegre, Cerro Azul, Tamboara, Nova Cantu, 
Campina da Lagoa, Leópolis, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, São José dos Pinhais, Amaporã, Loanda, Marmeleiro, Diamante do 
Norte, Santa Izabel do Oeste, Palmeira, Palmas, Barbosa Ferraz, Iracema do Oeste, Congoinhas, Porto Amazonas, Capitão Leônidas 
Marques, Pérola do Oeste, Catanduvas, São João do Triunfo, Conselheiro Mairinck, São José da Boa Vista, Marilena, Rio Azul, São Pedro 
do Paraná, Palmital, Tuneiras do Oeste, Cafeara, Guaraqueçaba, Agudos do Sul, Bela Vista do Caroba, Mirador, Santana do Itararé, 
Campo do Tenente, Nova Aliança do Ivaí, Morretes, Nova Santa Rosa, São Jorge do Oeste, Mandirituba, Guapirama, Salgado Filho, 
Rancho Alegre, Itaúna do Sul, Maria Helena, Piraquara, Pinhão, Reserva do Iguaçu, Manoel Ribas, Paulo Frontin, Antonio Olinto, 
Bituruna, Cruzeiro do Sul, Nova América da Colina, São Pedro do Ivaí, Vitorino, Atalaia, Ourizona, Tijucas do Sul, Santa Amèlia, 
Cambira, Porto Vitória, Inajá, Tomazina, Bocaiúva do Sul, Francisco Alves, Bom Sucesso, Doutor Camargo e Santo Inácio.   Fonte: 
SANEPAR 
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I - abastecimento domiciliar prioritário de água tratada; 

II - coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários e resíduos sólidos; 

III - drenagem e canalização de águas pluviais; 

IV - proteção de mananciais potáveis. 

Art. 210 A - A água é um bem essencial à vida. O acesso à água potável e ao saneamento constitui um direito 

humano fundamental. 

§ 1º Nas políticas estaduais de recursos hídricos e de saneamento serão observados os seguintes fundamentos e 

diretrizes: 

I – no ordenamento do território e no uso dos recursos hídricos, a conservação, a proteção e a preservação do 

seu meio ambiente; 

II – a gestão sustentável dos recursos hídricos, solidária com as gerações futuras, e a preservação do seu ciclo 

hidrológico; 

III – a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, assegurando-se a participação dos usuários e 

da sociedade civil nos respectivos processos decisórios; 

IV – o estabelecimento das bacias hidrográficas como unidades básicas de gestão dos recursos hídricos; 

V – o estabelecimento de prioridades para o uso dos recursos hídricos por bacia ou sub-bacia, sendo a prioridade 

maior o abastecimento de água potável à população; 

VI – na prestação dos serviços de água potável e saneamento, a prevalência de razões de ordem social frente às 

de ordem econômica. 

§ 2º As águas superficiais e subterrâneas de domínio do Estado constituem um bem unitário cujo uso é 

subordinado ao interesse geral. 

§ 3º Os serviços públicos de saneamento e de abastecimento de água serão prestados preferencialmente por 

pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo, 

do Poder Público Estadual ou Municipal. 

§ 4º Eventual reparação do disposto neste artigo não gerará indenização por lucro cessante, reembolsando-se 

unicamente os investimentos não amortizados. (Artigo inserido pela Emenda Constitucional nº 22/2007). 

Art. 211. É de competência comum do Estado e dos Municípios implantar o programa de saneamento, cujas 

premissas básicas serão respeitadas quando da elaboração dos planos diretores municipais. 

63. Em 13/10/2009, o Estado aprovou a Lei 16.242/2009, criando o Instituto de Águas do Paraná – entidade 

autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receitas próprias e 

autonomia administrativa, técnica, e financeira, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) - 

em substituição à antiga Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos - SUDHERSA. 

64. O Instituto de Águas é o órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SEGRH/PR) e tem por finalidades: 

a) oferecer suporte institucional e técnico à efetivação dos instrumentos da Política Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH/PR) (art. 3º. da Lei Estadual No 16.242/2009); e 

b) regular e fiscalizar o serviço de saneamento básico (serviços públicos de abastecimento de água 

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

das águas pluviais urbanas), desde que haja gestão associada entre estados e municípios (§ único do 

art. 3º da Lei Estadual No 16.242/2009). 
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66. Entre as competências do Instituto de Águas, definidas no art. 4º da Lei Estadual No 16.242/2009, estão: 

I - desempenhar, na condição de órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos – SEGRH/PR, as competências previstas no artigo 39-A da Lei nº 12.726, de 26 de novembro de 1999, 

que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos – PERH/PR; 

(...) 

XII - desempenhar as competências previstas na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, na condição 

de entidade de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas desde que haja 

gestão associada entre o Estado e os municípios. 

XIII - fiscalizar os serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas desde que haja gestão associada entre o 

Estado e os municípios e aplicar as sanções por infrações às regras jurídicas que disciplinam a adequada 

prestação de serviços de saneamento básico previstas na Lei Federal nº 11.445/07, nesta lei, em seus 

regulamentos, nas normas técnicas e nos jurídicos deles decorrentes. (grifos nossos). 

67. Segundo o art. 40 da Lei Estadual No 16.242/2009, os municípios que têm os serviços de saneamento 

prestados pela SANEPAR e se encontram com o contrato de concessão vencido, para renovarem o contrato 

com a Companhia Estadual e terem os serviços regulados pelo Instituto de Águas, terão que firmar convênio 

de cooperação com o Estado, atribuindo a fiscalização e a regulação dos serviços para o Instituto de Águas e 

a prestação dos serviços à SANEPAR, mediante contrato de programa. 

68. Por outro lado, a Companhia Estadual (SANEPAR), nos contratos celebrados a partir de 22/2/2007 (data em 

que passou a ter vigência a Lei Federal Nº 11.445/2007), terão que observar os respectivos planos municipais 

de saneamento, os quais, por sua vez, deverão ser compatíveis com o planejamento estadual desenvolvido 

por ente da Administração Estadual competente e que deverá ser uniforme com relação à fiscalização, 

regulação e fixação de tarifa para o conjunto dos Municípios atendidos pela SANEPAR (Art. 42 da Lei Estadual 

16.242/2009). 

69. Alguns aspectos, por oportuno, devem aqui ser levantados, em decorrência das competências atribuídas e da 

capacidade técnica e operacional para atendimento: 

 primeiro, o Estado do Paraná não dispõe até o presente momento de programa estadual de 

saneamento urbano ou rural como prevê a Constituição do Estado, a Lei Federal Nº 11.445/2007 e a 

Lei Estadual No 16.242/2009; 

 segundo, o Instituto de Águas do Paraná, ao acumular funções de órgão gestor dos Recursos Hídricos 

e de regulador e fiscalizador da prestação de serviços de saneamento ambiental no Estado, terá a 

independência necessária que se requer de uma agência reguladora?  

 terceiro, os municípios com os contratos de concessão vencidos e que terão que se adequar aos 

requisitos da Lei Federal Nº 11.445/2007 e da Lei Estadual No 16.242/2009, inclusive como condição 

de acesso aos recursos de financiamento federal, ficarão com os investimentos em saneamento 

comprometidos enquanto assim não procederem? 

70. Esses são apenas parte dos desafios que o Estado e os municípios paranaenses terão que enfrentar para 

ampliar progressivamente o atendimento dos serviços de saneamento no Estado. Com relação à situação 

encontrada nos municípios das 3 Regiões Metropolitanas do Estado, objeto dessa auditoria, os desafios são 

maiores, como veremos nos capítulos seguintes. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=5849&codItemAto=407812#407812
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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III ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

71. Além da disponibilidade de recursos financeiros, variáveis político-institucionais relevantes condicionam o 

sucesso da implementação das políticas públicas: as relações de governança entre as três esferas de governo 

– incluídos os arranjos metropolitanos desenhados pelos estados, a definição do modelo jurídico de 

organização dos serviços, os mecanismos de controle social existentes e, ainda, os recursos administrativos 

de que dispõem os governos locais para gerir a demanda e a oferta de serviços públicos essenciais são 

determinantes da qualidade desses serviços.
36

 

72. Este capítulo pretende contribuir para a compreensão da organização e do planejamento dos serviços de 

saneamento em geral e de esgotamento sanitário em particular, expondo aspectos relacionados à 

governabilidade e à estrutura de administração da área e avaliando em que medida esses aspectos favorecem 

a formulação das políticas, o estabelecimento de mecanismos diagnósticos e a definição das ações e de 

rotinas de monitoramento desses serviços pelas administrações locais.  

73. Os dados desta seção foram coletados por meio de questionário aplicado à totalidade dos municípios das 

regiões metropolitanas de Curitiba, Maringá e Londrina (59), cuja taxa de retorno foi o correspondente a 61% 

do universo, ou 36 municípios. Além disso, foram examinadas informações constantes de documentação 

enviada sob solicitação, a saber: a) Contratos de concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgotos 

e/ou aditivos correspondentes, ou contratos-programa vigentes; b) Plano Municipal de Saneamento Básico e 

respectiva Lei de aprovação; c) Plano Diretor de Esgotamento Sanitário ou outros documentos onde 

constassem diretrizes para a área;
37

 d) Registros diversos do processo de formulação da política de 

esgotamento sanitário, da elaboração dos Planos, etc.
38

 Evidências corroborativas decorrentes de consulta a 

fontes secundárias estão indicadas no Relatório, sempre que utilizadas.  

74. As definições, os conceitos e os critérios gerais utilizados na análise desse material foram extraídos do marco 

regulatório do setor, especialmente naquilo que diz respeito à formulação e implementação da política de 

saneamento pelos titulares,39 ao processo de planejamento dos serviços,40 aos elementos que deverão ser 

observados na formulação dos planos de saneamento básico,41 aos mecanismos de controle social previstos 

na concepção e no acompanhamento da gestão dos serviços42 e à delegação dos serviços e condições de 

validade dos contratos.43 Porém, em não se tratando o presente trabalho de uma auditoria estrita de 

legalidade, e considerando ainda a exigüidade de tempo transcorrida desde a publicação do Decreto que 

regulamentou a Lei de Saneamento (junho de 2010) - o que por si só justificaria a inadequação de algumas 

das situações encontradas diante dos critérios mencionados - foram levadas em conta boas práticas 

indicativas da capacidade de percepção da realidade local e da elaboração de diagnósticos e prognósticos 

setoriais, assim como as orientações do manual intitulado “Diretrizes para a definição da política e elaboração 

                                                      
36 Conforme ARRETCHE, 2000 (apud BRASIL, 2007:9) a existência de órgãos, recursos e burocracias capazes de planejar e executar 
políticas setoriais, assim como sua densidade e estabilidade nas municipalidades caracterizam as “capacidades institucionais” que 
condicionam a oferta e a qualidade de serviços públicos. Note-se que por “densidade”, a autora compreende a agregação de atributos e 
recursos existentes, e que a noção de “estabilidade” corresponde, de fato, à permanência da estrutura de gestão ou à sua resiliência 
diante de períodos eleitorais. 
37 Por exemplo: Plano diretor de desenvolvimento urbano, plano de recursos hídricos ou plano de bacia hidrográfica, etc., onde constem 
diretrizes para a área. 
38 Por exemplo: convocação para audiências ou consultas públicas ou outros registros da participação da comunidade, movimentos e 
entidades da sociedade civil ou órgãos colegiados constituídos para esse fim; registros de apoio técnico ou financeiro prestado por 
outros entes da Federação, pelo prestador dos serviços ou por instituições universitárias ou de pesquisa científica para a elaboração de 
estudos referentes à área; processo de contratação ou nomeação de responsáveis pela elaboração de diagnósticos ou planos referentes 
à área de esgotos. 
39 Art. 9º da Lei Federal Nº 11.445/2007 e art. 23º do Decreto 7.217/10. 
40 art. 19º da Lei Federal Nº 11.445/2007 e arts. 24º a 26º do Decreto 7.217/10 
41 (art. 19 da Lei Federal Nº 11.445/2007 e arts. 19 e 20 do Decreto 7.217/2010) 
42 (Arts. 34º a 36º do Decreto Federal Nº 7.217/2010) 
43 (Arts. 10º, 11º e 58º da Lei Federal Nº 11.445/2007, e arts. 38, II, 39 a 44 do Decreto 7.217/10) 
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do Plano de Saneamento Básico”, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério das 

Cidades. 

75. Como se verá adiante é possível afirmar que as estruturas municipais de gestão e os mecanismos de 

planejamento das ações de esgotamento sanitário não favorecem as diretrizes nacionais para a área 

(universalização dos serviços, articulação de políticas de desenvolvimento urbanas e regionais, adoção de 

mecanismos de planejamento, etc.), pois são escassas e desarticuladas as políticas de esgotamento sanitário, 

são raros os Planos de Saneamento elaborados e a organização dos serviços carece de melhorias no 

desenvolvimento institucional do setor. 

III.1 AUSÊNCIA DE POLÍTICAS DE SANEAMENTO DEFINIDAS 

76. Conforme as “Diretrizes para a definição da política e elaboração do Plano de Saneamento Básico”, da 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (MC), a política pública e o Plano de Saneamento são os 

instrumentos centrais da gestão desses serviços. A Política, em linhas gerais, deve definir o modelo jurídico-

institucional da prestação dos serviços e fixar os direitos e deveres dos usuários. 

77. Considerando que esse documento se baseia na Lei de Saneamento (Lei Federal No 11.445/07), que apenas 

recentemente foi regulamentada (o Decreto Federal No 7.217 é de junho de 2010), a auditoria investigou se 

os aspectos chave do conceito de Política de Saneamento, tais como a definição formal das responsabilidades 

pela prestação, regulação e fiscalização dos serviços, o estabelecimento de princípios norteadores, a fixação 

de direitos e deveres dos usuários, bem como outros mecanismos de controle social estão presentes e 

expressos em outros instrumentos reguladores, tais como Planos Diretores ou similares. 

A ESTRUTURAS DEFICIENTES DE GESTÃO MUNICIPAL DO SANEAMENTO 

78. Entre os aspectos que contribuem para a não priorização da área de saneamento nas políticas locais e 

regionais, puderam ser observadas estruturas deficientes de gestão municipal da área: mais de dois terços 

dos municípios participantes da pesquisa não possuem órgão específico para tratar dos assuntos relacionados 

ao saneamento, tendo sido apontadas as áreas “meio ambiente”, “desenvolvimento urbano/obras” e “saúde”, 

como as responsáveis pela encampação das políticas de saneamento, nesses municípios; vale notar que em 

vários casos houve a indicação de duas dessas áreas sobrepostas (20 entre 36 respondentes), o que pode 

refletir casualidade da adoção das ações de saneamento pelas áreas indicadas. 

79. Dentre os municípios que têm em sua estrutura uma unidade gestora da área de saneamento, a maioria (7 

entre 10) identificou os serviços autárquicos de água e esgoto como esse órgão, embora suas funções não 

incluam, em nenhum dos casos, o trato dos componentes “limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos”, 

nem “drenagem e manejo das águas pluviais urbanas”, que compõem o conceito amplo de saneamento 

ambiental lado a lado com o “abastecimento de água potável” e “esgotamento sanitário”. 90% dos 

pesquisados afirma que os recursos humanos do município não atendem às necessidades de gestão da área 

de saneamento. 

80. Visando avaliar a permanência das estruturas de gestão da área ou o impacto de mudanças de mando na 

gestão da área de saneamento, a pesquisa investigou se houve rearranjo da estrutura responsável pelo 

saneamento na última transferência de mandato municipal, tendo constatado que “sim”, que ocorreram 

mudanças em 13 cidades que colaboraram com a pesquisa, dentre as quais 5 afirmam ter atribuído ou 

fortalecido funções referentes ao setor de saneamento em órgãos gestores específicos (criação de 1 e 

reestruturação de 2 serviços autônomos, criação de 1 “Departamento de Saneamento” na “Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano” e criação de 1 “função de responsabilidade” pelo saneamento no “Departamento 

Agro-Florestal e Meio Ambiente”). 
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81. No que toca à existência de padrões de desempenho ou de aferição da qualidade da atuação da área de 

saneamento, menos de 20% dos pesquisados respondeu positivamente. De fato, a existência de alguma 

rotina ou procedimentos de monitoramento dos serviços foi indicada por apenas 11 municípios dentre os 36 

respondentes, e a existência de metas definidas para a área foi indicada por 10 administrações (cerca de 

30%). Ressalve-se que, no quesito “metas”, foram incluídas aquelas definidas nos instrumentos de 

planejamento orçamentário, não acompanhadas de diagnósticos detalhados que justifiquem sua definição.  

82. Um aspecto importante revelado pela pesquisa diz respeito à ausência de informações sobre os serviços de 

saneamento: 23 dos municípios respondentes não detêm um sistema de informações sobre os serviços de 

saneamento. Entre os que responderam ter informações sistematizadas sobre a operacionalização dos 

serviços, 1 especificou o componente “resíduos sólidos” como o objeto do sistema de informações. Esse dado 

se repete quando os municípios são questionados sobre a existência de sistemas de informações específicos 

sobre a disposição dos esgotos sanitários: 23 cidades não têm levantamentos de dados sobre esse 

componente. 

83. É significativo, considerando a relevância do tema, o número de municípios que afirmam não disporem sequer 

de informações atualizadas ou diagnósticos sobre o déficit de atendimento dos serviços de saneamento: 11 

entre 36, ou, ainda, o número de municípios que afirmam não terem informações claras e acessíveis sobre a 

incidência de doenças relacionadas ao saneamento: 13, entre 36. 

84. A pesquisa revelou que a produção e a atualização dessas informações – déficit de atendimento e incidência 

de doenças relacionadas ao saneamento – é feita mais comumente com base apenas em fontes secundárias, 

sendo a angariação das informações feita diretamente pela Prefeitura apenas em 8 entre os 36 pesquisados. 

85. É interessante notar que a totalidade dos municípios pesquisados que prestam seus serviços de esgoto 

diretamente ou de forma associada (7) responderam dispor de informações claras, acessíveis e suficientes 

sobre os índices de atendimento dos serviços de saneamento. Por sua vez, metade dos municípios 

respondentes que têm serviços de esgoto delegados afirma não dispor de informações claras e suficientes 

que permitam o adequado planejamento das ações. 

86. Vinte e quatro (24) dos municípios pesquisados afirmam que informações sobre saneamento não são 

coletadas com regularidade e/ou não são disponibilizadas tempestivamente para a tomada de decisões. 

87. O mesmo número de respondentes (24) não se utiliza dos indicadores gerados pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 

Cidades, sendo que parcela significativa desses (15 entre 24 municípios) reconhece que alguns dados 

enviados pela administração local são inconsistentes ou vulneráveis, contra os que afirmam que todos os 

dados enviados ao SNIS são criteriosamente coletados. 

88. Algumas dificuldades relacionadas à alimentação do Sistema SNIS, indicadas pelos municípios na pesquisa 

foram: 

a) falta de pessoal, de capacitação profissional, de treinamento, de conhecimento específico ou de 

compreensão do site (apontadas por 8 municípios); 

b) acesso aos dados de forma clara ou precisa; descentralização das informações; dependência da 

concessionária na disponibilização dos dados (4 relatos); 

c) interpretação dos dados recebidos (pelas Secretarias envolvidas ou pelas concessionárias) e 

dificuldades de adequação às fórmulas no preenchimento dos formulários SNIS (3 relatos); 

d) inconsistência de dados enviados em administrações anteriores (1 caso); 

e) problemas estruturais no envio das informações (internet) (1 caso). 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 36 

 
 

  

  

AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

89. Por outro lado, foi relatada iniciativa do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná 

(CISMAE) no ano 2010, de promoção de reunião no município de Maringá para orientar os municípios da 

região no preenchimento das informações de água e esgoto do SNIS. 

90. Além de avaliar a estrutura formal de gestão da área de saneamento, a pesquisa compilou a avaliação que os 

municípios fazem do seu próprio conhecimento acerca da Lei Federal Nº 11.445/2007 e as principais 

dificuldades dos municípios para cumpri-la. A grande maioria dos municípios afirma ter bom conhecimento do 

conteúdo da Lei, sendo que apenas 2 indicaram que seu conhecimento é “ruim”. 

91. Foi arrolado pelos respondentes como inibidor do cumprimento das diretrizes para a área de saneamento, o 

seguinte: 

a) escassez de recursos e de pessoal qualificado, ausência de expertise no tema; 

b) dificuldades na elaboração do Plano Municipal, inclusive falta de fundamentação técnica na formulação 

do PMSB; 

c) dificuldades de implementação do plano, negociação com concessionária; 

d) dificuldades de criação do ente regulador e fiscalizador, inclusive dificuldades de apropriação de custos 

para definição de tarifas, etc. 

e) dificuldades de estruturas administrativas dos municípios pequenos, infraestrutura deficitária; 

f) dificuldades de produção de dados seguros e periódicos indispensáveis para aferir a qualidade dos 

serviços, ou outros procedimentos, insuficiência de dados disponíveis; 

g) dificuldades de elaboração de projetos adequados; 

h) dificuldades de compatibilização do Orçamento Municipal (PPA, LDO, LOA) na determinação de 

prioridades de investimentos ou na definição de obras e investimentos concretos na área de 

saneamento ambiental. 

92. Por sua vez, no que se refere à definição dos modelos jurídico-institucionais de prestação dos serviços de 

coleta e tratamento de esgotos, o panorama das regiões metropolitanas paranaenses é o seguinte: 30 

municípios têm serviços prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR; 8 prestam os 

serviços diretamente e 21 municípios não dispõem sequer dos serviços de coleta de esgotos. (Quadro 03). 
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Quadro 3 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DAS RMS DO 
PARANÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RML RMM RMC TOTAL 

Serviços Delegados à 

SANEPAR  

1) Londrina 

2) Cambé 

3) Rolândia 

4) Bela Vista do 

Paraíso 

1) Astorga  

2) Dr. Camargo  

3) Floraí  

4) Itambé  

5) Jandaia do Sul  

6) Mandaguaçu  

7) Mandaguari  

8) Maringá  

9) Paiçandu  

10) Santa Fé 

1) Cerro Azul  

2) Campina Grande do Sul 

3) Campo Magro  

4) Almirante Tamandaré  

5) Colombo  

6) Quatro Barras  

7) Pinhais  

8) Piraquara  

9) São José dos Pinhais  

10) Curitiba  

11) Campo Largo  

12) Balsa Nova  

13) Lapa  

14) Araucária  

15) Fazenda Rio Grande  

16) Mandirituba 

30 

Serviços Prestados 

Diretamente 

1) Ibiporã  

2) Jataizinho  

3) Sertanópolis 

1) Lobato  

2) Marialva  

3) Presidente Castelo Branco  

4) São Jorge do Ivaí  

5) Sarandi 

- x - 8 

Serviços Indisponíveis Tamarana 1) Ângulo  

2) Atalaia  

3) Bom Sucesso  

4) Cambira  

5) Floresta  

6) Flórida  

7) Iguaraçu  

8) Ivatuba  

9) Munhoz de Mello  

10) Ourizona 

1) Adrianópolis  

2) Agudos do Sul 

3) Bocaiúva do Sul  

4) Doutor Ulysses 

5) Rio Branco do Sul  

6) Itaperuçu 

7) Contenda  

8) Quitandinha  

9) Tijucas do Sul 

10) Tunas do Paraná 

21 

Fontes: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, do Ministério das Cidades, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 – IBGE, 

SIM-AM, do TCE/PR; pesquisa AOP Saneamento, 2010. 

Legenda: RML – Região Metropolitana de Londrina.  RMM – Região Metropolitana de Maringá.  RMC – Região Metropolitana de Curitiba. 

93. Entre as justificativas para a indisponibilidade dos serviços de esgoto indicadas na pesquisa, prevalecem 

respostas que revelam “dificuldades técnicas relacionadas à área rural”, seguidas de “problemas financeiros” e 

“desinteresse dos prestadores de serviços”. 

94. De modo geral, os municípios pesquisados estão satisfeitos com a forma adotada de prestação dos serviços 

de saneamento: apenas 8 entre os 36 pesquisados responderam estar “insatisfeito” ou “muito insatisfeito”.  

Entre as causas de insatisfação apontadas pelos pesquisados chama atenção a incompatibilidade entre as 

demandas locais e os critérios de investimento na rede de esgoto instalada pela empresa concessionária, 

reforçando a necessidade de estabelecimento de metas por parte do titular dos serviços, elemento que não 

constava nos contratos-padrão assinados com a Companhia há mais de duas décadas. 
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95. A pesquisa revelou que a contratação de gestão municipal associada é fenômeno recente, e que a maioria dos 

municípios pesquisados que participam de consórcios intermunicipais têm serviços relacionados à limpeza 

urbana e manejo ou destinação de resíduos sólidos nesse regime. Nove (9) municípios operam os serviços de 

abastecimento de água potável na forma de gestão associada, enquanto seis (6) operam dessa forma nos 

serviços de esgotamento sanitário, sendo cinco (5) deles na região de Maringá.  

96. Os 5 maiores interesses dos municípios na gestão associada dos serviços de saneamento, apontados na 

pesquisa, são: “Desenvolvimento de programas educacionais sanitários e/ou ambientais”; “Capacitação 

técnica do pessoal alocado na prestação dos serviços”; “Execução dos serviços”; “Assistência técnica (solução 

de problemas, adoção de opções tecnológicas, elaboração de projetos de engenharia, etc.)” e “Percepção de 

maior acesso aos financiamentos”.  

97. De fato, da análise dos objetivos e do exame de contratos de programa celebrados para a gestão associada 

intermunicipal envolvendo a prestação de serviços de esgoto no Paraná, o CISMAE – Consorcio Intermunicipal 

de Saneamento Ambiental do Paraná e o CISMASA - Consórcio Intermunicipal dos Serviços Municipais de 

Saneamento Ambiental do Norte do Paraná, depreende-se que suas atividades são amplas e abarcam desde a 

implementação de melhorias sanitárias domiciliares e do desenvolvimento de programas de educação 

sanitária e ambiental, a capacitação técnica do pessoal encarregado da prestação dos serviços nos municípios 

consorciados, até a execução de obras e fornecimento de bens, inclusive o controle de qualidade da água e 

dos efluentes do tratamento de esgotos, assim como a assistência técnica, assessoria administrativa, contábil 

e jurídica.  

98. O art. 23, inc. II, do Decreto Federal No 7.217/2010 faculta aos municípios prestar diretamente ou autorizar a 

sua delegação, sendo que o § 1º do inc. III do art. 24, atesta que “o planejamento dos serviços públicos de 

saneamento básico atenderá ao princípio da solidariedade entre os entes da Federação, podendo 

desenvolver-se mediante cooperação federativa.”  No entanto, a responsabilidade pela definição das diretrizes 

locais e o planejamento dos serviços são elementos indelegáveis dos municípios. A estrutura deficiente e as 

dificuldades percebidas pelos municípios na adoção das diretrizes nacionais para a área de saneamento 

explicam em parte, embora não justifiquem, a ausência de planejamento adequado do setor, objeto desta 

seção.  

B INEXISTÊNCIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

99. A definição de responsabilidades pela regulação e fiscalização dos serviços é um problema para a quase 

totalidade dos municípios respondentes (30, em 36 no total). Entre os pesquisados que afirmam contar com 

ente regulador e fiscalizador dos serviços de saneamento (6), 4 afirmam ter acordado os procedimentos de 

atuação desse ente.  

100. O município de Curitiba relata exercer fiscalização dos serviços contratados por meio de comissão 

intersetorial, o que pode ser considerada uma boa prática, embora não corresponda à regulação prevista na 

Lei Federal Nº 11.445/2007. 

101. O Capítulo III do Decreto Federal No 7.217/2010 estabelece os objetivos e normas da regulação dos serviços 

de saneamento, cujo ente responsável deve ser definido pelo titular dos serviços, conforme determinação 

expressa no art. 23 do mesmo Decreto. 

C AUSÊNCIA DE POLÍTICAS REGIONAIS 

102. A questão das relações de governabilidade federalistas e das responsabilidades pelos serviços de saneamento 

é tão complexa que não encontra consenso nem mesmo no STF: em voto proferido em abril de 2010 o 

Ministro Gilmar Mendes afirma a necessidade de negociação: “o serviço de saneamento básico no âmbito de 

regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerados urbanos, constitui interesse coletivo que não pode estar 
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subordinado à direção de um único ente, mas deve ser planejado e executado de acordo com decisões 

colegiadas em que participem tanto os municípios compreendidos quanto o estado federado”. Confirma 

ALVES (2010): “a metrópole é um fenômeno urbano objetivo que decorre fundamentalmente da expansão 

involuntária do processo econômico-social e não pode ser contido nos limites do municipalismo 

voluntariamente construído, (...) impróprio ao tratamento das questões metropolitanas substanciais: a região 

metropolitana tem que ser pensada e operada como um todo orgânico”. 

103. Uma vez que a instituição das regiões metropolitanas pelos estados deve ser motivada pela “integração da 

organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum” (CF, art. 25º, § 3º), a 

pesquisa explorou a participação dos municípios em políticas de saneamento regionais ou metropolitanas. 

Embora tenha sido significativo o número de casos afirmativos (14 municípios, dentre os 36 respondentes, 

afirmaram participar de políticas de saneamento integradas), cabe a ressalva de que as políticas 

metropolitanas se referem, na quase totalidade, a aspectos do gerenciamento de resíduos sólidos (10 casos), 

e se restringem ao planejamento dos serviços, não implicando na integração de tarifas ou execução dos 

serviços (29 municípios responderam que “não há integração de tarifas ou serviços”). 

D ESCASSEZ DE DIRETRIZES PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

104. Apesar de afirmarem a prioridade do esgotamento sanitário no conjunto das políticas públicas municipais (28 

municípios respondentes consideraram “alta” a prioridade das políticas de esgoto frente a políticas de 

educação, saúde, desenvolvimento urbano ou rural), não há diretrizes expressas para o esgotamento sanitário 

registradas em instrumentos legais ou documentos públicos, na maioria dos casos (26 pesquisados). 

105. Da análise da documentação encaminhada à auditoria, pôde-se verificar registros que abordam elementos 

afetos ao esgotamento sanitário nos seguintes instrumentos de gestão: 

a) o Plano Diretor (Lei Complementar 95/2009) do município de Marialva, no capítulo sobre Política de 

Proteção e Preservação Ambiental, menciona a “ampliação da Coleta e Tratamento de esgoto, até 

atingir 100% (cem por cento) de cobertura (...)”, além de dispor, também, de Lei sobre Zoneamento 

de Uso e Ocupação do Solo, que garante a instalação de redes de coleta de esgotos em novas 

construções; 

b) o Plano Diretor (Lei Complementar 05/2006) do município de Araucária apresenta o capítulo intitulado 

“Da Política de Esgotamento Sanitário”, que traz objetivos (art. 22) e metas (art. 23) de forma 

bastante clara; 

c) a Lei 334/1999 do município de Balsa Nova dispõe sobre a política de proteção, conservação e 

recuperação do meio ambiente, cria o conselho e o fundo municipal de meio ambiente, que conta com 

capítulo (III) sobre o saneamento básico; ali, o Poder Público local reconhece sua obrigação na 

execução de medidas de saneamento básico domiciliar residencial e industrial, de forma genérica. 

d) a Lei de Parcelamento do Solo (Lei Municipal No 489/2001) de Pinhais faz exigências relativas à coleta 

e ao tratamento de esgotos, contemplando as bacias hidrográficas do município e a necessidade de 

observação de requisitos mínimos de habitabilidade e saneamento, assim como o município prevê a 

obrigatoriedade de ligação à rede coletora de esgotos por parte de qualquer edificação que seja 

servida pela rede, ou de destinação adequada, se não for (Código Sanitário, Lei Municipal No 

865/2008), fazendo constar, ainda, no código de obras (Lei Municipal No 502/01) as especificações 

técnicas para as soluções sanitárias alternativas ou para a correta ligação das edificações às redes de 

coleta de esgotos; 

e) dois outros municípios responderam haver orientações semelhantes nos documentos “Código Sanitário 

Municipal” e “Código de Obras do Município”, porém não enviaram os respectivos códigos. 
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106. O Título II do Decreto Federal No 7.217/2010 trata de forma ampla da definição das diretrizes para os 

serviços de saneamento. Entre outros, o Capítulo II atesta a necessidade de planejamento setorial em bases 

locais, com a definição das ações de prestação e de monitoramento dos serviços. 

E AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS  

107. Quanto à existência de documento público onde constem direitos e deveres dos usuários dos serviços de 

saneamento, mais da metade dos municípios pesquisados (20 entre 36) responderam negativamente. 

108. Por outro lado, 25 respondentes afirmam que há canais de comunicação que permitem à população reclamar 

sobre a qualidade dos serviços de saneamento. As soluções variam de a) pessoalmente, por carta ou por 

telefone; b) alguma(s) das anteriores e e-mail ou site institucional; c) alguma(s) das anteriores e protocolo ou 

ouvidoria; d) rádio ou outros meios. 

109. O inc. V do art. 23 do Decreto Federal No 7.217/2010 exige a definição dos direitos e deveres dos usuários na 

formulação da política pública de saneamento. Por sua vez, o inc. I do art. 36 do mesmo instituto legal, visa 

assegurar aos usuários o conhecimento desses direitos e deveres. 

F MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL 

110. Em relação ao estabelecimento de mecanismos de controle social sobre a prestação de serviços de 

esgotamento sanitário, foram investigados: a realização de audiências ou consultas públicas e a existência de 

conselhos municipais atuantes na área.  

111. 22 municípios responderam ter havido debates, consultas ou audiências públicas sobre temas relacionados ao 

saneamento nos últimos 4 anos, dentre os quais 11 envolviam temas diretamente relacionados com água e 

esgoto, 3 versavam sobre resíduos sólidos, 8 foram sobre o Plano Diretor municipal ou temas habitacionais e 

4, “outros assuntos”.  

112. Indagados os municípios concedentes de serviços de esgoto sobre a realização de audiência ou consulta 

pública sobre o edital de licitação ou sobre a renovação do contrato de concessão, 4 responderam “sim”, 

contra 14 que responderam “não”.  

113. A constituição de conselhos municipais de saneamento não se efetivou, ainda, na esmagadora maioria dos 

municípios (34), embora sejam freqüentes os colegiados consultivos nas áreas de Saúde e Meio Ambiente 

(21, sendo que 9 atuam exclusivamente na área da Saúde e 1 apenas na área de Meio Ambiente).  

114. As exceções são os municípios de Marialva e Sarandi, que criaram os conselhos de saneamento por lei que 

traz expressas suas atribuições e consideram que os Conselhos atuam com autonomia, embora problemas 

básicos sejam apontados: em Marialva, o Conselho não tem regimento interno elaborado nem infraestrutura, 

além de não acompanhar a execução de planos e projetos. Em Sarandi, por sua vez, o Conselho não tem 

infraestrutura, não acompanha a execução de planos e projetos nem articula discussões intersetoriais. 

115. Quando perguntados se “O Conselho Municipal de Meio Ambiente ou de Saneamento realizou reunião nos 

últimos 5 (cinco) meses?” (ou seja, desde a regulamentação da Lei Federal Nº 11.445/2007) 19 responderam 

que “sim”. 

116. O art. 34, § 6º do Decreto Federal No 7.217/2010 condiciona, a partir do exercício financeiro de 2014, acesso 

aos recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, inclusive aos titulares 

cujos serviços são delegados, à instituição, por meio de legislação específica, do controle social realizado por 

órgão colegiado.  
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G CONCLUSÃO 

117. Diante do relatado, é possível concluir que embora possam ser verificados, em alguns casos, registros de 

orientações para a área de esgotamento sanitário, sua abordagem é genérica e superficial, relacionada à 

preservação ambiental ou ao uso do solo, e não do ponto de vista da garantia ao atendimento da população. 

A não priorização das políticas de esgotamento sanitário por parte dos municípios das Regiões Metropolitanas 

do Estado acarreta na falta de compromisso do Poder Público local em reduzir o déficit desses serviços. Entre 

as causas identificadas que vêm somar ao empobrecimento do planejamento da área de saneamento no nível 

municipal, constam deficiências na estrutura de gestão dos serviços, ausência de regulação e fiscalização dos 

serviços, ausência de políticas metropolitanas e do estabelecimento de mecanismos de controle social. 

118. A ausência de políticas públicas definidas se reflete na indefinição de estratégias de ação e contraria as 

diretrizes da Lei Federal Nº 11.445/2007, impactando decisivamente o planejamento das ações. 

119. Assim, recomenda-se aos municípios pertencentes às regiões metropolitanas do estado, exceto Ibiporã e 

Sarandi,  priorizar ações visando à elaboração de políticas públicas de esgotamento sanitário, aumentando o 

comprometimento local com a implementação das diretrizes nacionais para o saneamento ambiental e 

orientando as ações na área com base nas realidades locais. 

120. Recomenda-se, também, à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, que estabeleça ações visando 

fortalecer as estruturas das entidades cujas atribuições são de promover a integração das regiões 

metropolitanas de Curitiba, Maringá e Londrina: a COMEC, COMEM e COMEL, articulando as políticas de 

interesse regional e metropolitano. 

III.2 AUSÊNCIA DE PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO  

121. A elaboração do PMSB é um aspecto fundamental do planejamento das ações de saneamento pelos 

municípios e visa orientar os titulares dos serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas no 

estabelecimento das condições adequadas para a prestação dos serviços, definindo objetivos e metas para a 

universalização, além de programas, projetos e ações necessários para alcançá-la. Atribuição indelegável dos 

titulares dos serviços, os Planos devem ser concebidos com participação social e devem conter mecanismos 

de avaliação que permitam ao gestor, assim como aos usuários dos serviços, obter diagnósticos, informações 

sobre a qualidade, procedimentos para a fiscalização entre outros elementos. 

122. A exigência desse instrumento de planejamento da gestão municipal foi regulamentada no Capítulo II do 

Decreto Federal Nº 7.217/2010, tendo o art. 26, § 2o, condicionado o acesso a recursos orçamentários da 

União “ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração 

pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico”, a partir do exercício financeiro de 2014, 

à sua existência. 

123. A auditoria levantou o estágio de elaboração dos PMSB dos municípios das RMs do Estado e verificou que 

apenas 2 municípios contam com esse instrumento de planejamento das ações na área de saneamento 

elaborado e aprovado por lei. Há, ainda, 2 casos em que o Plano já foi elaborado, mas ainda não foi votado 

pelo Legislativo e 4 outros municípios que afirmam que seus PMSB estão em desenvolvimento. A maioria dos 

municípios pesquisados (23 entre os 36 respondentes) não iniciou o processo de elaboração, 3 nomearam 

uma comissão para esse fim e 2 definiram Termo de Referência para requererem financiamento específico 

para a elaboração do PMSB. 

124. Dezenove (19) municípios dentre os respondentes já participaram de algum evento de capacitação ou 

preparação para a elaboração do PMSB (conferência, seminário, encontro ou reunião de trabalho), sendo que 
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a maioria (10) indicou eventos promovidos por órgão ou entidade “público, federal”. Eventos “públicos 

regionais (inclusive promovidos por consórcios intermunicipais)” foram indicados 5, assim como “estaduais” (5 

municípios). Eventos promovidos por entidade privada foram apontados por 3 municípios. 

125. Algumas das dificuldades dos municípios na elaboração do PMSB, indicadas na pesquisa, são: baixa 

capacitação técnica, falta de recursos financeiros para contratação de especialistas, falta de orientação 

metodológica para elaboração ou de órgão orientador com acesso imediato, dificuldades na organização da 

participação popular, ausência de sistema de informações ou imprecisão das informações existentes, 

dificuldades de compreensão da legislação, quantificação de residências na área rural. 

126. Da análise dos PMSB elaborados que foram encaminhados à auditoria (Sarandi e Ibiporã), verificou-se que 

estão contemplados os elementos mínimos requeridos na Lei Federal Nº 11.445/2007: diagnósticos, metas, 

programas e registros da mobilização social em torno da elaboração do Plano.  

127. No entanto, não ficam claras as metodologias ou os procedimentos de avaliação e monitoramento dos 

serviços, além de não haver correspondência dos planos com instrumentos de planejamento referentes às 

bacias hidrográficas. De fato, 22 entre os 36 municípios pesquisados afirmam não participarem ativamente do 

comitês de bacia hidrográfica. 

128. Vale observar que o planejamento do saneamento básico nos termos da Legislação Nacional está prejudicado 

pela não aprovação, até o presente, do Plano Nacional de Saneamento Básico, assim como pela inexistência 

dos planos regionais, a serem elaborados pela União, ou ainda das diretrizes estaduais, uma vez que o marco 

regulatório do saneamento deixa claro que o planejamento se dará de forma solidária entre os entes da 

Federação. 

129. A persistirem essas causas, estarão comprometidos os objetivos gerais de redução dos déficits de 

atendimento e a consecução dos objetivos da Lei Federal Nº 11.445/2007. É importante lembrar que, no 

limite, a falta de Planos de Saneamento elaborados pelos titulares resultará na vedação do recebimento de 

recursos oriundos da União, a partir de 2014. 

130. Assim, recomenda-se aos municípios pertencentes às regiões metropolitanas do estado, exceto Ibiporã e 

Sarandi, priorizar ações visando à elaboração de seus PMSB, com vistas a orientar as ações na área com base 

nas realidades locais e também ao não comprometimento da elegibilidade no recebimento de recursos 

federais no horizonte próximo (2014).  

131. Recomenda-se, também, à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, elaborar 

diretrizes regionais para a área de saneamento e estabelecer ações de apoio à elaboração dos PMSB, pelos 

municípios. 

III.3 Condições Inadequadas dos Contratos de Concessão dos Serviços de Esgotamento 

Sanitário 

132. A partir de análise combinada de informações da SANEPAR com dados obtidos por meio da pesquisa junto aos 

municípios objeto da auditoria, verificou-se que a empresa opera sem contrato em 1 deles (Pinhais) e opera 

com contratos vencidos em outros 9 (Dr. Camargo, Floraí e Mandaguaçu, na RMM; Campina Grande do Sul, 

Cerro Azul, Quatro Barras, Piraquara, São José dos Pinhais e Mandirituba, na RMC). Além disso, há casos de 

utilização de Termo Aditivo na renovação de 15 contratos, com base no prazo de contratação, que foge ao 

padrão dos contratos firmados, de 30 anos; em 1 caso, a auditoria apurou que isso se deu sem a devida 

aprovação legislativa. 

133. Segundo nota da SANEPAR, a Companhia ficou impossibilitada de contratar nos últimos três anos posteriores 

à edição da Lei Federal Nº 11.445/2007, em função dos seguintes fatos: 
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a) exigência legal de regulação e fiscalização por entidade reguladora para novos contratos (estabelecida 

pela Lei Federal Nº 11.445/2007), a qual só foi criada no Paraná com a Lei 16.242/2009 (Instituto das 

Águas); 

b) o novo Contrato (Programa) dependeria ainda de autorização em Convênio de Cooperação firmado 

entre o Estado e o Município, cuja minuta só foi aprovada pelo Instituto das Águas em agosto de 2010 

e pela PGE, em 3/11/2010 (o primeiro Convênio de Cooperação só foi assinado no mês de dezembro 

de 2010). 

134. Processo nº 171563/06 deste Tribunal de Contas ilustra as dificuldades de adequação dos dois institutos 

concorrentes na renovação dos contratos: a Lei de concessões – 8.987/95 e a Lei de consórcios – 11.107/05: 

no expediente, o município de Araucária dá conta de que a SANEPAR adquiriu o direito de exploração dos 

serviços de água e esgoto em 1972, tendo terminado a validade do mesmo em 2002, embora a prestação do 

serviço tenha continuado. A consulta, cujo objeto era justamente a possibilidade de renovação do contrato 

sem licitação por concorrência pública, com base no art. 24, VIII, da Lei 8666/93, associado às determinações 

da Lei 8987/95, gerou o Acórdão 434/08, de 3/04/08, que estabelece que a prorrogação do contrato pode se 

dar “apenas durante o tempo suficiente para a realização do procedimento licitatório, que é inafastável, por 

força da Lei de Concessões, Lei 8987/95”. O protocolado 287204/99 também tratou do tema, tendo sido 

decidida pelo Pleno a impossibilidade de prorrogação de contrato na forma pretendida. 

135. Por sua vez, a dispensa de licitação prévia no caso de Convênio de Cooperação visando a prestação dos 

serviços de saneamento por contrato de programa, com base na Lei 11.107/05, foi objeto de consulta da 

SANEPAR. Desse processo resulta o entendimento de que há possibilidade de dispensa de licitação prevista na 

Lei de Concessões e implícita nos arts. 175 e 241 da CF, embora seja inafastável a necessidade de ser 

precedido o contrato de convênio de cooperação aprovado e formalizado, além da ressalva de que, “em 

hipótese alguma, o ente da administração contratado poderá terceirizar ou subcontratar a prestação de 

serviços a ele incumbida” (Acórdão 1822/08). 

136. Razões históricas determinam a prevalência das empresas estaduais na prestação dos serviços de 

saneamento e, diante disso, juristas mencionados na instrução dos processos discordam quanto à alteração 

do art. 42 da Lei de Concessões promovida pelo art. 58 da Lei 11.445/07, embora concordem que a intenção 

do legislador ficou evidente no sentido de possibilitar a contratação direta quando se tratar de relações 

interestatais, provavelmente entrevendo uma fase de transição. 

137. Note-se que apesar da previsão de concorrência pública constar na legislação apenas nos casos de concessão 

dos serviços, excetuando-se os casos de gestão associada por Convênio de Cooperação, há condições de 

validade dos contratos listadas pela Lei Federal Nº 11.445/2007 que exigem a definição expressa de 

prioridades e metas definidas pelos titulares, elemento que não constava dos contratos encaminhados sob 

solicitação, que guardam distância do orientado na Lei Federal Nº 11.445/2007, posto que seu formato 

padrão não considera metas individualizadas ou contempla realidades locais concretas.  

138. Além disso, a auditoria levantou que há imprecisão nos contratos antigos e inexistência de consenso no que 

se refere à retomada dos serviços, pelos municípios, o que dificulta a tomada de decisão, por parte desses, 

quanto à possibilidade de não-renovação dos contratos com a SANEPAR. 

139. A esse respeito, a Companhia Estadual, em nota, argumenta que “os contratos vencidos possuem cláusula 

prevendo que a retomada pelo Município (reversão dos bens) está condicionada ao pagamento da 

indenização prévia dos bens e direitos da SANEPAR ainda não amortizados ou depreciados, assim como da 

assunção dos financiamentos porventura existentes. Em todos os Municípios em que o contrato está vencido, 

existe saldo a ser indenizado em favor da SANEPAR”, sendo que os municípios interessados na extinção dos 

contratos e na retomada dos serviços deverão “abrir processo administrativo para, entre outras providências, 
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apurar o valor da indenização e a forma de pagamento”44. Ao contrário, entende a SANEPAR, as concessões 

vencidas “tem sua validade e eficácia garantidas pela Lei Federal Nº 11.445/2007 (art. 58) até que os 

Municípios interessados na extinção dos contratos atendam o devido processo legal e a previsão contratual 

específica.” 

140. Da análise dos contratos em poder da auditoria, foram verificadas cláusulas prevendo a transferência do 

acervo dos sistemas de saneamento ao patrimônio do município, assim como a assunção da responsabilidade 

por compromissos financeiros porventura existentes na data de transferência do acervo e, ainda, indenização 

à empresa por investimentos que excedam a participação do município, que devem ser transformadas em 

ações preferenciais no capital da empresa. Não há clareza nos contratos examinados quanto ao pagamento 

da indenização prévia dos bens e direitos da SANEPAR. 

141. A prestação dos serviços de saneamento sem o adequado amparo contratual afeta a qualidade dos serviços 

prestados e pode acarretar a paralisação dos investimentos necessários à ampliação dos serviços. 

142. Assim, recomenda-se  que o estado do Paraná estabeleça as condições necessárias para o estabelecimento 

dos convênios de cooperação para a contratação dos serviços da SANEPAR, e que estruture a entidade 

reguladora necessária ao adequado desenvolvimento dos serviços e à eventual retomada, pelos municípios, 

dos serviços de saneamento concedidos. 

143. Recomenda-se, ainda, que a SANEPAR regularize as contratações vigentes visando adequá-las às condições 

de validade dos contratos listadas na legislação, incluindo as diretrizes locais previstas nos PMSB. 

                                                      
44 Ainda segundo nota da SANEPAR, apenas os Municípios de União da Vitória e Porto União (sistema conurbado) abriram processo 
administrativo nos termos da legislação mencionada.  
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IV ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E 

TRATAMENTO DE ESGOTOS 

IV.1 REGIME TARIFÁRIO 

144. Este capítulo apresenta o resultado do exame realizado pela auditoria nos regimes tarifários utilizados pelos 

prestadores de serviços de saneamento dos municípios das três regiões metropolitanas do Estado do Paraná 

que contam com serviços de esgotamento sanitário. O exame consistiu na avaliação dos regimes tarifários 

praticados e do check-list aplicado aos diversos prestadores (municipais autônomos e a Companhia de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR) com o objetivo de verificar se estão: 

a) assegurados mecanismos de sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços, e 

b) garantidos os mecanismos de ampliação do acesso dos cidadãos e municípios de baixa renda aos 

serviços. 

145. Os critérios aplicáveis à análise foram, principalmente, os arts. 29, 30, 37, 38 da Lei 11445/07, e o capítulo VI 

do Decreto Federal Nº 7.217/2010. 

146. Os achados, comentados a seguir, revelam não só quão próximos ou distantes estão os municípios 

integrantes das 3 regiões metropolitanas de se adequar aos requisitos estabelecidos por essas diretrizes como 

quais são os desafios que o Estado e os municípios terão que enfrentar para estabelecer regimes tarifários 

que favoreçam a universalização dos serviços em regime de eficiência. 

 

IV.1.1 Cobrança dos Serviços de Esgoto Efetuada com Base em Percentual da Tarifa de Água 

147. Os prestadores de serviços, em geral, cobram os serviços de esgotamento sanitário (coleta e tratamento) de 

forma conjunta, como proporção da tarifa de água, numa escala que vai de 40% (SAMAE - Lobato; e SAAE - 

Sertanópolis) a 85% (SANEPAR - Curitiba), definindo esses percentuais de forma arbitrária45 e sem que 

estejam respaldados no volume de esgoto produzido e/ou nos custos dos Sistemas de Tratamento de Esgoto 

utilizados em cada localidade. 

148. Essa forma de cobrar os serviços contraria as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal Nº 11.445/2007 e pelo 

Decreto Federal Nº 7.217/2010. Os arts. 21, 22, 23, 24 e 25 da Lei Federal Nº 11.445/2007 preveem a 

instituição de regulação dos serviços e a definição de tarifas com base em critérios técnicos que assegurem o 

equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária mediante mecanismos que induzam a eficiência e 

eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. O art. 29, § 1°, 

alíneas III, IV, V, VI, VII e VIII da Lei Federal Nº 11.445/2007 e o art. 45 do Decreto Federal Nº 7.217/2010 

                                                      
45 Segundo Fernandes (1997): 
 “(...) é natural que parcela da água fornecida pelo sistema público de abastecimento de água não seja transformada em vazão de 
esgotos como, por exemplo, a água utilizada na rega de jardins, lavagens de pisos externos e de automóveis, etc. Em compensação na 
rede coletora poderão chegar vazões procedentes de outras fontes de abastecimento como do consumo de água de chuva acumulada 
em cisternas e de poços particulares. Essas considerações implicam que, embora haja uma nítida correlação entre o consumo do 
sistema público de água e a contribuição de esgotos, alguns fatores poderão tornar esta correlação maior ou menor conforme a 
circunstância. De acordo com a freqüência e intensidade da ocorrência desses fatores de desequilíbrio, a relação entre o volume de 
esgotos recolhido e o de água consumido pode oscilar entre 0,60 a 1,30, segundo a literatura conhecida. Esta fração é conhecida como 
relação esgoto/água ou coeficiente de retorno e é representada pela letra “c”. De um modo geral estima-se que 70 a 90% da água 
consumida nas edificações residenciais retorna a rede coletora pública na forma de despejos domésticos. No Brasil é usual a adoção de 
valores na faixa de 0,75 a 0,85, caso não haja informações claras que indiquem um outro valor para “c” (Fernandes, Carlos. Esgotos 
Sanitários. Ed. Universidade, UFPB, João Pessoa, 1997).  
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preveem, respectivamente, que esses serviços terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, 

sempre que possível, mediante remuneração que permita recuperação dos custos dos serviços prestados em 

regime de eficiência. 

149. No caso dos prestadores autônomos, essa prática se deve à ausência tanto da medição do volume de esgoto 

produzido quanto da apropriação de custos de coleta e tratamento de esgoto. No caso da SANEPAR, a 

utilização do subsídio cruzado como parte do modelo de prestação do serviço da companhia (tarifa única – em 

que os municípios mais ricos subsidiam a prestação dos serviços nos municípios mais pobres) impede que a 

tarifa espelhe os reais custos da prestação do serviço em cada localidade. 

150. Essa prática - ausência de justificativas técnicas - cria dificuldades de aprovação no Legislativo de tarifas 

realistas – que cubram os reais custos da prestação dos serviços em regime de eficiência, resultando, então, 

numa remuneração não adequada dos serviços e, portanto, não garantindo a sustentabilidade econômico-

financeira da prestação dos serviços. 

151. É importante ressaltar que a SANEPAR faz a apropriação dos custos e tem um sistema informatizado de 

indicadores, por meio do qual a empresa monitora a prestação dos serviços. 

152. Nesse sentido, recomenda-se aos prestadores municipais e a SANEPAR: 

a) estabelecer procedimentos que permitam aferir o volume de esgoto produzido; 

b) apropriar os custos da prestação de serviços de saneamento de forma separada (água separada de 

esgoto e coleta separada do tratamento) identificando o custo real da prestação dos serviços; 

c) cobrar pelos serviços de esgoto com base nesses critérios. 

IV.1.2 Concessão de Isenções Tarifárias sem Considerar a Situação Socioeconômica Individual 

do Beneficiário Final 

153. É prática comum nos municípios de 2 regiões metropolitanas do Estado que prestam serviços de saneamento 

de forma autônoma, a concessão de isenções tarifárias sem considerar a situação socioeconômica individual 

do beneficiário final: em Jataizinho, a concessão de isenções se dá a Instituições de Ensino Municipais e 

Associação de Servidores; em Lobato, a Centros de Educação Infantil; em Pres. Castelo Branco, a prédios 

públicos; em Sarandi, a Templos Religiosos; em São Jorge do Ivaí, a Sindicato de Trabalhadores. 

154. Essa prática contraria as diretrizes estabelecidas no art. 29, I, § 1°, alíneas I a VIII da Lei Federal Nº 

11.445/2007 e art. 46, § único do Decreto Federal Nº 7.217/2010 quanto a garantir a sustentabilidade 

econômico-financeira mediante remuneração pela cobrança dos serviços em regime de eficiência e 

observação da ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços. 

155. A concessão de benefícios a instituições de forma indiscriminada sem considerar a capacidade de pagamento 

dos usuários decorre da ausência de uma política municipal de saneamento, correndo o risco de não ser 

equânime (beneficiar aqueles que não necessitam do benefício em detrimento dos que realmente necessitam 

como a população de baixa renda e/ou desempregada). 

156. Assim, recomenda-se aos municípios: 

a) desenvolver estudos para avaliação do impacto das isenções tarifárias concedidas sobre o princípio da 

sustentabilidade econômico-financeira que rege o sistema; 

b) estabelecer critérios justos e equânimes para a concessão de isenções tarifárias; 
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c) discutir esses critérios com as partes envolvidas (sociedade, legislativo municipal, ministério público, 

etc.) promovendo a transparência e o controle social; 

d) implementar a política de isenções acordadas com as partes envolvidas. 

IV.1.3 Receita Tarifária Insuficiente para fazer Frente aos Investimentos Planejados 

157. A receita tarifária auferida na prestação dos serviços de saneamento pelos prestadores autônomos dos 

municípios de Jataizinho, Ibiporã, Sertanópolis, São Jorge do Ivaí, Pres. Castelo Branco e Lobato não é 

suficiente para fazer frente aos investimentos planejados. 

158. Essa prática contraria as diretrizes estabelecidas no art. 29, I, § 1°, alíneas I a VIII da Lei Federal Nº 

11.445/2007 e art. 46, inc. III do Decreto Federal Nº 7.217/2010 que preconiza que os serviços deverão ter a 

sustentabilidade econômico-financeira garantida mediante remuneração pela cobrança dos serviços em 

regime de eficiência e a geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, visando o 

cumprimento das metas e objetivos do planejamento. 

159. A insuficiência de recursos para fazer frente aos investimentos planejados resulta da ausência de uma política 

tarifária realista tendo como consequência a escassez e redução dos investimentos em saneamento. 

160. Os prestadores SANEPAR, “Águas de Sarandi” (Sarandi) e SAEMA de Marialva alegaram que a receita tarifária 

é suficiente para garantir os recursos necessários para fazer frente aos investimentos planejados. 

161. Nesse sentido, recomenda-se aos prestadores dos municípios com receita tarifária insuficiente: 

a) realizar estudos que permitam identificar os pontos deficientes na obtenção da receita tarifária; 

b) implementar uma política que permita a recuperação gradual da capacidade de investimentos destes 

municípios. 

IV.1.4 Elevado Peso da Energia Elétrica e do ICMS no Custo do Tratamento de Esgoto 

162. Com base na análise das planilhas de custos da prestação dos serviços de saneamento disponibilizadas pela 

SANEPAR (Sistema de Custos – SCT, 2010) verificou-se que os componentes "Despesa de Terceiros" e 

"Pessoal" representam, entre 50% a 60% das despesas de “Tratamento de Esgoto” para a maioria dos 

municípios atendidos nas 3 regiões metropolitanas do Estado, no exercício de 2010. 

163. Por outro lado, é grande o peso do item "energia elétrica" nas “Despesas de Terceiros” – variando entre 30% 

e 60% - sendo que 27% do “custo da energia elétrica” é despesa de imposto (ICMS). O elevado peso desse 

imposto (ICMS) no custo da energia elétrica e, portanto, nas despesas de terceiros – um dos principais itens 

de custo do tratamento de esgoto – é um elemento que dificulta a busca da eficiência na prestação do serviço 

e encarece a tarifa para o usuário. 

164. Essa prática impacta negativamente nas diretrizes estabelecidas no art. 29, § 1°, alínea VIII da Lei Federal Nº 

11.445/2007 e art. 46, inc. VIII do Decreto Federal Nº 7.217/2010 quanto a garantia da sustentabilidade 

econômico-financeira mediante remuneração pela cobrança dos serviços em regime de eficiência. 

165. A energia elétrica é um dos principais componentes de custo da prestação dos serviços de saneamento – não 

só porque a maior parte dos Sistemas de Tratamento de Esgoto utilizados tem na energia elétrica um dos 

principais componentes de custo como também dado o peso desse custo no tratamento da água.  

166. Por outro lado, o elevado peso do ICMS sobre a distribuição de energia elétrica onera ainda mais o custo da 

prestação dos serviços de saneamento e, em especial, do “Tratamento de Esgoto”, encarecendo a tarifa. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 48 

 
 

  

  

AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

167. Nesse sentido, recomenda-se ao governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral: 

a) estudar a possibilidade da utilização de fontes alternativas de energia para o setor de saneamento que 

diminuam a dependência com relação ao emprego de energia elétrica; 

b) avaliar a possibilidade de redução da incidência da carga do ICMS sobre a energia elétrica consumida 

pelo setor de saneamento, oriunda de fontes alternativas. 

 

IV.1.5 Prestadores Autônomos Municipais não possuem Sistemática, Definida em Lei, de 

Reajuste Tarifário Anual 

168. Os municípios de Jataizinho, Sertanópolis, São Jorge do Ivaí, Pres. Castelo Branco e Lobato, que têm os 

serviços de esgotamento sanitário prestados de forma autônoma, não possuem sistemática, definida em lei, 

de reajuste tarifário anual. 

169. Essa prática contraria as diretrizes estabelecidas no art. 37 da Lei Federal Nº 11.445/2007 e art. 50 do 

Decreto Federal Nº 7.217/2010, quanto à observância do intervalo mínimo de 12 meses para a realização dos 

reajustes das tarifas desses serviços, de acordo com normas legais, regulamentares e contratuais.  

170. Esse fato decorre da ausência de uma política municipal de saneamento e de mecanismos regulatórios da 

prestação dos serviços, tendo como efeito potencial a não garantia da sustentabilidade econômico-financeira 

da prestação dos serviços. 

171. Convém ressaltar que os municípios de Ibiporã (Lei Municipal Nº 2.384/2010) e Sarandi (Lei Municipal Nº 

1.650/2009) já aprovaram seus planos municipais de saneamento e que o município de Marialva conta com 

sistemática de reajuste definida em Lei (Lei Municipal Nº 1.411/2010). 

172. Nesse sentido, recomenda-se aos municípios: 

a) adotar os procedimentos necessários, a fim de instituir a sistemática de reajuste tarifário; 

b) elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, incorporando a sistemática de reajustamento 

tarifário; 

c) instituir mecanismos regulatórios de prestação de serviços de saneamento. 

 

IV.1.6 SANEPAR deixa de Reajustar a Tarifa de Cobrança dos Serviços de Saneamento por 6 

Anos 

173. A SANEPAR dispõe de sistemática de reajuste tarifário anual. Entretanto, permaneceu por 6 anos - em 

31/01/2005, (Decreto Estadual Nº 4.266) o percentual médio de reajuste foi de 7,6% e, em 18/02/2011, foi 

anunciado um reajuste da tarifa de água e esgoto a partir de 04/04/2011 em 16%, por decisão do Governo -, 

sem reajustar suas tarifas de água e esgoto. Segundo a Companhia, durante esses 6 anos em que a tarifa 
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ficou sem reajuste, os principais custos (pessoal, material para tratamento de água e esgoto, energia e 

serviços de terceiros) aumentaram em média 39%
46

. 

174. Essa prática contraria as diretrizes estabelecidas no art. 37 da Lei Federal Nº 11.445/2007 e art. 50 do 

Decreto Federal Nº 7.217/2010, quanto à observância do intervalo mínimo de 12 meses para a realização dos 

reajustes das tarifas desses serviços, de acordo com normas legais, regulamentares e contratuais.  

175. A opção de uma política tarifária populista feita pelo governo do Estado, à época, teve como principal efeito 

inviabilizar um maior volume de receitas e, portanto, de investimentos, em uma área cujos gastos produzem 

um elevado impacto sobre a saúde e o meio ambiente e que são vitais para a população. 

176. Nesse sentido, recomenda-se ao prestador SANEPAR adotar uma política tarifária que permita a recuperação 

gradual de sua capacidade de investimentos, prejudicada por atos contrários às boas práticas de gestão 

administrativa. 

 

IV.1.7 SANEPAR não Dispõe de Sistemática de Revisão Tarifária 

177. A SANEPAR não dispõe de uma sistemática de revisão tarifária - que compreenda a reavaliação das condições 

da prestação dos serviços e das tarifas praticadas - como preconizam o art. 38 da Lei Federal Nº 11.445/2007 

e o art. 51 do Decreto Federal Nº 7.217/2010. 

178. Essa prática revela uma complacência do prestador e do governo do Estado no elaborar e fazer cumprir uma 

política de saneamento e de regulação que preze pela sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos 

serviços em regime de eficiência. 

179. Nesse sentido, recomenda-se: 

a) ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano: 

 elaborar e implementar um Plano Estadual de Saneamento, como prevê o art. 210 da CE, 

considerando, entre outros dispositivos, a inclusão da sistemática de revisão tarifária; 

b) aos municípios que têm os serviços de saneamento prestados pela SANEPAR: 

 elaborar e implementar os planos municipais de saneamento, considerando, entre outros 

dispositivos, a inclusão da sistemática de revisão tarifária; 

 realizar esforços, juntamente com a SANEPAR e o Estado, no sentido de viabilizar a regulação 

da prestação desses serviços, como recomenda a Lei Federal Nº 11.445/2007 e o Decreto 

Federal Nº 7.217/2010.  

                                                      
46 Jornal Gazeta do Povo, 18/02/2011. 
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IV.1.8 63% dos Municípios de 2 Regiões Metropolitanas que Prestam os Serviços de 

Esgotamento Sanitário de Forma Autônoma não Dispõe de Sistemática de Revisão Tarifária 

180. Os municípios de Jataizinho (SAAE), Sertanópolis (SAAE), São Jorge do Ivaí (SAMAE), Presidente Castelo 

Branco (SAMAE) e Lobato (SAMAE) não dispõem de sistemática de revisão tarifária como preconizam o art. 38 

da Lei Federal Nº 11.445/2007 e art. 51 do Decreto Federal Nº 7.217/2010. 

181. Essa prática decorre da ausência de uma política de saneamento e de mecanismos regulatórios por parte do 

município, cujos instrumentos (plano e agência reguladora) deveriam orientar e regular a matéria, conforme 

exigência da legislação sobre o assunto. Com isso, a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos 

serviços fica ameaçada. 

182. Vale ressaltar que os seguintes municípios contam com previsão legal de sistemática de revisão tarifária: 

a) Ibiporã (SAMAE), a Lei Municipal Nº 2.384/2010 que institui o PMSB estabelece no art. 29 as condições 

em que poderão ocorrer revisões tarifárias - ordinárias e extraordinárias; 

b) Sarandi (Águas de Sarandi), a Lei Municipal Nº 1.650/2009 que institui o PMSB estabelece, no art. 29, 

as condições em que poderão ocorrer revisões tarifárias - periódicas e extraordinárias; 

c) Marialva (SAEMA), a Lei que criou a autarquia municipal de prestação dos serviços de saneamento (Lei 

Municipal Nº 1.411/2010) estabelece, no art. 17, § 2º, que a revisão tarifária ocorrerá mediante lei 

específica sempre que se verificar a ocorrência de fatos que alterem o equilíbrio econômico financeiro. 

183. Nesse sentido, recomenda-se aos municípios elaborar seus planos municipais de saneamento e instituir a 

regulação da prestação desses serviços, como recomenda a Lei Federal Nº 11.445/2007 e o Decreto Federal 

Nº 7.217/2010.  

 

IV.1.9 Diferentes Valores de Conta de Esgoto para Mesma Faixa de Consumo 

184. Ao se proceder a uma simulação dos valores das contas de esgoto por faixas de consumo de água por 

prestador (prestadores autônomos e SANEPAR) verificou-se uma grande disparidade (Tabela 05). Dados os 

diferentes Sistemas de Tratamento de Esgoto utilizados (Quadro 04), fica clara a existência de diferenças 

significativas de custos na prestação desses serviços, entre os prestadores. Entretanto, as disparidades 

apresentadas na simulação realizada decorrem não das diferenças de custos, mas da forma de cobrança dos 

serviços de esgoto como explicitado anteriormente (item IV.1.1) - que tarifa os serviços de esgoto com base 

na aplicação de um percentual sobre a tarifa de água como se esse percentual espelhasse o índice de 

conversão do volume de água consumida em volume de esgoto produzido. 
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Tabela 5 - SIMULAÇÃO DO VALOR DA CONTA DE ESGOTO COBRADA, POR FAIXAS DE CONSUMO, PELOS 
PRESTADORES DE SERVIÇO DE SANEAMENTO NO ESTADO DO PARANÁ, 2010 

MUNICÍPIOS 

E PRESTADORES 

TE 

(%) 

VCER (R$) VCEC (R$) VCEMPC (R$) 

FC (m3) FC (m3) FC (m3) 

10 25 50 10 25 50 10 25 50 

Ibiporã SAMAE 60 7,26 46,26 108,86 15,62 63,92 144,42       

Jataizinho SAAE 60 7,42 33,27 91,78 14,99 64,79 147,79       

Lobato SAMAE 40 3,17 25,15 73,68 6,97 35,17 82,17       

Marialva SAEMA 60 5,88 19,26 41,10 9,36 30,54 65,09       

Pres. Castelo 

Branco  

SAMAE 50 8,78 30,57 98,57 8,78 30,57 98,57       

São Jorge do Ivaí SAMAE 50 5,02 27,85 75,46 12,38 54,38 124,38       

Sarandi (1) 70 10,15 32,23 96,49 16,24 51,77 123,02       

Sertanópolis SAAE 40 4,24 34,24 99,94 4,40 53,90 136,40       

SANEPAR                      

Curitiba  85 13,90 45,10 126,55 24,99 67,14 137,39 13,90 56,05 126,30 

Demais localidades  80 13,08 42,48 119,08 23,52 63,27 129,52 13,08 52,83 119,08 

Fonte: Regimes tarifários praticados pelos prestadores, 2010. 
(1)Águas de Sarandi 
Legenda: TE – Tarifa de Esgoto (% da tarifa de água).  VCER – Valor da Conta Esgoto Residencial.  VCEC – Valor da Conta Esgoto Comercial.  VCEMPC – 

Valor da Conta Esgoto Micro e Pequeno Comércio.  FC – Faixa de Consumo. 
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186. O Quadro 04 apresenta os diferentes tipos de tratamento de esgoto nos municípios que integram as 3 regiões 

metropolitanas do Estado. 

Quadro 4 – Municípios das Regiões Metropolitanas de Curitiba, Londrina e Maringá com Tratamento de 
Esgoto Sanitário, por Tipo de Sistema de Tratamento 

MUNICÍPIOS E PRESTADORES 

TIPOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

FBI LAT RAN LAN LAE LFA LMA 

Almirante Tamandaré SANEPAR   X     

Araucária SANEPAR   X     

Astorga SANEPAR  X X X X X  

Balsa Nova SANEPAR   X     

Bela Vista do Paraíso SANEPAR   X X    

Cambé SANEPAR X  X     

Campina Grande do Sul SANEPAR   X     

Campo Largo SANEPAR   X     

Cerro Azul SANEPAR   X     

Colombo SANEPAR   X     

Curitiba SANEPAR  X X     

Fazenda Rio Grande SANEPAR   X     

Floraí SANEPAR X  X     

Ibiporã SAMAE    X X X  

Jandaia do Sul SANEPAR   X     

Jataizinho SAAE    X  X  

Lapa SANEPAR   X     

Lobato SAMAE    X  X  

Londrina SANEPAR X  X   X  

Mandaguaçu SANEPAR   X X  X  

Mandaguari SANEPAR X  X     

Mandirituba SANEPAR   X     

Marialva SAEMA    X X   

Maringá SANEPAR X  X     

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2008. 
Legenda: FBI – Filtro Biológico.  LAT – Lodo Ativado.  RAN – Reator Anaeróbico.  LAN – Lagoa Anaeróbica.  LAE – Lagoa Aeróbica.  LFA – Lagoa 

Facultativa.  LMA – Lagoa de Maturação. 
  



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 53 

 
 

  

  

AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

 

MUNICÍPIOS E PRESTADORES 

TIPOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

FBI LAT RAN LAN LAE LFA LMA 

Paiçandu SANEPAR X  X X  X  

Quatro Barras SANEPAR   X     

Rolândia SANEPAR   X X    

Santa Fé SANEPAR X X X     

São Jorge do Ivaí SAMAE    X  X  

São José dos Pinhais SANEPAR   X X  X X 

Sertanópolis SAAE      X  

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2008. 

Legenda: FBI – Filtro Biológico.  LAT – Lodo Ativado.  RAN – Reator Anaeróbico.  LAN – Lagoa Anaeróbica.  LAE – Lagoa Aeróbica.  LFA – Lagoa 

Facultativa.  LMA – Lagoa de Maturação. 

187. Essa prática de tarifar os serviços de esgoto com base em percentual da tarifa de consumo de água sem que 

de fato esteja respaldado tecnicamente em um coeficiente de retorno (c)
47

 e sem que se leve em conta o real 

custo de prestação dos serviços, inclusive custo de capital, contraria os preceitos estabelecidos no art. 29, § 

1°, alíneas III a VIII da Lei n° 11.445/2007 e art. 45 do Decreto Federal Nº 7.217/2010 quanto a assegurar a 

sustentabilidade econômico-financeira dos serviços mediante a cobrança dos serviços em regime de eficiência 

e revela a ausência de mecanismos regulatórios instituídos pelos entes competentes, conforme preconizam a 

Lei Federal N° 11.445/2007 (artigos 21 a 25) e o Decreto Federal Nº 7.217/2010 (arts. 27 a 30). 

188. A falta de transparência na cobrança dos serviços dificulta o processo de aprovação, no legislativo, de regimes 

tarifários que assegurem a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços em regime de 

eficiência. 

189. É importante ressaltar que a SANEPAR faz apropriação dos custos e tem um sistema informatizado de 

indicadores, através do qual a empresa monitora a prestação dos serviços. Entretanto, como mencionado 

anteriormente (item IV.1.1), a cobrança dos serviços se baseia no subsídio cruzado. 

190. Assim, recomenda-se aos municípios: 

a) estabelecer procedimentos que permitam aferir o real volume de esgoto produzido e os respectivos 

custos de coleta e tratamento; 

b) implementar estudos com base nas variáveis envolvidas na composição da tarifa, a fim de se chegar a 

um valor justo de sua cobrança; 

c) viabilizar a regulação da prestação desses serviços. 

  

                                                      
47 Vide Nota de Rodapé (1). 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 54 

 
 

  

  

AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

IV.2 INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS
48

 DAS 3 REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO 

191. Esse capítulo apresenta o resultado do exame efetuado pela auditoria nos investimentos realizados pelos 

prestadores de serviços de saneamento dos municípios das três regiões metropolitanas do Estado do Paraná 

que contam com serviços de esgotamento sanitário. O exame consistiu na avaliação dos planos plurianuais 

dos municípios e do Estado do Paraná, dos orçamentos anuais municipais e do Estado, dos balanços 

municipais, dos relatórios gerenciais apresentados pelos prestadores e do check-list aplicado aos diversos 

prestadores (municipais autônomos e a SANEPAR), com o objetivo de averiguar em que medida os 

investimentos realizados pelos prestadores em ações de coleta e tratamento de esgoto se baseiam em 

critérios claros, favorecem a equidade e têm ampliado a disponibilidade dos serviços para a população, como 

pressupõe as diretrizes nacionais estabelecidos pela Lei Federal N° 11.445/2007 e Decreto Federal N° 

7.217/2010. Foram utilizadas, ainda, as informações da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2008) e do 

Censo Demográfico (2010), ambos do IBGE. 

192. Os achados a seguir expostos revelam não só quão próximos ou distantes estão esses municípios de se 

adequar aos requisitos estabelecidos por essas diretrizes, como quais são os desafios que o Estado e os 

municípios paranaenses de uma forma geral terão que enfrentar para garantir a universalização dos serviços 

de saneamento, em regime de eficiência, e com transparência das ações. 

IV.2.1 21 Municípios das 3 Regiões Metropolitanas do Estado não Dispõem de Rede Coletora de 

Esgotos 

193. Todos os 59 municípios das três regiões metropolitanas do Estado dispõem de rede de abastecimento de 

água. Entretanto, 21 municípios não possuem rede coletora de esgoto, tendo como principal solução 

alternativa de esgotamento, as fossas sépticas e rudimentares (Quadro 05). Esse fato decorre da ausência de 

investimento, nessa área, por parte dos municípios, o que propicia o aumento de doenças relacionadas a 

saneamento ambiental inadequado e o aumento do risco ambiental devido à contaminação do solo por 

disposição inadequada dos esgotos. 

  

                                                      
48 Conforme informações do último Censo (2010), com exceção de Sarandi (80.406 hab.) e Ibiporã (48.200hab.), os demais municípios 
com prestadores autônomos das 03 regiões metropolitanas do Estado se situam na faixa populacional de menos de 50.000 hab., a 
saber: Sertanópolis (15.563 hab.); São Jorge do Ivaí (5.484 hab.); Marialva (31.535 hab.); Lobato (4.359 hab.); Jataizinho (11.699 
hab.); e Pres. Castelo Branco (4.758 hab.). Os recursos públicos para o financiamento dos empreendimentos em saneamento para os 
municípios que se encontram nessa faixa de população são provenientes do Ministério da Saúde/FUNASA. 
Os municípios com população superior a 50.000 hab. dispõem de recursos para financiamento proveniente da Caixa Econômica Federal 
(FGTS) e BNDES (FAT), através do Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 
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Quadro 5 - MUNICÍPIOS DAS REGIÕES METROPOLITANAS DE CURITIBA, MARINGÁ E LONDRINA SEM 
REDE COLETORA DE ESGOTO, POR PRINCIPAL SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ESGOTAMENTO – 2008 

MUNICÍPIOS REGIÕES FSS FR FS VCA LCA OUTROS 

Adrianópolis RMC 

     

X 

Agudos do Sul RMC X 

     

Ângulo RMM 

 

X 

    

Atalaia RMM X 

     

Bocaiúva do Sul RMC 

 

X 

    

Bom Sucesso RMM 

 

X 

    

Cambira RMM 

 

X 

    

Contenda RMC X 

     

Doutor Ulysses RMC X 

     

Floresta RMM 

 

X 

    

Flórida RMM 

 

X 

    

Iguaraçu RMM X 

     

Itaperuçu RMC 

     

X 

Ivatuba RMM X 

     

Munhoz de Melo RMM 

 

X 

    

Ourizona RMM 

 

X 

    

Quitandinha RMC X 

     

Rio Branco do Sul RMC 

 

X 

    

Tamarana RML 

 

X 

    

Tijucas do Sul RMC X 

     

Tunas do Paraná RMC 

 

X 

    
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2008, exceto para o município de Ourizona, que solicitou correção de FSS para FR quando da 

manifestação à versão preliminar do Relatório. 
Legenda: FSS – Fossas Sépticas e Sumidouros.  FR – Fossas Rudimentares.  FS – Fossas Secas.  VCA – Valas a Céu Aberto.  LCA – Lançamentos em Corpos 
da Água.  LFA – Lagoa Facultativa.  LMA – Lagoa de Maturação. 

IV.2.1.1  10 MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ NÃO DISPÕEM DE REDE COLETORA DE ESGOTO 

194. Do total de ligações de água existente nos municípios da Região Metropolitana de Maringá, apenas 55,48% 

estão ligadas a rede de esgotos. Com 10, dos 25 municípios, não dispondo de rede coletora de esgoto, a 

saber: Ângulo, Atalaia, Bom Sucesso, Cambira, Floresta, Flórida, Iguaraçu, Ivatuba, Ourizona e Munhoz de 

Melo. Os municípios que apresentaram os piores índices de ligações de esgoto como proporção das ligações 

de água, em 2010, foram: Sarandi (3,14%); Pres. Castelo Branco (6,37%) e Doutor Camargo (20,45%) 

(Quadro 05 e Tabela 06). 
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195. Esse fato que decorre da ausência de investimentos em rede coletora de esgoto propicia o aumento de 

doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e o risco de dano ambiental por disposição 

inadequada dos esgotos produzidos. Entretanto, o uso de fossas sépticas pode estar sendo uma alternativa 

adequada para a prestação dos serviços de saneamento nos municípios com população abaixo 5.000 

habitantes como: Ângulo, Atalaia, Flórida, Iguaraçu, Ivatuba, Ourizona e Munhoz de Melo. 

196. Cabe destacar os bons indicadores apresentados pelos municípios de Lobato e São Jorge do Ivaí, com mais de 

90% das ligações de água ligadas a rede de esgotos. 

197. Neste sentido, recomenda-se aos municípios: 

a) considerar na formulação do PPA, LDO e LOA a priorização de investimentos na área de saneamento; 

b) aumentar progressivamente os investimentos em rede coletora de esgoto, de forma a reduzir as 

possibilidades de doenças associadas a saneamento ambiental inadequado e o risco ambiental, 

garantindo, dessa forma, um melhor atendimento da prestação dos serviços em direção à 

universalização. 

Tabela 6 - NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
MARINGÁ EM 2010 

MUNICÍPIOS PRESTADORES 

No DE LIGAÇÕES 

ÁGUA (A) ESGOTO (B) (B/A)*100 

Lobato SAMAE 1.685 1.570 93,18 

São Jorge do Ivaí SAMAE 1.926 1.752 90,97 

Maringá SANEPAR 105.349 75.880 72,03 

Astorga SANEPAR 8.031 5.510 68,61 

Itambé SANEPAR 1.816 1.154 63,55 

Paiçandu SANEPAR 11.690 6.878 58,84 

Mandaguari SANEPAR 10.835 5.581 51,51 

Jandaia do Sul SANEPAR 6.328 3.051 48,21 

Marialva SAEMA 9.898 4.472 45,18 

Santa Fé SANEPAR 3.117 910 29,19 

Mandaguaçu SANEPAR 5.912 1.490 25,20 

Floraí SANEPAR 1.690 401 23,73 

Doutor Camargo SANEPAR 1.878 384 20,45 

Pres. Castelo Branco SAMAE 1.586 101 6,37 

Sarandi (1) 26.448 831 3,14 

REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ  198.189 109.965 55,48 

Fonte: SANEPAR e Prestadores Municipais. 
(1)Águas de Sarandi 
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IV.2.1.2           1 MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA NÃO DISPÕE DE REDE COLETORA DE ESGOTO  

198. Do número de ligações de água existentes nos municípios da região metropolitana de Londrina, 69,45% estão 

ligadas a rede de esgotos. O município de Tamarana, com população de 12.057 habitantes (IBGE, 2010), foi o 

único a não apresentar rede coletora de esgotos. Os municípios que apresentaram os piores índices de 

ligações de esgoto como proporção das ligações de água, em 2010, foram: Rolândia (33,31%); Bela Vista do 

Paraíso (46,10%) e Sertanópolis (50,88%) (Quadro 05 e Tabela 07). 

199. Esse fato que decorre da ausência de investimento em rede coletora de esgoto propicia o aumento de 

doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e o risco de dano ambiental por disposição 

inadequada dos esgotos produzidos.  

200. Entretanto, em alguns municípios, como Ibiporã e Jataizinho, mais de 85% das ligações de água estão ligadas 

a rede de esgotos. 

201. Neste sentido, recomenda-se aos municípios:  

a) considerar na formulação do PPA, LDO e LOA a priorização de investimentos na área de saneamento; 

b) aumentar progressivamente os investimentos em rede coletora de esgoto, de forma a reduzir as 

possibilidades de doenças associadas a saneamento ambiental inadequado e o risco ambiental, 

garantindo, dessa forma, um melhor atendimento da prestação dos serviços em direção à 

universalização. 

Tabela 7 - NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
LONDRINA EM 2010 

MUNICÍPIOS PRESTADORES 

No DE LIGAÇÕES 

ÁGUA (A) ESGOTO (B) (B/A)*100 

Ibiporã SAMAE 16.770 14.562 86,83 

Jataizinho  SAAE 4.007 3.474 86,70 

Londrina SANEPAR 140.441 101.771 72,47 

Cambé SANEPAR 29.742 20.363 68,47 

Sertanópolis SAAE 285 145 50,88 

Bela Vista do Paraíso SANEPAR 5.007 2.308 46,10 

Rolândia SANEPAR 17.506 5.832 33,31 

REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA  213.758 148.455 69,45 

Fonte: SANEPAR e Prestadores Municipais. 

IV.2.1.3  10 MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA NÃO DISPÕEM DE REDE COLETORA DE ESGOTO  

202. Do total de ligações de água existente nos municípios da região metropolitana de Curitiba, 67,09% dispõem 

de ligações de esgotos. Com 10 dos 26 municípios não dispondo de rede coletora de esgoto, a saber: 

Adrianópolis, Agudos do Sul, Bocaiúva do Sul, Contenda, Itaperuçu, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Tijucas 

do Sul, Tunas do Paraná e Doutor Ulysses (Quadros 03 e 06). A população individual desses municípios se 

encontra entre 5.685 hab. (Doutor Ulysses) e 28.005 hab. (Rio Branco do Sul), segundo o último Censo 
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(IBGE, 2010). Os municípios que apresentaram os piores índices de ligações de esgoto como proporção das 

ligações de água, em 2010, foram: Cerro Azul (2,22%); Mandirituba (5,30%) e Almirante Tamandaré 

(13,96%) (Quadro 05 e Tabela 08). 

203. Como nas demais regiões metropolitanas, esse fato decorre da ausência de investimento em rede coletora de 

esgoto, possibilitando o aumento de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e o risco de 

dano ambiental por disposição inadequada dos esgotos produzidos.  

204. Cabe destacar os bons índices de ligações de esgoto apresentados pelos municípios de Curitiba (84,03%), 

Campina Grande do Sul (77,93%) e Lapa (71,47%), que se encontram acima da média de sua região. 

205. Neste sentido, recomenda-se aos municípios:  

a) considerar na formulação do PPA, LDO e LOA a priorização de investimentos na área de saneamento; 

b) aumentar progressivamente os investimentos em rede coletora de esgoto, de forma a reduzir as 

possibilidades de doenças associadas a saneamento ambiental inadequado e o risco ambiental, 

garantindo, dessa forma, um melhor atendimento da prestação dos serviços em direção à 

universalização. 

Tabela 8 - NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
CURITIBA EM 2010 

MUNICÍPIOS PRESTADORES 

No DE LIGAÇÕES 

ÁGUA (A) ESGOTO (B) (B/A)*100 

Curitiba SANEPAR 434.451 365.075 84,03 

Campina Grande do Sul SANEPAR 9.434 7.352 77,93 

Lapa SANEPAR 9.360 6.690 71,47 

Piraquara SANEPAR 21.860 15.025 68,73 

Pinhais SANEPAR 32.819 19.915 60,68 

Quatro Barras SANEPAR 5.475 3.276 59,84 

São José dos Pinhais SANEPAR 64.610 36.110 55,89 

Campo Largo SANEPAR 28.311 11.094 39,19 

Araucária SANEPAR 30.899 11.523 37,29 

Fazenda Rio Grande SANEPAR 21.719 7.028 32,36 

Colombo SANEPAR 55.180 17.288 31,33 

Balsa Nova SANEPAR 3.379 793 23,47 

Campo Magro SANEPAR 5.536 1.184 21,39 

Almirante Tamandaré SANEPAR 25.685 3.585 13,96 

Mandirituba SANEPAR 3.305 175 5,30 

Cerro Azul SANEPAR 2.384 53 2,22 

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (1) 754.407 506.166 67,09 
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Fonte: SANEPAR e Prestadores Municipais. 

IV.2.2 75% dos Municípios com Prestadores Autônomos de 2 Regiões Metropolitanas do 

Estado não Dispõem de Plano Municipal de Saneamento Básico 

206. Os empreendimentos de saneamento da maioria dos municípios com prestadores autônomos de 2 regiões 

metropolitanas do Estado não têm sido norteados pelos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), 

como é o caso de Jataizinho, Sertanópolis, São Jorge do Ivaí, Presidente Castelo Branco, Lobato e Marialva. A 

razão fundamental é que os municípios, ainda, não elaboraram esses planos ou estão pleiteando recursos 

junto a FUNASA para a contratação de consultoria para sua elaboração. Em função disso, os 

empreendimentos são realizados para atender demandas urgentes sem levar em conta um maior horizonte 

temporal e metas progressivas de atendimentos dos serviços à população. 

207. Esse fato contraria as diretrizes estabelecidas no art. 19, § 1° da Lei Federal Nº 11.445/2007 e arts. 23, inc. I, 

24, inc. I e 25 incs. I a V do Decreto Federal Nº 7.217/2010, quanto à necessidade de planejamento das 

ações de saneamento pelo titular dos serviços. 

208. Por outro lado, os respectivos Planos Plurianuais desses municípios não têm cumprido o papel de efetivo 

instrumento de planejamento das ações de longo prazo dessas municipalidades, uma vez que não estão, 

nesses planos, bem definidos os critérios e as metas físicas e financeiras da função saneamento, servindo este 

instrumento mais para cumprir uma exigência legal. 

209. Cabe ressaltar que os municípios de Sarandi e Ibiporã já elaboraram e aprovaram seus PMSB. Entretanto, em 

Sarandi, os empreendimentos ainda não têm sido norteados pelo PMSB. 

210. Assim, recomenda-se aos municípios: 

a) adotar os procedimentos necessários para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, 

tendo em vista que a sua existência é condição de acesso aos recursos orçamentários da União ou a 

recursos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando 

destinado a serviços de saneamento básico, a partir de 2.014, segundo o art. 26, § 2° do Decreto 

Federal No 7.217/2010; 

b) elaborar seus planos plurianuais considerando que, no caso de investimentos em saneamento, 

traduzam com fidelidade os critérios e as metas físicas e financeiras das ações de investimento em 

saneamento para que, assim, possam cumprir com o papel de instrumento efetivo de planejamento 

das ações de longo prazo e sirvam como fonte de monitoramento dessas ações. 

211. Espera-se, com isso, que até o final de 2013 todos os municípios paranaenses tenham seus PMSB elaborados 

e aprovados, afim de que possam orientar a aplicação de recursos orçamentários para o saneamento e 

também garantir o acesso desses municípios aos recursos de financiamento federal. 

IV.2.3 Investimentos em Saneamento nos Municípios com Prestadores Autônomos de 2 

Regiões Metropolitanas do Estado são Realizados para Atender Demandas Pontuais e Urgentes  

212. Os investimentos em saneamento na maioria dos municípios com prestadores autônomos de 2 regiões 

metropolitanas do Estado são realizados com base em critérios diversos para atender demandas pontuais e 

urgentes e não estão sistematizados em um plano. 
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213. Em Jataizinho, os recursos são investidos primeiramente em ampliação de rede nas regiões que não 

necessitam de elevatórias. Depois, investe-se na construção de elevatórias nas regiões cuja topografia assim 

o determine. Em seguida, amplia-se a rede nessa região. 

214. Em Ibiporã, os recursos são investidos prioritariamente em abastecimento de água. A rede de esgoto atende 

a 98% da população, com 100% do esgoto sendo tratado. Os gastos com esgoto são de manutenção. 

215. Em Sertanópolis, os recursos são investidos prioritariamente nas regiões próximas a Estação de Tratamento 

de Esgoto – ETE – em função da situação de recalque. Assim, a topografia, como em Jataizinho, define a 

prioridade dos investimentos, não se levando em consideração a população de baixa renda. Nas regiões que 

não tem rede de esgoto há fossas, cujo esgoto é recolhido e despejado na ETE. 

216. Em São Jorge do Ivaí, como em Ibiporã, os recursos são investidos prioritariamente em abastecimento de 

água, por meio da captação de mina e poço artesiano. O município tem ampliado a rede de abastecimento de 

água em conjuntos habitacionais populares através da FUNASA. A coleta do esgoto já está resolvida. 

217. Em Pres. Castelo Branco, a construção de nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a compra de 

equipamentos para poder operá-la e operar a rede foram considerados investimentos prioritários. Assim 

como, nos demais municípios, a topografia é um critério para definição dos investimentos prioritários, dada a 

proximidade do emissário. 

218. Em Lobato, os recursos são investidos prioritariamente em abastecimento de água. A instalação de esgoto 

está resolvida, com toda a população tendo acesso à rede. 

219. Em Sarandi, a equipe
49

 do prestador “Águas de Sarandi” não sabia informar o destino prioritário dos 

investimentos. Embora, o município tenha aprovado recentemente o seu Plano Municipal de Saneamento 

Básico, a escassez de investimentos em rede de esgoto é grande – apenas 3% das ligações de água estão 

conectadas a rede de esgoto. 

220. Em Marialva, a demanda da população e a necessidade de preservação do manancial definem os 

investimentos que serão realizados prioritariamente. 

221. Enfim, a realização de investimentos para atender demandas pontuais e urgentes sem obedecer a uma 

política pública de saneamento básico e a um plano municipal de saneamento, previamente formulado, com 

maior horizonte temporal e metas progressivas de atendimento dos serviços à população, contraria as 

diretrizes estabelecidas no art. 19, incs. I a V, § 1° a 6°, da Lei Federal Nº 11.445/2007, e arts. 23, 24, inc. I, 

e 25, incs. I a V do Decreto Federal Nº 7.217/2010, podendo resultar em menor eficácia e eficiência dos 

investimentos e menores ganhos em termos de equidade (beneficiar populações de alta renda em detrimento 

de populações mais carentes). 

222. Cabe ressaltar que os municípios de Sarandi e Ibiporã já elaboraram e aprovaram seus respectivos planos 

municipais de saneamento. Entretanto, em Sarandi, os empreendimentos ainda não têm sido norteados pelo 

PMSB. 

223. Assim, recomenda-se aos municípios: 

a) adotar os procedimentos necessários para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, 

tendo em vista que a sua existência é condição de acesso aos recursos orçamentários da União ou a 

recursos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando 

destinado a serviços de saneamento básico, a partir de 2014, segundo o art. 26, § 2° do Decreto 

Federal No 7.217/2010; 

                                                      
49 Que tinha assumido o órgão em período recente.  
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b) elaborar seus planos plurianuais considerando que, no caso de investimentos em saneamento, 

traduzam com fidelidade os critérios e as metas físicas e financeiras das ações de investimento em 

saneamento para que, assim, possam cumprir com o papel de instrumento efetivo de planejamento 

das ações de longo prazo e sirvam como fonte de monitoramento dessas ações. Com isso, espera-se 

que até o final de 2013 todos os municípios paranaenses tenham seus PMSB elaborados e aprovados. 

IV.2.4 População de Baixa Renda não Figura como Critério do Destino dos Investimentos em 

Saneamento em 88% dos Municípios com Prestadores Autônomos de 2 Regiões Metropolitanas 

do Estado 

224. Entre os municípios com prestadores autônomos de 2 regiões metropolitanas do Estado, Ibiporã foi o único 

que apresentou tratamento privilegiado de investimentos para a população de "baixa renda". Esse município 

disponibiliza rede de esgoto para os conjuntos habitacionais e exige que os loteamentos privados entreguem 

os lotes já equipados com rede de esgoto. Em geral, nos demais municípios, os empreendimentos são 

realizados para atender demandas urgentes sem levar em conta maior horizonte temporal e metas 

progressivas de atendimentos dos serviços à população mais necessitada. 

225. A realização de investimentos para atender demandas pontuais e urgentes sem obedecer a uma política 

pública de saneamento básico e a um plano municipal de saneamento, previamente formulado, com maior 

horizonte temporal e metas progressivas de atendimento dos serviços à população, contraria as diretrizes 

estabelecidas no art. 19, incs. I a V, § 1° a 6°, da Lei Federal Nº 11.445/2007, e artigos 23, 24, inc. I, e 25, 

incs. I a V do Decreto Federal Nº 7.217/2010, podendo resultar em menor eficácia e eficiência dos 

investimentos e menores ganhos em termos de equidade (beneficiar populações de alta renda em detrimento 

de populações mais carentes). 

226. Assim, recomenda-se aos municípios elaborar seus respectivos planos municipais de saneamento privilegiando 

ações que garantam o acesso da população de baixa renda aos serviços. Com isso, espera-se que até o final 

de 2013 todos os municípios paranaenses tenham esses planos elaborados e aprovados para que possam 

orientar, a partir de 2014, a aplicação de recursos orçamentários para o saneamento. 

IV.2.5 Investimentos Realizados pela SANEPAR nos Municípios Concedentes Obedecem a 

Critérios Definidos pela Companhia 

227. Os investimentos realizados pela SANEPAR nos municípios sob sua concessão obedecem a critérios definidos 

pela Companhia, a saber: adensamento populacional; preservação de mananciais; 80% de atendimento de 

esgoto, para os municípios com população acima de 50.000 hab.; 65% de atendimento de esgoto
50

, para os 

municípios com população abaixo de 50.000 hab. 

228. Esse fato contraria as diretrizes estabelecidas nos arts. 9° (inc. I e II) e 11 (inc. I e § 1° e 2° do inc. IV) da 

Lei Federal Nº 11.445/2007, e arts. 23 (inc. I), 24 (inc. I), 25 e 39 (inc. I, e § 3°do inc. VI) do Decreto 

Federal Nº 7.217/2010, quanto à responsabilidade do titular (município) de elaborar e aprovar os planos 

municipais de saneamento, que deveriam nortear os respectivos contratos de concessão celebrados entre o 

titular dos serviços (município) e o concessionário (SANEPAR), em especial quanto as metas progressivas de 

atendimento dos serviços, definidas a partir de diagnóstico prévio. A contradição existente entre a política de 

investimentos da SANEPAR que tem um caráter regional e do municio, cujo interesse é local, não favorece a 

                                                      
50 SANEPAR – Relatórios de Planejamento Estratégico. 
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transparência das ações, a eficiência e a eficácia dos investimentos nem a equidade na prestação dos 

serviços. 

229. Assim, recomenda-se aos municípios: 

a) elaborar e aprovar os respectivos planos municipais de saneamento básico; 

b) vincular nos contratos de concessão firmados com a SANEPAR, a partir de 2014, as prioridades 

estabelecidas nos planos municipais de saneamento básico, como requisito para os investimentos a 

serem realizados. 

IV.2.6 Municípios com Prestadores Autônomos de 2 Regiões Metropolitanas do Estado 

Apresentam Dificuldades Técnicas e Institucionais para Viabilizar suas Ações 

230. Alguns municípios com prestadores autônomos de 2 regiões metropolitanas do Estado apresentam 

dificuldades de ordem técnica-institucional para viabilizar ações de investimento: 

a) Jataizinho não tem engenheiro no seu quadro de pessoal, mas o Consórcio do qual faz parte 

(CISMASA) proporciona assessoria técnica e jurídica para os projetos; 

b) Sertanópolis, não tem engenheiro no quadro de pessoal e apesar de ter sido aprovado um engenheiro 

através de concurso, as despesas de pessoal do município se encontram no limite estabelecido pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF), dificultando a contratação; 

c) Pres. Castelo Branco, não tem pessoal capacitado para elaborar projetos e preparar relatórios que 

cumpram com as exigências da contabilidade pública; 

d) Lobato, apresenta impedimento para contratação pela LRF, entretanto a elaboração de projetos de 

investimentos para água e esgoto tem sido viabilizada através de consultoria. 

Há municípios, porém, que não alegaram esse tipo de dificuldade como Ibiporã, Sarandi e São Jorge do Ivaí. 

231. Assim, recomenda-se a esses municípios elaborar Plano de Ação contendo alternativas para superar as 

dificuldades apontadas, a fim de que possam cumprir com as exigências e os prazos estabelecidos pela Lei 

Federal Nº 11.445/2007 e o Decreto Federal Nº 7.217/2010. 

IV.2.7 93% dos Municípios que Integram as 3 Regiões Metropolitanas do Estado não 

Efetuaram Investimentos em Saneamento Rural no Período 2008/2010 

232. Com exceção dos municípios de Jataizinho, Dr. Camargo, Lapa e Mandirituba que apresentaram aplicações, 

ainda que muito aquém do necessário em “saneamento rural”, nos demais municípios das 3 regiões 

metropolitanas do Estado nenhum investimento foi feito nessa rubrica, no período 2008/2010 (Tabela 09), 

aumentando, em consequência, a possibilidade de ocorrência de doenças relacionadas a saneamento 

ambiental inadequado e de dano ambiental por disposição inadequada dos esgotos produzidos.  

233. Assim, recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em “saneamento rural”, de 

forma a reduzir as possibilidades das ocorrências acima especificadas. 
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Tabela 9 - MUNICÍPIOS DAS 3 REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO QUE APRESENTAM GASTOS NA FUNÇÃO SANEAMENTO NOS BALANÇOS 
ORÇAMENTÁRIOS ANUAIS - 2008 -2010 (R$ 1.000,00) 

MUNICÍPIOS 
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO RURAL SANEAMENTO BÁSICO URBANO 

DEMAIS SUB-FUNÇÕES 
SANEAMENTO 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Jataizinho (2010 - até out.) 1.192,54 1.253,32 923,94 0,00 5,82 0,36 1.192,54 920,42 663,14 0,00 327,07 260,44 

Ibiporã (2010 - até ago.) 8.108,21 7.708,30 5.384,70 0,00 0,00 0,00 8.108,21 7.708,30 4.523,65 0,00 0,00 861,05 

Sertanópolis (2010 - até ago.) 1.362,80 1.501,38 1.145,32 0,00 0,00 0,00 805,70 900,05 698,08 557,10 601,33 447,23 

São Jorge do Ivaí  195,58 101,25 0,00 0,00 0,00 0,00 195,58 101,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pres. Castelo Branco 218,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lobato (2010 - até ago.) 438,83 398,07 277,54 0,00 0,00 0,00 261,65 212,63 157,81 177,17 185,45 119,73 

Sarandi (2010 - até jun.) 0,00 0,00 1.636,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612,24 0,00 0,00 23,83 

Marialva (2010 - até ago.) 1.605,79 1.572,77 1.402,22 0,00 0,00 0,00 1.605,79 1.572,77 1.402,22 0,00 0,00 0,00 

Londrina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cambé (2010 até out.) 0,00 0,00 3.294,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.294,26 0,00 0,00 0,00 

Cambira 14,27 14,27 21,42 0,00 0,00 0,00 14,27 14,27 21,42 0,00 0,00 0,00 

Dr. Camargo 35,67 0,00 0,00 35,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flórida (2010 - até ago.) 169,26 214,34 122,66 0,00 0,00 0,00 169,26 214,34 122,66 0,00 0,00 0,00 

Iguaraçu (2010 - até abr.) 202,92 175,66 92,99 0,00 0,00 0,00 202,92 175,66 92,99 0,00 0,00 0,00 

Ivatuba (2010 - até ago.) 32,13 37,24 18,38 0,00 0,00 0,00 32,13 37,24 18,38 0,00 0,00 0,00 

Mandaguaçu (2010 - até ago.) 147,63 0,00 72,86 0,00 0,00 0,00 147,63 0,00 72,86 0,00 0,00 0,00 

Maringá 6.840,65 9.423,11 12.614,98 0,00 0,00 0,00 6.840,65 9.423,11 12.614,98 0,00 0,00 0,00 

Dr. Ulysses 330,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cerro Azul (2010 - até ago.) 2,48 68,30 58,80 0,00 0,00 0,00 2,48 68,30 58,80 0,00 0,00 0,00 

Fonte: SISTN - Despesa por Função - Balanço Orçamentário Anual (2008, 2009); Relatório Resumido de Execução da Receita (2010). 

Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp. Acesso: novembro de 2010. 
  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp
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MUNICÍPIOS 
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO RURAL SANEAMENTO BÁSICO URBANO 

DEMAIS SUB-FUNÇÕES 
SANEAMENTO 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Rio Branco do Sul 1.293,80 1.033,25 837,91 0,00 0,00 0,00 1.293,80 1.033,25 837,91 0,00 0,00 0,00 

Alm. Tamandaré (2010 - até fev.) 766,09 1.640,83 380,94 0,00 0,00 0,00 766,09 1.640,83 380,94 0,00 0,00 0,00 

Quatro Barras 0,00 229,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pinhais 0,00 0,00 2.106,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106,16 

Piraquara 3.000,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,07 0,00 0,00 

Curitiba (2010 - até out.) 0,00 93.673,37 114.655,25 0,00 0,00 0,00 0,00 93.673,37 114.655,25 0,00 0,00 0,00 

Campo Largo 182,57 176,53 0,00 0,00 0,00 0,00 182,57 176,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Balsa Nova 237,00 109,98 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 109,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lapa 252,80 0,00 0,00 252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contenda (2010 - até ago.) 142,92 144,04 90,55 0,00 0,00 0,00 142,92 144,04 90,55 0,00 0,00 0,00 

Quitandinha (2010 - até out.) 0,00 97,58 46,73 0,00 0,00 0,00 0,00 97,58 46,73 0,00 0,00 0,00 

Mandirituba (2010 - até out.) 85,83 12,08 3,43 0,00 6,04 3,43 85,83 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agudos do Sul (2010 - até ago.) 19,85 0,00 119,20 0,00 0,00 0,00 19,85 0,00 119,20 0,00 0,00 0,00 

Fonte: SISTN - Despesa por Função - Balanço Orçamentário Anual (2008, 2009); Relatório Resumido de Execução da Receita (2010). 
Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp. Acesso: novembro de 2010. 
 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp
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IV.2.8 Ausência de Transparência na Apresentação dos Gastos em Saneamento nos Municípios 

com Serviços Concedidos a SANEPAR 

234. Os balanços orçamentários municipais não são um retrato fidedigno das despesas com saneamento dos 

municípios das 3 regiões metropolitanas do Estado com serviços concedidos à SANEPAR. Isso ocorre porque 

os gastos realizados pela SANEPAR, nesses municípios, não são contabilizados nesses balanços. Além disso, 

as despesas da Companhia nos municípios também não são apresentadas de forma desagregada (por 

município) no Plano Plurianual do Estado – PPA e no Orçamento anual (despesas previstas), nem tampouco 

no balanço anual do Estado (despesas realizadas). 

235. Esse fato contraria o art. 2°, inciso IX, da Lei Federal Nº 11.445/2007, que dispõe sobre os serviços serem 

prestados com base no princípio da transparência das ações. 

236. Assim, recomenda-se ao Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral, constar no PPA, no Orçamento Anual e no respectivo balanço do Estado, informações 

desagregadas sobre os investimentos programados e realizados pela SANEPAR em cada municipalidade que 

tem os serviços de saneamento sob sua concessão, a fim de que esses documentos reflitam a realidade dos 

fatos e possam servir de instrumento de planejamento e de controle das ações realizadas em saneamento no 

Estado. 

IV.2.9 75% dos Municípios com Prestadores Autônomos de 2 Regiões Metropolitanas do 

Estado não Investiram em Saneamento no Período 2008/2010 

237. Dos 8 municípios com prestadores autônomos de 2 regiões metropolitanas do Estado, em apenas 2 

(Sertanópolis e Pres. Castelo Branco) houve investimentos em saneamento no período 2008/2010 (Tabela 

10). A falta de investimentos em saneamento aumenta a possibilidade de ocorrência de doenças relacionadas 

a saneamento ambiental inadequado e de danos ambientais por disposição inadequada de esgotos. 

238. Assim, recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente as despesas de investimento em 

saneamento de forma a reduzir a probabilidade dessas ocorrências. 
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Tabela 10 - INVESTIMENTOS PROGRAMADOS X INVESTIMENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS COM PRESTADORES AUTÔNOMOS DE SANEAMENTO, 
NAS 3 REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO DO PARANÁ, NO PERÍODO 2008-2010 

MUNICÍPIO/PRESTADOR 
PROJETO/ATIVIDADE 

2008 2009 2010 EVOLUÇÃO 
REALIZADO 
2008/2010 PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) 

JATAÍZINHO (SAAE)           

Construção novas unidades captação 
residencial água - rural  

15.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00         

Construção rede adutora/distribuição de 
água potável - rural  

10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5.024,00 25,12         

Operação e manutenção do sistema de 
água rural  

1.800,00 0,00 0,00       500,00 0,00 0,00   

Ampliação rede distribuidora água potável 
- urbana  

20.000,00 14.630,26 73,15 20.000,00 18.672,80 93,36 10.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Aquisição de veículos  41.049,84 35.719,00 87,01       30.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Aquisição de hidrômetros  40.000,00 18.710,00 46,78 50.000,00 36.500,00 73,00       -100,00 

Operação e manutenção do sistema de 
água urbano  

66.000,00 51.095,07 77,42 51.500,00 34.224,14 66,45 22.000,00 7.971,74 36,24 -84,40 

Construção/ampliação rede coletora 
esgoto-urbano 

10.000,00 6.094,00 60,94 20.000,00 8.774,40 43,87       -100,00 

Construção de leito de secagem de 
esgoto-ETE 

10.000,00 3.500,00 35,00       123.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Operação e manutenção do sistema de 
esgoto 

20.000,00 16.435,68 82,18 30.000,00 22.791,42 75,97 22.500,00 11.280,96 50,14 -31,36 

TOTAL 233.849,84 146.184,01 62,51 221.500,00 125.986,76 56,88 208.000,00 19.252,70 9,26 -86,83 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná – dados obtidos do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM – AM). 
Nota: A busca envolveu tanto a Prefeitura quanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

Legenda: PREV, significa recursos previstos.  REAL, significa investimentos realizados.  B/A, é expresso em % da relação (B/A)*100.  EVOLUÇÃO REALIZADO 2008-2010, significa Crescimento da despesa realizada entre 
2010/2008, (B2010-B2008)/B2008 * 100 
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AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

 

MUNICÍPIO/PRESTADOR 
PROJETO/ATIVIDADE 

2008 2009 2010 EVOLUÇÃO 
REALIZADO 
2008/2010 PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) 

IBIPORÃ (SAMAE)           

Construção de unidades de captação, 
elevação, tratamento, reserva e 
distribuição de água-rural 

30.000,00 14.209,90 47,37 15.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Construção, ampliação, reforma edificação 
de sistema de água 

15.000,00 0,00 0,00 30.000,00 14.064,42 46,88 30.000,00   0,00   

Melhoria e ampliação do sistema de água 150.000,00 12.653,29 8,44 70.000,00 13.205,00 18,86   0,00   -100,00 

Aquisição de hidrômetros 65.000,00 0,00 0,00 60.000,00 18.300,00 30,50 33.000,00 12.040,00 36,48   

Interligação aquífero guarani a rede do 
SAMAE 

290.100,00 2.105.749,50 725,87 100.000,00 524.504,00 524,50 320.000,00 93.430,00 29,20 -95,56 

Aquisição de veículos 60.000,00 8.409,00 14,02 60.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Operação e manutenção do sistema de 
água 

30.000,00 13.570,13 45,23 55.000,00 51.412,00 93,48 25.000,00 6.878,00 27,51 -49,32 

Construção, ampliação, reforma, 
edificação do sistema de esgoto 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00   0,00   

Ampliação da rede de coleta e sistema de 
tratamento de esgoto sanitário 

83.000,00 17.293,60 20,84 55.000,00 0,00 0,00   0,00   -100,00 

Construção de unidades elevatórias de 
tratamento de esgoto 

40.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00   

Operação e manutenção do sistema de 
esgoto 

30.000,00 330,00 1,10 15.000,00 5.440,00 36,27 10.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná – dados obtidos do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM – AM). 

Nota: A busca envolveu tanto a Prefeitura quanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 
Legenda: PREV, significa recursos previstos.  REAL, significa investimentos realizados.  B/A, é expresso em % da relação (B/A)*100.  EVOLUÇÃO REALIZADO 2008-2010, significa Crescimento da despesa realizada entre 

2010/2008, (B2010-B2008)/B2008 * 100 
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AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

 

MUNICÍPIO/PRESTADOR 
PROJETO/ATIVIDADE 

2008 2009 2010 EVOLUÇÃO 
REALIZADO 
2008/2010 PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) 

Reequipamento, readequação de serviços 
de limpeza pública, usina, aterro 

45.000,00 2.203,52 4,90 16.000,00 0,00 0,00 3.685,00 0,00 0,00 -100,00 

Operação e manutenção da coleta e 
tratamento de lixo 

10.000,00 49.280,00 492,80 8.000,00 390,00 4,88 5.000,00 0,00 0,00 -100,00 

TOTAL 858.100,00 2.223.698,94 259,14 519.000,00 627.315,42 120,87 476.685 112.348 23,57 -94,95 

SERTANÓPLIS (SAAE)           

Perfuração de poço. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 608,84 6,09 8.000,00 0,00 0,00   

Parcelamento de dívida junto a COPEL       0,00 35.387,30           

Manutenção dos serviços de captação de 
água 

            85.000,00 70.774,60 83,26   

Manutenção de serviços de laboratório             4.000,00 0,00 0,00   

Ampliação da rede de distribuição de 
água. 

10.000,00 19.073,02 190,73 20.000,00 3.194,00 15,97 10.000,00 9.214,44 92,14 -51,69 

Construção de reservatório de água              15.000,00 0,00 0,00   

Ampliação da rede de esgoto. 40.000,00 76.618,96 191,55 100.000,00 73.494,19 73,49 70.000,00 27.386,10 39,12 -64,26 

Construção de sistema de recalque de 
esgoto 

            15.000,00 0,00 0,00   

 TOTAL 60.000,00 95.691,98 159,49 130.000,00 112.684,33 86,68 207.000,00 107.375,14 51,87 12,21 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná – dados obtidos do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM – AM). 

Nota: A busca envolveu tanto a Prefeitura quanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

Legenda: PREV, significa recursos previstos.  REAL, significa investimentos realizados.  B/A, é expresso em % da relação (B/A)*100.  EVOLUÇÃO REALIZADO 2008-2010, significa Crescimento da despesa realizada entre 
2010/2008, (B2010-B2008)/B2008 * 100 
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AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

 

MUNICÍPIO/PRESTADOR 
PROJETO/ATIVIDADE 

2008 2009 2010 EVOLUÇÃO 
REALIZADO 
2008/2010 PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) 

SÃO JORGE DO IVAÍ (SAMAE)           

Prosseguimento com implantação da rede 
coletora de esgoto 

15.000,00 55.766,77 371,78 15.600,00 79.839,90 511,79 16.380,00 0,00 0,00 -100,00 

Obras de ligação domiciliar a rede coletora 
de esgoto 

17.500,00 0,00 0,00               

Melhoria e ampliação do sistema de 
captação, reserva 

50.000,00 122.553,70 245,11 70.800,00 1.431,68 2,02 55.125,00 28.000,00 50,79 -77,15 

 TOTAL 82.500,00 178.320,47 216,15 86.400,00 81.271,58 94,06 71.505,00 28.000,00 39,16 -177,15 

PRES. CASTELO BRANCO (SAMAE)           

Construção de unidades de captação, 
elevação, .tratamento, reserva de água 

5.000,00 384,38 7,69 10.000,00 9.328,80 93,29 10.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Ampliação, reforma e reaparelhamento do 
sistema de água 

12.100,00 696,40 5,76 10.000,00 8.669,90 86,70 10.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Operação e manutenção do sistema de 
água  

12.000,00 3.747,50 31,23 10.000,00 7.170,00 71,70 6.000,00 15.537,50 258,96 314,61 

Construção de unidades de elevação e 
tratamento de esgoto 

2.500,00 204,00 8,16 10.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Prosseguimento com obras do sistema de 
esgoto sanitário e abastecimento 

6.250,00 0,00 0,00 6.875,00 0,00 0,00         

Implantar aterro sanitário, inclusive 
aquisição, de terreno 

500,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 150.000,00 60.000,00 40,00   

 TOTAL 38.350,00 5.032,28 13,12 47.425,00 25.168,70 53,07 189.000,00 75.537,50 39,97 1.401,06 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná – dados obtidos do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM – AM). 

Nota: A busca envolveu tanto a Prefeitura quanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 
Legenda: PREV, significa recursos previstos.  REAL, significa investimentos realizados.  B/A, é expresso em % da relação (B/A)*100.  EVOLUÇÃO REALIZADO 2008-2010, significa Crescimento da despesa realizada entre 

2010/2008, (B2010-B2008)/B2008 * 100 
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AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

 

MUNICÍPIO/PRESTADOR 
PROJETO/ATIVIDADE 

2008 2009 2010 EVOLUÇÃO 
REALIZADO 
2008/2010 PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) 

LOBATO (SAMAE)           

Ampliação, reforma e reaparelhamento do 
sistema de água 

66.300,00 3.002,20 4,53 68.089,00 13.274,33 19,50 45.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Construção de unidade de elevação e 
tratamento e elevatória de água 

47.000,00 0,00 0,00 55.500,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00   

Construção de unidades de elevação e 
tratamento esgoto 

18.500,00 7.493,40 40,50 18.000,00 4.925,67 27,36 26.300,84 0,00 0,00 -100,00 

Operação e manutenção sistema de água 6.500,00 2.000,00 30,77 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 -100,00 

Operação e manutenção sist. de esgoto 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00   

 TOTAL 141.300,00 12.495,60 8,84 152.589,00 18.200,00 11,93 168.300,84 0,00 0,00 -100,00 

SARANDI (ÁGUAS DE SARANDI)           

Construção e Reforma de Edifício para 
Administração 

194.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00   

Manutenção dos Serviços Administrativos 10.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.730,00 3,46 80.000,00 0,00 0,00   

Construção de unidade de captação, 
reserva, tratamento, elevação, ampliação 
e reaparelhamento do sistema  

2.167.600,40 939.686,97 43,35 7.285.500,00 1.556.108,57 21,36 7.600.000,00 209.167,31 2,75 -77,74 

Operação, manutenção dos serviços de 
captação, administração e distribuição de 
água e tratamento 

5.000,00 414,00 8,28 150.000,00 5.008,04 3,34 100.000,00 125.300,00 125,30 30.165,70 

 TOTAL 2.376.600,40 940.100,97 39,56 7.550.500,00 1.562.846,61 20,70 8.680.000,00 334.467,31 3,85 -64,42 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná – dados obtidos do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM – AM). 

Nota: A busca envolveu tanto a Prefeitura quanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 
Legenda: PREV, significa recursos previstos.  REAL, significa investimentos realizados.  B/A, é expresso em % da relação (B/A)*100.  EVOLUÇÃO REALIZADO 2008-2010, significa Crescimento da despesa realizada entre 
2010/2008, (B2010-B2008)/B2008 * 100 
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AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

 

MUNICÍPIO/PRESTADOR 
PROJETO/ATIVIDADE 

2008 2009 2010 EVOLUÇÃO 
REALIZADO 
2008/2010 PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) 

Marialva (SAEMA)           

Perfuração e instalação de poços 
semiartesiano nas comunidades, conjunto 
e jardins 

             
2.500,00  

0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00   

Aquisição, contratação e reforma de 
imobilizações técnicas 

          
21.000,00  

0,00 0,00 22.050,00 0,00 0,00         

Aquisição de equipamentos 46.500,00 9.104,00 19,58 48.825,00 44.273,00 90,68 50.000,00 13.509,00 27,02 48,39 

Aquisição de equipamentos             5.000,00 0,00 0,00   

Poço semiartesiano em Santa Fé 
          

21.500,00  
0,00 0,00 22.575,00 0,00 0,00         

Substituição da caixa d'água do 
distribuição S.M. do Cambuí 

2.500,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00         

Deslocamento do reservatório de água 
localizado na Avenida Rui Barbosa 

21.500,00 0,00 0,00 22.575,00 0,00 0,00         

Manutenção e conservação caixas d'água 
no município 

10.500,00 0,00 0,00 11.025,00 0,00 0,00         

Substituição de encanamento galvanizado 
antigo para encanamento de PVC 

          
85.000,00  

0,00 0,00 89.250,00 0,00 0,00         

Implantação de rede coletora de esgoto 
em locais inexistentes, conjuntos e jardins  

345.000,00 203.446,81 58,97 512.250,00 231.856,46 45,26 500.000,00 150.642,56 30,13 -25,95 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná – dados obtidos do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM – AM). 

Nota: A busca envolveu tanto a Prefeitura quanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 
Legenda: PREV, significa recursos previstos.  REAL, significa investimentos realizados.  B/A, é expresso em % da relação (B/A)*100.  EVOLUÇÃO REALIZADO 2008-2010, significa Crescimento da despesa realizada entre 

2010/2008, (B2010-B2008)/B2008 * 100 
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AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

 

MUNICÍPIO/PRESTADOR 
PROJETO/ATIVIDADE 

2008 2009 2010 EVOLUÇÃO 
REALIZADO 
2008/2010 PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) PREV (A) REAL (B) (B/A) 

Construção de 3 lagoas de tratamento e 
ou/reforma das existentes 

21.500,00 0,00 0,00 22.575,00 0,00 0,00         

Implantação de rede de esgoto sanitário 
Vila Brasil  

21.500,00 0,00 0,00 22.575,00 0,00 0,00         

Desl. lagoa tratamento de esgoto loc. 
fundo J. Planalto 

21.000,00 0,00 0,00 22.050,00 0,00 0,00         

Readequação da rede de esgoto conjunto 
habitacional Antonio G. Sanches 

52.500,00 0,00 0,00 55.125,00 0,00 0,00         

Aquisição de área p/ instalação de lagoa 
de recalque de tratamento 

            20.000,00 0,00 0,00   

Aquisição de um caminhão auto fossa 52.500,00 0,00 0,00 55.125,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00   

 TOTAL 725.000,00 212.550,81 29,32 911.250,00 276.129,46 30,30 585.000,00 164.151,56 28,06 -22,77 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná – dados obtidos do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM – AM). 
Nota: A busca envolveu tanto a Prefeitura quanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

Legenda: PREV, significa recursos previstos.  REAL, significa investimentos realizados.  B/A, é expresso em % da relação (B/A)*100.  EVOLUÇÃO REALIZADO 2008-2010, significa Crescimento da despesa realizada entre 
2010/2008, (B2010-B2008)/B2008 * 100 
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AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

IV.2.10 Dos 4 Municípios da Região Metropolitana de Londrina, com Serviços Prestados 

pela SANEPAR, Cambé foi Único que Apresentou Redução de Investimentos em Coleta de 

Esgoto no Período 2008/2010 

244. Dos 04 municípios da região metropolitana de Londrina com serviços prestados pela SANEPAR, Cambé foi o 

único que apresentou redução de investimentos em coleta de esgotos no período 2008/2010 (Tabela 11). A 

redução de investimentos em coleta de esgotos propicia o aumento da ocorrência de doenças relacionadas a 

saneamento ambiental inadequado e de danos ambientais por disposição inadequada dos esgotos produzidos. 

245. Assim, recomenda-se ao município de Cambé aumentar progressivamente os investimentos em coleta de 

esgotos de forma a reduzir a probabilidade dessas ocorrências e garantir a melhoria no atendimento dos 

serviços em direção à universalização. 
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AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

 

Tabela 11 - INVESTIMENTOS PROGRAMADOS X INVESTIMENTOS REALIZADOS, EM COLETA DE ESGOTOS, PELA SANEPAR, NOS MUNICÍPIOS 
PARANAENSES DAS 3 REGIÕES METROPOLITANAS, NO PERÍODO 2008-2010, EM R$ 1.000,00 

MUNICÍPIOS 
2008 2009 2010 EVOLUÇÃO DO 

REALIZADO 
2008/2010 PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % 

Londrina 2.834,93 5.656,52 199,53 23.207,97 8.648,72 37,27 32.863,88 31.229,41 95,03 452,10 

Cambé   978,95 100,00   546,01 100,00   308,36 100,00 -68,50 

Rolândia 2.918,71 260,08 8,91 1.315,54 708,81 53,88 3.068,32 2.427,00 79,10 833,17 

Bela Vista do Paraíso   3,33 100,00   139,13 100,00   32,55 100,00 877,48 

RM de Londrina 5.753,65 6.898,88 119,90 24.523,51 10.042,67 40,95 35.932,21 33.997,32 374,13 392,79 

Mandaguari   821,53 100,00   1.277,73 100,00   119,77 100,00 -85,42 

Maringá 7.179,00 4.301,38 59,92 12.498,81 8.308,99 66,48 7.326,96 9.231,68 126,00 114,62 

Astorga   39,22 100,00   48,94 100,00   48,44 100,00 23,51 

Doutor Camargo   4,59 100,00   8,12 100,00   1,22 100,00 -73,42 

Floraí   0,03 100,00   3,05 100,00   0,01 100,00 -66,67 

Itambé   0,31 100,00   0,39 100,00   1,10 100,00 254,84 

Jandaia do Sul   184,15 100,00   52,69 100,00   143,31 100,00 -22,18 

Mandaguaçu   13,62 100,00   13,43 100,00   31,30 100,00 129,81 

Paiçandu   83,30 100,00   531,70 100,00   272,98 100,00 227,71 

Santa Fé   1,43 100,00   3,62 100,00   4,35 100,00 204,20 

RM de Maringá 7.179,00 5.449,56 75,91 12.498,81 10.248,66 82,00 7.326,96 9.854,16 134,49 80,82 

Fonte: SANEPAR 
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AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

 

MUNICÍPIOS 
2008 2009 2010 EVOLUÇÃO DO 

REALIZADO 
2008/2010 PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % 

Cerro Azul     0,00   44,36 100,00 14,86 35,04 235,80   

Campina Grande do Sul   1.122,54 100,00   238,32 100,00 440,64 291,21 66,09 -74,06 

Almirante Tamandaré   776,33 100,00 5.310,50 2.213,83 41,69 1.256,00 2.493,85 198,55 221,24 

Colombo 9.522,88 3.076,18 32,30 1.258,91 5.425,80 430,99 2.868,60 4.980,54 173,62 61,91 

Quatro Barras   76,55 100,00   367,02 100,00 2.917,12 3.899,71 133,68 4994,33 

Pinhais   3.429,33 100,00   4.030,52 100,00 4.134,68 4.991,05 120,71 45,54 

Piraquara   7.381,94 100,00   2.627,88 100,00 3.006,99 3.657,86 121,65 -50,45 

São José dos Pinhais 1.672,18 13.220,67 790,62 1.318,29 6.982,92 529,69 2.206,69 3.205,94 145,28 -75,75 

Curitiba 2.745,06 42.028,78 1.531,07 7.619,86 34.551,36 453,44 12.367,63 20.638,78 166,88 -50,89 

Campo Largo 825,45 2.014,64 244,07   2.525,40 100,00 914,41 1.185,95 129,70 -41,13 

Balsa Nova   95,69 100,00   115,89 100,00 0,17 0,24 138,52 -99,75 

Lapa 831,08 104,71 12,60 554,05 79,80 14,40   117,48 100,00 12,20 

Araucária 2.534,78 2.975,78 117,40 1.877,89 672,64 35,82 777,22 210,81 27,12 -92,92 

Fazenda Rio Grande 1.523,22 1.845,54 121,16   3.334,04 100,00 1.832,54 3.344,74 182,52 81,23 

Mandirituba   98,07 100,00   292,97 100,00 3,05 20,59 675,08 -79,00 

Campo Magro   1.785,67 100,00   2.962,98 100,00 307,86 386,81 125,64 -78,34 

RM de Curitiba 19.654,66 80.032,42 407,19 17.939,51 66.465,73 370,50 33.048,46 49.460,60 149,66 -38,20 

Total 32.587,31 92.380,86 283,49 54.961,83 86.757,06 157,85 76.307,62 93.312,08 122,28 1,01 

Fonte: SANEPAR 
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IV.2.11 Redução de Investimentos em Ligações de Esgoto nos 4 Municípios da Região 

Metropolitana de Londrina com Serviços Concedidos à SANEPAR no Período 2008/2010 

246. Os quatro municípios da região metropolitana de Londrina, com serviços prestados pela SANEPAR, 

apresentaram redução de investimentos em ligações de esgoto no período 2008/2010 (Tabela 12). Esse fato 

propicia o aumento da ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e de danos 

ambientais por disposição inadequada dos esgotos produzidos. 

247. Assim, recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em ligações de esgoto, de 

forma a que todas as ligações de água disponham de ligações de esgoto. 

Tabela 12 - INVESTIMENTOS REALIZADOS EM Nº DE LIGAÇÕES DE ESGOTO PELA SANEPAR NOS 
MUNICÍPIOS DAS 03 REGIÕES METROPOLITANAS PARANAENSES, NOS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009 E 
2010 

MUNICÍPIOS 2008 2009 2010 
CRESCIMENTO 

2008/2010 

Londrina 5.443 6.279 2.567 -52,84 

Cambé 1.562 1.198 253 -83,80 

Rolândia 1.217 85 302 -75,18 

Bela Vista do Paraíso 246 247 13 -94,72 

Região Metropolitana de Londrina 8.468 7.809 3.135 -62,98 

Mandaguari 887 1.285 677 -23,68 

Maringá 4.613 6.023 2.367 -48,69 

Astorga 219 1.002 71 -67,58 

Doutor Camargo 6 4 -1 -116,67 

Floraí 21 1 5 -76,19 

Itambé 8 36 3 -62,50 

Jandaia do Sul 93 31 32 -65,59 

Mandaguaçu 74 16 22 -70,27 

Paiçandu 3.156 133 91 -97,12 

Santa Fé 185 163 -1 -100,54 

Região Metropolitana de Maringá 9.262 8.694 3.266 -64,74 

Cerro Azul 5 1 0 -100,00 

Campina Grande do Sul 1.057 337 193 -81,74 

Almirante Tamandaré 211 812 54 -74,41 

Colombo 1.673 1.568 535 -68,02 

Quatro Barras 218 100 71 -67,43 

Fonte: SANEPAR 
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MUNICÍPIOS 2008 2009 2010 
CRESCIMENTO 

2008/2010 

Pinhais 1.926 3.356 1.863 -3,27 

Piraquara 3.858 774 1.409 -63,48 

São José dos Pinhais 3.330 7.633 587 -82,37 

Curitiba 21.786 18.608 7.020 -67,78 

Campo Largo 1.344 876 1.402 4,32 

Balsa Nova 10 142 75 650,00 

Lapa 237 152 110 -53,59 

Araucária 1.493 1.074 252 -83,12 

Fazenda Rio Grande 4.115 578 448 -89,11 

Mandirituba 4 61 -2 -150,00 

Campo Magro 0 514 670 100,00 

Região Metropolitana de Curitiba 41.267 36.586 14.687 -64,41 

Total 58.997 53.089 21.088 -64,26 

Fonte: SANEPAR 

IV.2.12 Redução de Investimentos em Coleta de Esgotos em Todos os Municípios da 

Região Metropolitana de Maringá com Serviços Concedidos à SANEPAR no Período 2008/2010 

248. Todos os municípios da região metropolitana de Maringá, com serviços prestados pela SANEPAR, 

apresentaram redução de investimentos em coleta de esgotos no período 2008/2010 (Tabela 11), propiciando 

com isso o aumento da ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e de danos 

ambientais por disposição inadequada dos esgotos produzidos. 

249. Assim, recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em coleta de esgotos, de 

forma a reduzir a probabilidade dessas ocorrências e garantir a melhoria do atendimento dos serviços em 

direção à universalização. 

IV.2.13         Redução de Investimentos em Ligações de Esgoto em Todos os Municípios da 

Região Metropolitana de Maringá com Serviços Prestados pela SANEPAR no Período 2008/2010 

250. Todos os municípios da região metropolitana de Maringá com serviços prestados pela SANEPAR apresentaram 

redução de investimentos em ligações de esgoto no período 2008/2010 (Tabela 12). Esse fato propicia o 

aumento da ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e de danos ambientais 

por disposição inadequada dos esgotos produzidos. 

251. Assim, recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em ligações de esgoto, de 

forma a que todas as ligações de água disponham de ligações de esgoto. 
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IV.2.14 Redução de Investimentos em Tratamento de Esgoto em Todos os Municípios da 

Região Metropolitana de Maringá com Serviços Prestados pela SANEPAR no Período 2008/2010 

252. Todos os municípios da região metropolitana de Maringá, com serviços prestados pela SANEPAR, 

apresentaram redução de investimentos em tratamento de esgotos no período 2008/2010 (Tabela 13). Esse 

fato propicia o aumento da ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e de 

danos ambientais por disposição inadequada dos esgotos produzidos.  

253. Nesse sentido, recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimento em tratamento de 

esgotos, de forma a que todo o esgoto coletado seja tratado, reduzindo, com isso, a possibilidade de 

ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e o risco de danos ambientais. 
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Tabela 13 - INVESTIMENTOS PROGRAMADOS X INVESTIMENTOS REALIZADOS, EM TRATAMENTO DE ESGOTOS, PELA SANEPAR, NOS MUNICÍPIOS DAS 03 
REGIÕES METROPOLITANAS PARANAENSES NOS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009 E 2010, EM R$ 1.000,00 

MUNICÍPIOS 
2008 2009 2010 EVOLUÇÃO DO 

REALIZADO 
2008/2010 PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % 

Londrina 607,07 1.211,28 199,53 2.664,03 992,78 37,27 3.374,03 3.206,22 95,03 164,70 

Cambé   133,68 100,00   350,94 100,00   946,68 100,00 608,17 

Rolândia 481,29 42,89 8,91 246,46 132,79 53,88 333,59 263,86 79,10 515,20 

Bela Vista do Paraíso   70,43 100,00   138,20 100,00   150,81 100,00 114,13 

RM de Londrina 1.088,35 1.458,28 133,99 2.910,49 1.614,71 291,15 3.707,61 4.567,57 123,19 213,22 

Mandaguari   109,80 100,00   17,23 100,00   1,07 100,00 -99,03 

Maringá 721,00 432,00 59,92 85,19 56,63 66,47 67,12 84,57 126,00 -80,42 

Astorga   1,70 100,00   6,76 100,00   1,29 100,00 -24,12 

Doutor Camargo     0,00   1,48 100,00     0,00   

Floraí     0,00   1,48 100,00     0,00   

Itambé     0,00   2,96 100,00   0,22 100,00   

Jandaia do Sul   49,81 100,00   49,00 100,00   22,93 100,00 -53,97 

Mandaguaçu     0,00   8,24 100,00   0,65 100,00   

Paiçandu   27,48 100,00     0,00     0,00 -100,00 

Santa Fé     0,00   1,48 100,00   0,22 100,00   

RM de Maringá 721,00 620,79 86,10 85,19 145,26 170,50 67,12 110,95 165,30 -82,13 

Fonte: SANEPAR 
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MUNICÍPIOS 
2008 2009 2010 EVOLUÇÃO DO 

REALIZADO 
2008/2010 PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % PREVISTO (A) REALIZADO (B) (B/A) % 

Cerro Azul     0,00     0,00     0,00   

Campina Grande do Sul   671,28 100,00   94,63 100,00 34,54 22,82 66,08 -96,60 

Almirante Tamandaré   48,86 100,00 1,50 0,62 41,44     0,00 -100,00 

Colombo 246,12 79,50 32,30 2,09 9,01 430,74 34,47 59,85 173,61 -24,72 

Quatro Barras   57,88 100,00   157,78 100,00 188,16 251,54 133,68 334,59 

Pinhais   22,07 100,00   50,42 100,00 17,29 20,87 120,68 -5,44 

Piraquara   2.572,16 100,00   16,77 100,00 13,24 16,11 121,67 -99,37 

São José dos Pinhais 58,82 465,01 790,62 61,71 326,86 529,70 52,95 76,93 145,28 -83,46 

Curitiba 902,94 13.824,63 1.531,07 1.996,14 9.051,24 453,44 1.216,63 2.030,28 166,88 -85,31 

Campo Largo 445,55 1.087,44 244,07   56,94 100,00 142,15 184,36 129,70 -83,05 

Balsa Nova   28,62 100,00   77,41 100,00 111,83 156,03 139,53 445,18 

Lapa 398,92 50,26 12,60 388,95 56,02 14,40   41,44 100,00 -17,55 

Araucária 77,22 90,65 117,40 245,11 87,80 35,82 998,26 270,77 27,12 198,70 

Fazenda Rio Grande 165,78 200,86 121,16   440,63 100,00   1,82 100,00 -99,09 

Mandirituba     0,00     0,00     0,00   

Campo Magro   488,84 100,00   208,25 100,00     0,00 -100,00 

RM de Curitiba 2.295,34 19.688,06 857,74 2.695,49 10.634,38 394,53 2.809,52 3.132,82 111,51 -84,09 

Total 4.104,69 21.767,13 530,30 5.691,17 12.394,35 217,78 6.584,26 7.811,34 118,64 -64,11 

Fonte: SANEPAR 
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IV.2.15 Redução de Investimentos em Coleta de Esgotos em 9 Municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba com Serviços Prestados pela SANEPAR no Período 2008/2010 

254. Os seguintes municípios da região metropolitana de Curitiba, com serviços prestados pela SANEPAR, 

apresentaram redução de investimentos em coleta de esgotos no período 2008/2010: Campina Grande do Sul 

(-74,06%), Piraquara (-50,45%), São José dos Pinhais (-75,75%), Curitiba (-50,89%), Campo Largo (-

41,13%), Balsa Nova (-99,75%), Araucária (-92,92%), Mandirituba (-79,00%) e Campo Magro (-78,34%) 

(Quadro 09). Esse fato propicia o aumento da ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental 

inadequado e de danos ambientais por disposição inadequada dos esgotos produzidos.  

255. Nesse sentido, recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em coleta de 

esgotos, de forma a reduzir a possibilidade de ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental 

inadequado e de danos ambientais, assim como garantir um melhor atendimento dos serviços em direção à 

universalização. 

IV.2.16 Redução de Investimentos em Ligações de Esgotos em 81% dos Municípios da 

Região Metropolitana de Curitiba com Serviços Prestados pela SANEPAR no Período 2008/2010 

256. Com exceção de Campo Largo, Balsa Nova e Campo Magro, os demais municípios da RMC com serviços 

prestados pela SANEPAR apresentaram redução de investimentos em ligações de esgoto no período 

2008/2010 (Tabela 12). Esse fato propicia o aumento da ocorrência de doenças relacionadas a saneamento 

ambiental inadequado e de danos ambientais por disposição inadequada dos esgotos produzidos. 

257. Assim, recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em ligações de esgoto, de 

forma a que todas as ligações de água estejam ligadas a rede de esgoto. 

IV.2.17 Redução de Investimentos em Tratamento de Esgotos em 81% dos Municípios da 

Região Metropolitana de Curitiba com Serviços Prestados pela SANEPAR no Período 2008/2010 

258. Com exceção de Quatro Barras, Balsa Nova e Araucária, os demais municípios da RMC com serviços prestados 

pela SANEPAR apresentaram redução de investimentos em tratamento de esgotos, no período 2008/2010 

(Tabela 13). Esse fato propicia o aumento da ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental 

inadequado e de danos ambientais por disposição inadequada dos esgotos produzidos. 

259. Assim, recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em tratamento de esgoto, 

de forma a que todo o esgoto coletado seja tratado, garantindo, com isso, a redução da possibilidade de 

ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e o risco de danos ambientais. 
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V SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO TRATAMENTO DE ESGOTO 

260. A articulação dos serviços públicos de saneamento básico com a sustentabilidade ambiental está explícita na 

Lei Federal Nº 11.445/2007, que prevê ampla interface do planejamento e da gestão dos serviços com o 

gerenciamento dos recursos hídricos; além disso, a promoção da sustentabilidade ambiental por meio dos 

Planos de Saneamento engloba, conforme as diretrizes formuladas para o setor, a adoção de tecnologias 

limpas e o aumento da eficiência na recuperação de resíduos e no uso de energia e recursos ambientais. 

261. Este capítulo pretende contribuir para a discussão sobre a adequação das Estações de Tratamento de Esgotos 

no que se refere a lançamentos de efluentes finais, frente à demanda legal que impõe parâmetros restritos 

tanto para a outorga de lançamento no corpo receptor (Instituto das Águas do Paraná), quanto para a licença 

ambiental de operação (Instituto Ambiental do Paraná), esses diferentes entre si.   

262. A auditoria procurou expor como o processo de tratamento e de pós-tratamento impacta nos resultados das 

análises dos efluentes, tendo ainda investigado se:  

a) as condições de operação e manutenção da ETE são adequadas; 

b) o monitoramento dos efluentes é eficaz; 

c) os resultados das análises dos efluentes (DBO, DQO, óleos e graxas) estão em conformidade com os 

padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente; 

d) os requisitos e condicionantes ambientais específicos exigidos nas Licenças Ambientais estão sendo 

cumpridos 

263. Os dados deste capítulo são referentes à análise das 32 ETEs selecionadas pela auditoria (Apêndice II). Nessa 

amostra - não probabilística, porém passível de indicar tendências gerais das condições de funcionamento das 

ETEs, foram realizadas visitas de estudo e coletadas amostras de efluentes finais do tratamento de esgotos, 

analisadas pelo IAP, conforme os laudos que acompanham este Relatório (Anexo III).  

264. De um modo geral é possível afirmar que as ETEs não atendem às normas ambientais vigentes, pois das 32 

ETEs selecionadas somente 4 atenderam todos os parâmetros, incluindo-se as licenças ambientais do IAP e as 

outorgas emitidas pelo Instituto das Águas. 

265. A situação das ETEs operadas pela SANEPAR e pelos prestadores municipais, de acordo com os parâmetros 

definidos para análise encontra-se explicitada nos quadros 06 e 07. 
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Quadro 6 - SITUAÇÃO DAS ETEs OPERADAS PELA SANEPAR 

MUNICÍPIO ETE SEMA/IAP INSTITUTO DAS ÁGUAS 

Campina Grande do Sul Engenho Dentro dos Parâmetros Sem Processo De Outorga 

São José dos Pinhais Martinópolis Dentro dos Parâmetros Vazão 

Almirante Tamandaré São Jorge Do Ivaí Dentro dos Parâmetros Dentro dos Parâmetros 

Colombo Guaraituba DBO/Endereço DBO 

Sede DBO/DQO Vazão Do Projeto 

Quatro Barras Menino Deus Endereço Vazão para Diluição 

São José dos Pinhais Iguaçu I Dentro dos Parâmetros Vazão E DBO 

Curitiba Sta Quitéria Dentro dos Parâmetros Dentro dos Parâmetros 

Belém Dentro dos Parâmetros Dentro dos Parâmetros 

Atuba Sul Dentro dos Parâmetros Dentro dos Parâmetros 

Araucária Iguaçú DBO/DQO DBO/DQO 

Londrina Sul Dentro dos Parâmetros Vazão para Diluição 

Norte Análise/Endereço Endereço/Análises 

São Lourenço Análise Vazão para Diluição 

Cambé Castelo Branco Análise Vazão para Diluição 

Caçadores Análise Vazão para Diluição 

Rolândia Ribeirão Vermelho Dentro dos Parâmetros Sem Processo de Outorga 

Astorga Astorga Análise Aguardando Parecer 

Floraí Gurupá LO em Análise Aguardando Parecer 

Itambé Itambé DBO/DQO/Endereço Aguardando Parecer 

Jandaia Do Sul Cambará DBO Sem Processo de Outorga 

Maringá Sul/Marialva Dentro dos Parâmetros Metas Progressivas 

Mandacaru Análise/Endereço Metas Progressivas 

Alvorada Análise Metas Progressivas 

Fonte: Auditoria 

Legenda: 

Parecer Negativo Dentro dos Parâmetros Análise Deficiente Metas Progressivas 

Sem Processo de Outorga Fora dos Parâmetros Aguardando Parecer   
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Quadro 7 – Situação das ETEs Operadas pelos Prestadores Municipais 

MUNICÍPIO ETE SEMA/IAP INSTITUTO DAS ÁGUAS 

Presid. Castelo Branco Presid. Castelo Branco Sem Efluente Sem Processo de Outorga 

São Jorge do Ivaí São Jorge do Ivaí LO/Sem Efluente Sem Processo de Outorga 

Sarandi Sarandi LO/DBO/DQO Sem Processo de Outorga 

Sertanópolis Sertanópolis LO Sem Processo de Outorga 

Ibiporã Ibiporã Análise Deficiente Análise/Vazão Atual 

Jataizinho Jataizinho LO/Dentro dos Parâmetros Sem Processo de Outorga 

Lobato Lobato LO/DBO/DQO Sem Processo de Outorga 

Marialva Marialva DQO Sem Processo de Outorga 

Fonte: Auditoria 

Legenda: 

Parecer Negativo Dentro dos Parâmetros Análise Deficiente Metas Progressivas 

Sem Processo de Outorga Fora dos Parâmetros Aguardando Parecer   

V.1 AUTOMONITORAMENTO DOS EFLUENTES DAS ETES NÃO CONSIDERA OS PARÂMETROS MAIS RESTRITIVOS 

DA OUTORGA DE USO DAS ÁGUAS 

266. A análise documental das ETEs mostrou que os parâmetros utilizados para a Declaração de Carga Poluidora 

utiliza os níveis de DBO, DQO, vazão, óleos e graxas preconizados pela Portaria No 21/2009 da SEMA, não 

levando em consideração os níveis máximos de vazão e de carga poluidora determinados pela Outorga, que 

são mais restritivos. Destacamos que, das 32 ETEs selecionadas 10 não possuíam o processo de Outorga (7 

operadas pelos Prestadores Municipais e 3 operadas pela SANEPAR), 6 apresentaram parecer negativo (todas 

operadas pela SANEPAR), 3 estavam aguardando o parecer (todas operadas pela SANEPAR) e 3 apresentaram 

parecer com metas progressivas de ajustamento (todas operadas pela SANEPAR), conforme se depreende da 

análise dos quadros 06 e 07. 

267. O sistema de tratamento de esgotos amplamente utilizado pela SANEPAR (anaeróbio) não atinge os limites 

estabelecidos pela Outorga que são, em geral, mais restritivos, pois apenas 4 ETEs das 24 ETEs da SANEPAR 

selecionadas estavam dentro dos parâmetros; e dos 8 prestadores municipais apenas o Município de Ibiporã 

apresentou a Outorga. 

268. Assim, recomenda-se à SANEPAR e aos prestadores municipais avaliar o sistema de tratamento de esgotos 

atualmente utilizado, no sentido de adequar os efluentes das ETEs para os parâmetros da Outorga. 

269. Considera-se que o atingimento dos parâmetros exigidos pela Outorga acarrete na melhoria da qualidade dos 

corpos hídricos. 
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V.2 EFLUENTES LANÇADOS FORA DOS PADRÕES SEMA/IAP 

270. Conforme a Resolução No 357/2005 - CONAMA e com os parâmetros definidos pela Resolução No 21/2009 - 

SEMA para efluente - DBO (90mg/l) e DQO (225mg/l), verificou-se que das 24 ETEs operadas pela SANEPAR, 

conforme quadro 06:  

a) 5 apresentaram resultados não conforme com a legislação; 

b) 7 ETEs apresentaram resultados das análises não compatíveis com o recomendado pela metodologia 

adotada (vide Anexo IV). 

Das 8 ETEs operadas pelos municípios, de acordo com o contido no quadro 07: 

a) 2 ETEs não puderam ser analisadas devido a falta de efluente; 

b) 1 ETE apresentou resultado da análise não compatível com o recomendado pela metodologia adotada 

(vide Anexo IV); e 

c) 3 apresentaram resultados não conforme com a legislação. 

Relaciona-se este fato ao sistema de tratamento de esgotos amplamente utilizado pela SANEPAR (anaeróbio) 

que não atinge os limites estabelecidos pela legislação ou pela ausência de um pós-tratamento; e, também, 

pela ausência de tanques ou bacias de contenção ou de outros mecanismos que evitem o extravasamento do 

esgoto por ineficiência temporária das ETEs (como paradas para manutenção ou superação da vazão por 

picos). Desta situação, resulta o lançamento de efluentes fora dos parâmetros vigentes. 

271. Assim recomenda-se: 

a) aos prestadores avaliar os planos de contingência existentes nas ETEs para o caso de paradas para 

manutenção e/ou quebras de equipamentos essenciais para o processo de tratamento de esgoto; 

b) aos prestadores avaliar o sistema de tratamento de esgotos atualmente mais utilizado, no sentido de 

adequar os efluentes das ETEs para os parâmetros estabelecidos pela legislação, uma vez que o 

sistema de tratamento de esgotos utilizado na ETE Belém (aeróbio) apresenta melhores resultados 

para todos os parâmetros ambientais, contribuindo, desta forma, para a melhoria na qualidade dos 

corpos hídricos. 

V.3 IRREGULARIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS QUE EXIGEM A CONCESSÃO DE OUTORGA 

PARA A OPERAÇÃO DAS ETES E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRESENTES NAS OUTORGAS CONCEDIDAS, 

INCLUSIVE NO QUE SE REFERE AOS PARÂMETROS DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

272. Da análise dos resultados obtidos das amostras coletadas pelo IAP nas ETEs selecionadas, verificou-se que:  

a) das 24 ETEs operadas pela SANEPAR, conforme quadro 06: 4 apresentaram os resultados dentro dos 

parâmetros; 5 apresentaram resultados não conforme com a outorga; 3 não possuíam processo de 

outorga; 3 aguardam parecer da outorga; 6 tiveram as outorgas de lançamento negadas devido a 

vazão do corpo receptor e 3 possuem metas progressivas. 

b) das 8 ETEs operadas pelos municípios, conforme quadro 07: 7 não possuíam processo de outorga;  1 

apresentou resultado da análise não compatível com o recomendado pela metodologia adotada (vide 

nota Anexo IV); 
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273. Assim, recomenda-se, de acordo com Resolução No 357/2005 - CONAMA e com os arts. 19 e 20 do Decreto 

Federal Nº 7.217/2010
51

 e tendo em vista que os parâmetros de lançamento da outorga emitida pelo Instituto 

de Águas do Paraná são específicos para cada corpo hídrico receptor, aos prestadores: 

a) observar os parâmetros da outorga, pois são utilizados pelo IAP para a elaboração da licença 

ambiental; 

b) observar a capacidade de diluição dos corpos receptores dos efluentes das ETEs; 

c) avaliar a necessidade de pós tratamento do efluente; 

d) avaliar a necessidade de troca do sistema de tratamento de esgoto utilizado pela concessionária, ou 

seja sistema anaeróbio para o sistema aeróbio, uma vez que o sistema utilizado (RALF) não tem 

alcançado bons resultados, mesmo utilizando-se o pós-tratamento o que está fazendo com que o custo 

de tratamento fique próximo ao custo do sistema aeróbio. 

274. Recomenda-se, ainda, ao IAP, que ao lançar a Licença de Operação especifique os parâmetros para o 

lançamento de efluentes consubstanciado pela Outorga do corpo receptor. 

V.4 AUSÊNCIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS NA OPERAÇÃO DAS ETES 

275. Verificou-se que das 8 ETEs operadas pelos municípios, de acordo com o disposto no quadro 07: 

a) 5 não possuem Licença de Operação; 

b) 1 opera com licença prévia. 

276. Denota-se a não observância da legislação ambiental pelo prestador municipal e a inadequação das ETEs com 

a legislação ambiental vigente. 

277. Assim, recomenda-se a regularização das ETEs com a legislação ambiental tanto no que se refere a outorga 

quanto a licença de operação. 

V.5 DISCREPÂNCIA ENTRE O CORPO HÍDRICO RECEPTOR DO EFLUENTE IDENTIFICADO NA LICENÇA DE 

OPERAÇÃO DA ETE E O CORPO RECEPTOR APONTADO NO DOCUMENTO DE OUTORGA 

278. Verificou-se, através da análise documental (licenças de operação e outorga) e pela inspeção in loco das 

instalações que, das 24 ETEs operadas pela SANEPAR (quadro 06), 5 possuem a outorga de lançamento de 

efluente num determinado corpo receptor e na Licença ambiental consta outro corpo receptor. Esta situação, 

pode estar ocasionando o lançamento de efluentes em determinado corpo receptor que não possui 

classificação ou vazão para tal uso. 

279. Assim, recomenda-se ao IAP verificar estes casos conjuntamente com o Instituto de Águas, e providenciar a 

regularização e adequação das ETEs com a legislação ambiental. 

  

                                                      
51 Art. 19.  Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas em 
que os Municípios estiverem inseridos. 
Art. 20.  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. 
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V.6 INADEQUAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO DE ESGOTO 

280. Em visita as instalações das ETEs da SANEPAR, verificou-se uma quantidade excessiva de lodo, sendo esta 

situação decorrente de centrifugas de lodo paralisadas, da ausência de centrifugas reserva e da falta de leitos 

de secagem de lodo. 

281. Assim, recomenda-se à SANEPAR avaliar a necessidade de ampliação do sistema de disposição e de 

tratamento do lodo com a criação e ampliação das Unidades Gerenciadoras de Lodo – UGL, pois a destinação 

final do lodo poderá impactar o meio ambiente, sendo que o que se espera é a melhoria na gestão dos 

resíduos advindos do tratamento de esgoto. 

V.7 NÃO ATENDIMENTO ÀS MELHORIAS NECESSÁRIAS IDENTIFICADAS NAS DECLARAÇÕES DE CARGA 

POLUIDORA, PELA SANEPAR 

282. Da análise das licenças ambientais, das melhorias necessárias indicadas na Declaração de Carga Poluidora e 

nos Procedimentos Operacionais Padrão relativos à manutenção das ETEs; verificou-se que das 24 ETEs 

operadas pela SANEPAR (quadro 06): 3 ETEs atenderam as recomendações; 16 ETEs atenderam parcialmente 

as recomendações e 5 ETEs não atenderam as recomendações. As causas principais foram: mudanças de 

projeto; abandono de contratos com empresas contratadas e a demora em processos licitatórios. Esta 

situação afeta a eficiência do tratamento de esgotos, resultando em efluentes fora dos parâmetros ambientais 

vigentes. 

283. Assim, recomenda-se à SANEPAR efetuar as melhorias identificadas em seus relatórios, procurando sanar as 

causas de não atendimento.  

284. Considera-se que a realização das melhorias acarrete em melhores condições de operação e manutenção das 

ETEs. 

V.8 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEFICIENTE DAS  ETES DA SANEPAR 

285. Com base nas Licenças Ambientais, nas Melhorias necessárias na Declaração de Carga Poluidora e nos 

Procedimentos Operacionais Padrão relativos a manutenção da ETE; verificamos que das 24 ETEs operadas 

pela SANEPAR, 17 ETEs apresentaram deficiências na manutenção. Uma das causas identificadas é a 

dependência de empresas terceirizadas para a manutenção das instalações e na operação de limpeza e 

retirada de escuma, lodo e resíduos do desarenador, processos-chave do tratamento de esgotos e que afetam 

a eficiência do tratamento de esgotos, resultando em efluentes fora dos parâmetros ambientais vigentes. 

286. Assim, recomenda-se à SANEPAR investir na manutenção das ETEs visando sanar os problemas mais graves e 

reduzir sua dependência de empresas terceirizadas em processos chave do tratamento de esgotos, no intuito 

de se atingir melhores  condições de operação e manutenção das ETEs. 
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VI ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DOS GESTORES 

287. Os gestores auditados e demais destinatários das recomendações da equipe de auditoria receberam versão 

preliminar deste Relatório por meio dos ofícios nº 617/11 (Instituto das Águas do Paraná), 620/11 (Instituto 

Ambiental do Paraná), 621/11 (SANEPAR), 622/11 (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano), 

624/11 (Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral) e 625/11-circular (Municípios), para que 

pudessem apresentar seus comentários às análises e às recomendações, conforme prevêem as normas 

internacionais de auditoria de desempenho52. De um total de 64 correspondências (os avisos de recebimento 

constam do processo), retornaram 25 manifestações a este Tribunal; o Apêndice V lista os gestores que 

encaminharam suas ponderações.  

288. Os comentários oferecidos pelos gestores, em geral, não apresentaram discordância em relação aos 

argumentos aqui apresentados, tendo a maioria não apenas julgado pertinentes os problemas apontados no 

Relatório como também sinalizado alternativas visando solucioná-los, o que seria devido apenas na fase de 

elaboração do Plano de Ação.  

289. Pronunciamentos de autarquias municipais trazem dificuldades específicas das estruturas de pequeno porte, 

sendo a falta de pessoal capacitado e a carência de recursos as principais delas. Considerações dos 

prestadores dos municípios de Jataizinho e de Presidente Castelo Branco opinam, igualmente, quanto à 

inviabilidade de aferição dos volumes de esgoto visando calcular os custos dos serviços, recomendação 

constante do item  IV.1.1.  

290. Algumas prefeituras que têm seus serviços de esgoto prestados pela SANEPAR reforçam a necessidade de 

aproximação da empresa com os municípios cedentes, quanto a informações, critérios de investimento, custos 

e tarifas correspondentes.  

291. O Instituto das Águas se manifestou favorável à recomendação referente ao item V.5, tendo afirmado a 

necessidade de cumprimento da Resolução SEMA nº 001/2007 e a identificação do corpo hídrico receptor dos 

efluentes do tratamento de esgotos de acordo com a Outorga concedida, por parte do IAP. 

292. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, admite a necessidade de fortalecer as estruturas cujas 

atribuições são a promoção da gestão de interesses comuns nas áreas metropolitanas, e antecipa ações a 

serem tomadas com esse fim. Concorda, também, a SEDU com a necessidade de priorização das políticas de 

planejamento e direcionamento de investimentos em sistemas de tratamento de esgotos, destacando, porém, 

que as recomendações da auditoria quanto à elaboração de diretrizes regionais para a área de saneamento e 

ao estabelecimento de ações de apoio à elaboração dos PMSB, pelos municípios, deveriam ser direcionadas à 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Por tudo o que foi exposto no Relatório, a equipe de auditoria 

entende que as ações de saneamento são complexas e intersetoriais, e que caberá ao Governo do Estado, 

definir o alcance da ação de cada Secretaria.  

293. A SANEPAR, por sua vez, por meio do Ofício DP 1024/2011, justifica alguns dos achados de auditoria e 

argumenta em favor de estratégias para a superação de alguns pontos (itens  IV.1.1, IV.2.1.1 a IV.1.1.3, VI, 

1.9, parte do item V.3 e item V.7), o que, na análise da equipe de auditoria, reforça as recomendações 

correspondentes.  

294. A empresa corrobora alguns dos elementos levantados, alertando para o fato de que a adequação dos 

contratos de concessão (item III.3) passa necessariamente pelo estabelecimento dos convênios de 

cooperação que dependem da estruturação de regulação dos serviços de saneamento, assim como depende 

dos Planos de Saneamento a serem elaborados pelos municípios. Assim, também, as revisões tarifárias (item 

                                                      
52 ISSAI 3000/4.5, 2004 
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IV.1.7) e outros importantes aspectos da política tarifária praticada hoje extrapolam as ações isoladas da 

empresa e dizem respeito ao planejamento setorial, por parte do Estado. 

295. Por outro lado, em relação aos itens abaixo, a SANEPAR contra-argumenta o seguinte:  

- (itens IV.2.5 e IV.2.10 a IV.2.17) Quanto aos critérios e ao volume de investimento realizados pela 

SANEPAR, a empresa argumenta que todos os investimentos estão listados no Plano Plurianual de 

Investimentos e seu conteúdo visa o atendimento das Diretrizes Estratégicas da empresa e das metas 

pactuadas nos Contratos de Concessão/Programa. 

No entanto, os contratos de concessão a que a auditoria teve acesso na fase de execução da auditoria têm 

formato padrão e não contemplam metas individualizadas. Exceção digna de nota é a prefeitura de Curitiba, 

que agora encaminhou o contrato de concessão com a SANEPAR, contendo metas e investimentos a serem 

realizados  a médio e a longo prazo. 

- (item V.1) Quanto ao fato de o Automonitoramento dos efluentes das ETEs não considerar os parâmetros 

mais restritivos da outorga de uso das águas, vale mencionar que a SANEPAR  entende ser necessária a 

unificação dos protocolos dos órgãos ambientais, pois o Relatório de Automonitoramento exigido pelo 

Instituto das Águas e a Declaração de Carga  Poluidora, requerida pelo IAP dificultam, no entendimento da 

empresa, o planejamento das análises de qualidade dos efluentes.  

A auditoria pondera, no entanto, que não há de se falar em licenciamento ambiental sem a devida outorga, 

uma vez que para a concessão dessa os limites são específicos para o corpo hídrico receptor, lembrando 

ainda que a concessão da Licença de Operação, pelo IAP, não dispensa tão pouco substitui quaisquer outros 

Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que eventualmente esteja sujeita, exigidos pela legislação 

federal, estadual ou municipal  (incluindo-se aqui os limites mais restritos da outorga de uso das águas). 

- (item V.6) A despeito de haverem Unidades de Gerenciamento de Lodo nas ETEs referenciadas na amostra 

da auditoria, foram constatadas deficiências na disposição final do lodo de esgoto, nas visitas de campo. 

- (item V.8) A equipe considerou que a operacionalização da limpeza de um Ralf é parte crucial para o bom 

desempenho do mesmo. Esta operação está sendo terceirizada e em alguns casos com o risco de 

descontinuidade do trabalho, devido à quebra de contrato ou de licitação para tal. 

 

296. Finalmente, em relação ao item que aborda a verificação de ETEs operando sem Licença Ambiental, a 

empresa de fato foi equivocadamente incluída na Matriz de Responsabilização Preliminar, já que o item se 

refere a Estações de Tratamento de prestadores municipais listados na seção V.4. 

297. Outra correção devida diz respeito ao Município de Ourizona, que informou que, ao contrário do que a 

auditoria havia levantado em fontes secundárias, não possui FSS – fossa séptica e sumidouro, mas na 

verdade “possui praticamente 100% das residências FR – fossas rudimentares). Efetuamos a correção 

solicitada no Quadro 5. 

298. Exceto pelas duas correções mencionadas imediatamente acima, as informações recebidas não foram 

suficientes para alterar o entendimento da equipe sobre os achados e argumentos resultantes da execução 

dos trabalhos, e não suscitaram demais alterações no Relatório. Os comentários recebidos, na análise da 

equipe, reforçam as análises e as recomendações correspondentes. 
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VII CONCLUSÃO 

300. Dentre as carências de infraestrutura, a falta de serviços de esgoto figura como uma das mais impactantes na 

saúde, no meio ambiente e no bem estar social; a necessidade de garantir a ampliação do acesso aos serviços 

de coleta e tratamento de esgotos no Paraná está referendada pelo IBGE: dados da Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico de 2008 revelam que apenas 168 dos 399 municípios (42,1%) contam com esse serviço. 

301. A recente regulamentação das diretrizes nacionais para o setor de saneamento expõe a necessidade de 

prover condições adequadas para a gestão desses serviços: norteada para a ampliação progressiva do acesso 

da população e para a articulação das políticas de desenvolvimento urbano e regional, a política federal de 

saneamento tem como objetivos, entre outros, o estímulo à adoção de mecanismos de planejamento, a 

garantia de mecanismos de ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços e a 

minimização dos impactos ambientais decorrentes das ações de saneamento. A Lei 11.445/07 e o Decreto 

Federal 7.2217/10 impõem ações urgentes e destacam a premência do planejamento no território municipal. 

302. O diagnóstico ora apresentado pelo Tribunal de Contas sobre as condições de prestação de serviços de 

esgotamento sanitário nas regiões metropolitanas do estado expõe enormes desafios a serem enfrentados 

pelos gestores, nesse horizonte. 

303. O trabalho revela que o planejamento das ações de esgotamento sanitário, tal como ocorre hoje, não é eficaz 

para garantir a adequada prestação dos serviços. A não priorização das políticas do setor, a baixa 

intersetorialidade, a falta de normatização e de capacitação técnica dificultam a elaboração de instrumentos 

adequados às realidades culturais locais. A desarticulação entre os entes federados e outros aspectos 

negativos relacionados à governança contribuem ainda para que os municípios deixem de assumir seu 

protagonismo no setor de saneamento e de corresponder aos objetivos da política nacional.  

304. Com relação aos aspectos econômico-financeiros dos sistemas de saneamento, a auditoria demonstra 

dificuldades no estabelecimento de regimes tarifários que favoreçam a universalização dos serviços em regime 

de eficiência, baixa capacidade de investimentos e ausência de regulação dos serviços. Além disso, são 

apontados problemas relacionados aos critérios de definição dos investimentos e é analisada a evolução dos 

investimentos em coleta e tratamento de esgotos, pelos prestadores, no período de 2008-2010. 

305. O Relatório discorre ainda acerca das atividades de tratamento de esgotos, sob a ótica da conformidade 

ambiental, e revela problemas no monitoramento dos efluentes e nas condições de operação e manutenção 

das Estações de Tratamento de Esgotos.  

306. A Matriz de Recomendações a seguir apresenta as recomendações da auditoria, que abordam oportunidades 

de melhoria quanto ao planejamento, à observância de aspectos regulatórios e de equilíbrio econômico-

financeiro dos sistemas, da qualidade dos serviços e da sustentabilidade ambiental. 

  



 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 91 

 
 

  

  

AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
 

VIII PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

307. Com fulcro nos artigos 252 a 254-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e 

visando contribuir para a melhoria do desempenho das ações de prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário nas Regiões Metropolitanas do Paraná, submete-se esse Relatório de Auditoria à apreciação superior, 

com as propostas que vão sintetizadas na Matriz de Recomendações (Quadro 8), abaixo. 

308. Propõe-se, ainda, determinar à SANEPAR e demais destinatários das recomendações, que elaborem e 

remetam a este Tribunal, no prazo de 60 dias a contar da publicação do Acórdão que vier a ser proferido, 

Plano de Ação, contemplando o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das 

recomendações prolatadas pelo TCE/PR, com indicação dos responsáveis pela implementação das medidas. 

309. Propõe-se, finalmente, encaminhar os autos à 3ª Inspetoria de Controle Externo, que fiscalizará a SANEPAR 

no quadriênio 2011-2014, e à DCM, responsável pela fiscalização dos Municípios, para que programem o 

monitoramento da decisão materializada no Acórdão que vier a ser prolatado, nos termos do inciso III do art. 

267 do Regimento Interno desta Corte de Contas. 
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Quadro 8 - MATRIZ DE RECOMENDAÇÕES 

ITEM DO 
RELATÓRIO 

TÍTULO RECOMENDAÇÃO RESPONSÁVEL 

III.1 Ausência de Políticas de 
Saneamento Definidas 

Recomenda-se aos municípios pertencentes às regiões metropolitanas do estado, exceto Ibiporã e Sarandi, 
priorizar ações visando à elaboração de políticas públicas de esgotamento sanitário, aumentando o 
comprometimento local com a implementação das diretrizes nacionais para o saneamento ambiental e 
orientando as ações na área com base nas realidades locais. 

Londrina, Cambé, Rolândia, Jataizinho, 
Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, 
Tamarana, Ângulo, Astorga, Atalaia, Bom 
Sucesso, Cambira, Dr. Camargo, Floraí, 
Floresta, Flórida, Iguaraçu, Itambé, 
Ivatuba, Jandaia do Sul, Lobato, 
Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, 
Maringá, Munhoz de Mello, Ourizona, 
Paiçandu, Pres. Castelo Branco, Santa Fé, 
São Jorge do Ivaí, Dr. Ulysses, 
Adrianópolis, Tunas do Paraná, Cerro 
Azul, Bocaiúva do Sul, Rio Branco do Sul, 
Campina Grande do Sul, Itaperuçu, 
Campo Magro, Almirante Tamandaré, 
Colombo, Quatro Barras, Pinhais, 
Piraquara, São José dos Pinhais, Curitiba, 
Campo Largo, Balsa Nova, Lapa, 
Araucária, Contenda, Quitandinha, 
Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Agudos 
do Sul, Tijucas do Sul    

idem Idem Recomenda-se à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, que estabeleça ações visando fortalecer as 
estruturas das entidades cujas atribuições são de promover a integração das regiões metropolitanas de Curitiba, 
Maringá e Londrina: a COMEC, COMEM e COMEL, articulando as políticas de interesse regional e metropolitano. 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Urbano 

III.2 Ausência de Planos de 
Saneamento Básico 

Recomenda-se aos municípios pertencentes às regiões metropolitanas do estado, exceto Ibiporã e Sarandi, 
priorizar ações visando à elaboração de seus PMSB, com vistas a orientar as ações na área com base nas 
realidades locais e também ao não comprometimento da elegibilidade no recebimento de recursos federais no 
horizonte próximo (2014). 

Londrina, Cambé, Rolândia, Jataizinho, 
Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, 
Tamarana, Ângulo, Astorga, Atalaia, Bom 
Sucesso, Cambira, Dr. Camargo, Floraí, 
Floresta, Flórida, Iguaraçu, Itambé, 
Ivatuba, Jandaia do Sul, Lobato, 
Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, 
Maringá, Munhoz de Mello, Ourizona, 
Paiçandu, Pres. Castelo Branco, Santa Fé, 
São Jorge do Ivaí, Dr. Ulysses, 
Adrianópolis, Tunas do Paraná, Cerro 
Azul, Bocaiúva do Sul, Rio Branco do Sul, 
Campina Grande do Sul, Itaperuçu, 
Campo Magro, Almirante Tamandaré, 
Colombo, Quatro Barras, Pinhais, 
Piraquara, São José dos Pinhais, Curitiba, 
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Campo Largo, Balsa Nova, Lapa, 
Araucária, Contenda, Quitandinha, 
Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Agudos 
do Sul, Tijucas do Sul    

idem Idem Recomenda-se à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, elaborar diretrizes 
regionais para a área de saneamento e estabelecer ações de apoio à elaboração dos PMSB, pelos municípios. 

 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Urbano  

III.3 Condições Inadequadas dos 
Contratos de Concessão dos 
Serviços de Esgotamento 
Sanitário 

Recomenda-se que o Estado do Paraná estabeleça as condições necessárias para o estabelecimento dos 
convênios de cooperação para a contratação dos serviços da SANEPAR, e que estruture a entidade reguladora 
necessária ao adequado desenvolvimento dos serviços e à eventual retomada, pelos municípios, dos serviços de 
saneamento concedidos. 

Governo do Estado  

idem Idem Recomenda-se que a SANEPAR regularize as contratações vigentes visando adequá-las às condições de validade 
dos contratos listadas na legislação, incluindo as diretrizes locais previstas nos PMSB. 

SANEPAR 

IV.1.1 Cobrança dos Serviços de 
Esgoto Efetuada com Base 
em Percentual da Tarifa de 
Água 

Recomenda-se aos prestadores municipais e à SANEPAR: 

a) estabelecer procedimentos que permitam aferir o volume de esgoto produzido; 

b) apropriar os custos da prestação de serviços de saneamento de forma separada (água separada de 
esgoto e coleta separada do tratamento) identificando o custo real da prestação dos serviços; 

c) cobrar pelos serviços de esgoto com base nesses critérios. 

SANEPAR 

 

Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Lobato, 
Marialva, Presidente Castelo Branco, São 
Jorge do Ivaí, Sarandi 

IV.1.2 Concessão de Isenções 
Tarifárias sem Considerar a 
Situação Socioeconômica 
Individual do Beneficiário 
Final 

Recomenda-se aos municípios: 

a) desenvolver estudos para avaliação do impacto das isenções tarifárias concedidas sobre o princípio da 
sustentabilidade econômico-financeira que rege o sistema; 

b) estabelecer critérios justos e equânimes para a concessão de isenções tarifárias; 

c) discutir esses critérios com as partes envolvidas (sociedade, legislativo municipal, ministério público, 
etc.) promovendo a transparência e o controle social; 

d) implementar a política de isenções acordadas com as partes envolvidas. 

 

Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Lobato, 
Marialva, Presidente Castelo Branco, São 
Jorge do Ivaí, Sarandi 

IV.1.3 Receita Tarifária Insuficiente 
para fazer Frente aos 
Investimentos Planejados 

Recomenda-se aos prestadores dos municípios com receita tarifária insuficiente: 

a) realizar estudos que permitam identificar os pontos deficientes na obtenção da receita tarifária; 

b) implementar uma política que permita a recuperação gradual da capacidade de investimentos destes 
municípios. 

 

Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Lobato, 
Marialva, Presidente Castelo Branco, São 
Jorge do Ivaí 

IV.1.4 Elevado Peso da Energia Recomenda-se ao governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Secretaria de Estado do Planejamento e 
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Elétrica e do ICMS no Custo 
do Tratamento de Esgoto 

Coordenação Geral: 

a) estudar a possibilidade da utilização de fontes alternativas de energia para o setor de saneamento que 
diminuam a dependência com relação ao emprego de energia elétrica; 

b) avaliar a possibilidade de redução da incidência da carga do ICMS sobre a energia elétrica consumida 
pelo setor de saneamento, oriunda de fontes alternativas. 

 

Coordenação Geral 

IV.1.5 Prestadores Autônomos 
Municipais não possuem 
Sistemática, Definida em Lei, 
de Reajuste Tarifário Anual 

Recomenda-se aos municípios: 

a) adotar os procedimentos necessários, a fim de instituir a sistemática de reajuste tarifário; 

b) elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, incorporando a sistemática de reajustamento 
tarifário; 

c) instituir mecanismos regulatórios de prestação de serviços de saneamento. 

 

Jataizinho, Sertanópolis, São Jorge do 
Ivaí, Pres. Castelo Branco, Lobato 

IV.1.6 SANEPAR deixa de Reajustar 
a Tarifa de Cobrança dos 
Serviços de Saneamento por 
6 Anos 

Recomenda-se ao prestador SANEPAR adotar uma política tarifária que permita a recuperação gradual de sua 
capacidade de investimentos, prejudicada por atos contrários às boas práticas de gestão administrativa. 

 

SANEPAR 

IV.1.7 SANEPAR não Dispõe de 
Sistemática de Revisão 
Tarifária 

Recomenda-se: 

a) ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano: 

 elaborar e implementar um Plano Estadual de Saneamento, como prevê o art. 210 da CE, 
considerando, entre outros dispositivos, a inclusão da sistemática de revisão tarifária; 

b) aos municípios que têm os serviços de saneamento prestados pela SANEPAR: 

 elaborar e implementar os planos municipais de saneamento, considerando, entre outros 
dispositivos, a inclusão da sistemática de revisão tarifária; 

 realizar esforços, juntamente com a SANEPAR e o Estado, no sentido de viabilizar a 
regulação da prestação desses serviços, como recomenda a Lei Federal Nº 11.445/2007 e o 
Decreto Federal Nº 7.217/2010.  

 

a. 1) Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano; 
 

b. 2) Municípios com serviços de 
saneamento prestados pela SANEPAR: 
 
Londrina, Cambé, Rolândia, Bela Vista do 
Paraíso, Astorga, Dr. Camargo, Floraí, 
Itambé, Jandaia do Sul, Mandaguaçu, 
Mandaguari, Maringá, Paiçandu, Santa 
Fé, Cerro Azul, Campina Grande do Sul, 
Campo Magro, Almirante Tamandaré, 
Colombo, Quatro Barras, Pinhais, 
Piraquara, São José dos Pinhais, Curitiba, 
Campo Largo, Balsa Nova, Lapa, 
Araucária, Fazenda Rio Grande, 
Mandirituba 

IV.1.8 63% dos Municípios de 2 
Regiões Metropolitanas que 
Prestam os Serviços de 
Esgotamento Sanitário de 
Forma Autônoma não Dispõe 

Recomenda-se aos municípios elaborar seus planos municipais de saneamento e instituir a regulação da 
prestação desses serviços, como recomenda a Lei Federal Nº 11.445/2007 e o Decreto Federal Nº 7.217/2010. 

Jataizinho (SAAE), Sertanópolis (SAAE), 
São Jorge do Ivaí (SAMAE), Presidente 
Castelo Branco (SAMAE), Lobato (SAMAE) 
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de Sistemática de Revisão 
Tarifária 

IV.1.9 Diferentes Valores de Conta 
de Esgoto para Mesma Faixa 
de Consumo 

Recomenda-se aos municípios: 

a) estabelecer procedimentos que permitam aferir o real volume de esgoto produzido e os respectivos custos 
de coleta e tratamento; 

b) implementar estudos com base nas variáveis envolvidas na composição da tarifa, a fim de se chegar a um 
valor justo de sua cobrança; 

c) viabilizar a regulação da prestação desses serviços. 

Londrina, Cambé, Rolândia, Bela Vista do 
Paraíso, Astorga, Dr. Camargo, Floraí, 
Itambé, Jandaia do Sul, Mandaguaçu, 
Mandaguari, Maringá, Paiçandu, Santa 
Fé, Cerro Azul, Campina Grande do Sul, 
Campo Magro, Almirante Tamandaré, 
Colombo, Quatro Barras, Pinhais, 
Piraquara, São José dos Pinhais, Curitiba, 
Campo Largo, Balsa Nova, Lapa, 
Araucária, Fazenda Rio Grande, 
Mandirituba 

Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Lobato, 
Marialva, Presidente Castelo Branco, São 
Jorge do Ivaí, Sarandi 

IV.2.1.1 10 Municípios da Região 
Metropolitana de Maringá não 
Dispõem de Rede Coletora de 
Esgoto 

Recomenda-se aos municípios: 

a) considerar na formulação do PPA, LDO e LOA a priorização de investimentos na área de saneamento; 

b) aumentar progressivamente os investimentos em rede coletora de esgoto, de forma a reduzir as 
possibilidades de doenças associadas a saneamento ambiental inadequado e o risco ambiental, 
garantindo, dessa forma, um melhor atendimento da prestação dos serviços em direção à universalização. 

Ângulo, Atalaia, Bom Sucesso, Cambira, 
Floresta, Flórida, Iguaraçu, Ivatuba, 
Ourizona e Munhoz de Melo. 

IV.2.1.2 1 Município da Região 
Metropolitana de Londrina 
não Dispõe de Rede Coletora 
de Esgoto 

Recomenda-se aos municípios: 

a) considerar na formulação do PPA, LDO e LOA a priorização de investimentos na área de saneamento; 

b) aumentar progressivamente os investimentos em rede coletora de esgoto, de forma a reduzir as 
possibilidades de doenças associadas a saneamento ambiental inadequado e o risco ambiental, 
garantindo, dessa forma, um melhor atendimento da prestação dos serviços em direção à universalização. 

Tamarana 

IV.2.1.3 10 Municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba não 
Dispõem de Rede Coletora de 
Esgoto 

Recomenda-se aos municípios: 

a) considerar na formulação do PPA, LDO e LOA a priorização de investimentos na área de saneamento; 

b) aumentar progressivamente os investimentos em rede coletora de esgoto, de forma a reduzir as 
possibilidades de doenças associadas a saneamento ambiental inadequado e o risco ambiental, 
garantindo, dessa forma, um melhor atendimento da prestação dos serviços em direção à universalização. 

Adrianópolis, Agudos do Sul, Bocaiúva do 
Sul, Contenda, Itaperuçu, Quitandinha, 
Rio Branco do Sul, Tijucas do Sul, Tunas 
do Paraná e Doutor Ulysses 

IV.2.2 75% dos Municípios com 
Prestadores Autônomos de 2 
Regiões Metropolitanas do 
Estado não Dispõem de Plano 
Municipal de Saneamento 

Recomenda-se aos municípios: 

a) adotar os procedimentos necessários para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, 
tendo em vista que a sua existência é condição de acesso aos recursos orçamentários da União ou a 
recursos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando 
destinado a serviços de saneamento básico, a partir de 2.014, segundo o art. 26, § 2° do Decreto Federal 

Jataizinho, Sertanópolis, São Jorge do 
Ivaí, Presidente Castelo Branco, Lobato e 
Marialva 
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Básico 

 

 

No 7.217/2010; 

b) elaborar seus planos plurianuais considerando que, no caso de investimentos em saneamento, traduzam 
com fidelidade os critérios e as metas físicas e financeiras das ações de investimento em saneamento 
para que, assim, possam cumprir com o papel de instrumento efetivo de planejamento das ações de 
longo prazo e sirvam como fonte de monitoramento dessas ações. 

IV.2.3 Investimentos em 
Saneamento nos Municípios 
com Prestadores Autônomos 
de 2 Regiões Metropolitanas 
do Estado são Realizados 
para Atender Demandas 
Pontuais e Urgentes 

Recomenda-se aos municípios: 

a) adotar os procedimentos necessários para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, 
tendo em vista que a sua existência é condição de acesso aos recursos orçamentários da União ou a 
recursos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando 
destinado a serviços de saneamento básico, a partir de 2.014, segundo o art. 26, § 2° do Decreto Federal 
No 7.217/2010; 

b) elaborar seus planos plurianuais considerando que, no caso de investimentos em saneamento, traduzam 
com fidelidade os critérios e as metas físicas e financeiras das ações de investimento em saneamento 
para que, assim, possam cumprir com o papel de instrumento efetivo de planejamento das ações de 
longo prazo e sirvam como fonte de monitoramento dessas ações. Com isso, espera-se que até o final de 
2013 todos os municípios paranaenses tenham seus PMSB elaborados e aprovados 

Jataizinho, Ibiporã, Sertanópolis, São 
Jorge do Ivaí, Ibiporã, Lobato, Sarandi, 
Marialva. 

IV.2.4 População de Baixa Renda 
não Figura como Critério do 
Destino dos Investimentos 
em Saneamento em 88% dos 
Municípios com Prestadores 
Autônomos de 2 Regiões 
Metropolitanas do Estado 

Recomenda-se aos municípios elaborar seus respectivos planos municipais de saneamento privilegiando ações 
que garantam o acesso da população de baixa renda aos serviços. Com isso, espera-se que até o final de 2013 
todos os municípios paranaenses tenham esses planos elaborados e aprovados para que possam orientar, a 
partir de 2014, a aplicação de recursos orçamentários para o saneamento. 

Jataizinho, Sertanópolis, Lobato, Marialva, 
Presidente Castelo Branco, São Jorge do 
Ivaí, Sarandi. 

IV.2.5 Investimentos Realizados pela 
SANEPAR nos Municípios 
Concedentes Obedecem a 
Critérios Definidos pela 
Companhia 

Recomenda-se aos municípios: 

a) elaborar e aprovar os respectivos planos municipais de saneamento básico; 

b) vincular nos contratos de concessão firmados com a SANEPAR, a partir de 2014, as prioridades 
estabelecidas nos planos municipais de saneamento básico, como requisito para os investimentos a serem 
realizados. 

Londrina, Cambé, Rolândia, Bela Vista do 
Paraíso, Astorga , Dr. Camargo, Floraí, 
Itambé, Jandaia do Sul, Mandaguaçu, 
Mandaguari, Maringá, Paiçandu, Santa 
Fé, Cerro Azul, Campina Grande do Sul, 
Campo Magro, Almirante Tamandaré, 
Colombo, Quatro Barras, Pinhais, 
Piraquara, São José dos Pinhais, Curitiba, 
Campo Largo, Balsa Nova, Lapa, 
Araucária, Fazenda Rio Grande, 
Mandirituba 

IV.2.6 Municípios com Prestadores 
Autônomos de 2 Regiões 
Metropolitanas do Estado 
Apresentam Dificuldades 
Técnicas e Institucionais para 

Recomenda-se a esses municípios elaborar Plano de Ação contendo alternativas para superar as dificuldades 
apontadas, a fim de que possam cumprir com as exigências e os prazos estabelecidos pela Lei Federal Nº 
11.445/2007 e o Decreto Federal Nº 7.217/2010. 

Jataizinho, Sertanópolis, Pres. Castelo 
Branco e Lobato. 
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Viabilizar suas Ações 

IV.2.7 93% dos Municípios que 
integram as 3 Regiões 
Metropolitanas do Estado não 
Efetuaram Investimentos em 
Saneamento Rural no Período 
2008/2010 

Recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em “saneamento rural”, de forma a 
reduzir as possibilidades das ocorrências acima especificadas. 

Londrina, Cambé, Rolândia, Bela Vista do 
Paraíso, Astorga , Dr. Camargo, Floraí, 
Itambé, Jandaia do Sul, Mandaguaçu, 
Mandaguari, Maringá, Paiçandu, Santa 
Fé, Cerro Azul, Campina Grande do Sul, 
Campo Magro, Almirante Tamandaré, 
Colombo, Quatro Barras, Pinhais, 
Piraquara, São José dos Pinhais, Curitiba, 
Campo Largo, Balsa Nova, Lapa, 
Araucária, Fazenda Rio Grande, 
Mandirituba 

IV.2.8 Ausência de Transparência na 
Apresentação dos Gastos em 
Saneamento nos Municípios 
com Serviços Concedidos a 
SANEPAR 

Recomenda-se ao Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, constar no PPA, no Orçamento Anual e no respectivo balanço do Estado, informações 
desagregadas sobre os investimentos programados e realizados pela SANEPAR em cada municipalidade que tem 
os serviços de saneamento sob sua concessão, a fim de que esses documentos reflitam a realidade dos fatos e 
possam servir de instrumento de planejamento e de controle das ações realizadas em saneamento no Estado. 

Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral  

IV.2.9 75% dos Municípios com 
Prestadores Autônomos de 2 
Regiões Metropolitanas do 
Estado não Investiram em 
Saneamento no Período 
2008/2010 

Recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente as despesas de investimento em saneamento de 
forma a reduzir a probabilidade dessas ocorrências. 

Ibiporã, Jataizinho, Lobato, Marialva, São 
Jorge do Ivaí, Sarandi 

IV.2.10 Dos 4 Municípios da Região 
Metropolitana de Londrina, 
com Serviços Prestados pela 
SANEPAR, Cambé foi Único 
que Apresentou Redução de 
Investimentos em Coleta de 
Esgoto no Período 2008/2010 

Recomenda-se ao município de Cambé aumentar progressivamente os investimentos em coleta de esgotos de 
forma a reduzir a probabilidade dessas ocorrências e garantir a melhoria no atendimento dos serviços em 
direção à universalização. 

Cambé 

IV.2.11 Redução de Investimentos 
em Ligações de Esgoto nos 4 
Municípios da Região 
Metropolitana de Londrina 
com Serviços Concedidos à 
SANEPAR no Período 
2008/2010 

Recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente o investimento em ligações de esgoto, de forma a 
que todas as ligações de água disponham de ligações de esgoto. 

Londrina, Cambé, Rolândia, Bela Vista do 
Paraíso 

IV.2.12 Redução de Investimentos 
em Coleta de Esgotos em 
Todos os Municípios da 

Recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimento em coleta de esgotos, de forma a 
reduzir a probabilidade dessas ocorrências e garantir a melhoria do atendimento dos serviços em direção à 
universalização. 

Astorga, Dr. Camargo, Floraí, Itambé, 
Jandaia do Sul, Mandaguaçu, 
Mandaguari, Maringá, Paiçandu, Santa 
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Região Metropolitana de 
Maringá com Serviços 
Concedidos à SANEPAR no 
Período 2008/2010 

Fé. 

IV.2.13 Redução de Investimentos 
em Ligações de Esgoto em 
Todos os Municípios da 
Região Metropolitana de 
Maringá com Serviços 
Prestados pela SANEPAR no 
Período 2008/2010 

Recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em ligações de esgoto, de forma a 
que todas as ligações de água disponham de ligações de esgoto. 

Astorga, Dr. Camargo, Floraí, Itambé, 
Jandaia do Sul, Mandaguaçu, 
Mandaguari, Maringá, Paiçandu, Santa 
Fé. 

IV.2.14 Redução de Investimentos 
em Tratamento de Esgoto em 
Todos os Municípios da 
Região Metropolitana de 
Maringá com Serviços 
Prestados pela SANEPAR no 
Período 2008/2010 

Recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimento em tratamento de esgotos, de 
forma a que todo o esgoto coletado seja tratado, reduzindo, com isso, a possibilidade de ocorrência de doenças 
relacionadas a saneamento ambiental inadequado e o risco de danos ambientais. 

Astorga, Dr. Camargo, Floraí, Itambé, 
Jandaia do Sul, Mandaguaçu, 
Mandaguari, Maringá, Paiçandu, Santa 
Fé. 

IV.2.15 Redução de Investimentos 
em Coleta de Esgotos em 9 
Municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba com 
Serviços Prestados pela 
SANEPAR no Período 
2008/2010 

Recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em coleta de esgotos, de forma a 
reduzir a possibilidade de ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e de danos 
ambientais, assim como garantir um melhor atendimento dos serviços em direção à universalização. 

Campina Grande do Sul, Piraquara, São 
José dos Pinhais, Curitiba, Campo Largo, 
Balsa Nova, Araucária, Mandirituba e 
Campo Magro. 

IV.2.16 Redução de Investimentos 
em Ligações de Esgotos em 
81% dos Municípios da 
Região Metropolitana de 
Curitiba com Serviços 
Prestados pela SANEPAR no 
Período 2008/2010 

Recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em ligações de esgoto, de forma a 
que todas as ligações de água estejam ligadas a rede de esgoto. 

Cerro Azul, Campina Grande do Sul, 
Almirante Tamandaré, Colombo, Quatro 
Barras, Pinhais,  Piraquara, São José dos 
Pinhais, Curitiba, Lapa, Araucária,  
Fazenda Rio Grande,  Mandirituba. 

IV.2.17 Redução de Investimentos 
em Tratamento de Esgotos 
em 81% dos Municípios da 
Região Metropolitana de 
Curitiba com Serviços 
Prestados pela SANEPAR no 
Período 2008/2010 

Recomenda-se aos municípios aumentar progressivamente os investimentos em tratamento de esgoto, de 
forma a que todo o esgoto coletado seja tratado, garantindo, com isso, a redução da possibilidade de 
ocorrência de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado e o risco de danos ambientais. 

Cerro Azul, Campina Grande do Sul, 
Campo Magro,  Almirante Tamandaré, 
Colombo, Pinhais, Piraquara, São José 
dos Pinhais, Curitiba, Campo Largo, Lapa, 
Fazenda Rio Grande, Mandirituba. 

V.1 Automonitoramento dos Recomenda-se à SANEPAR e aos prestadores municipais avaliar o sistema de tratamento de esgotos atualmente SANEPAR 
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Efluentes das ETEs não 
Considera os Parâmetros mais 
Restritivos da Outorga de Uso 
das Águas 

utilizado, no sentido de adequar os efluentes das ETEs para os parâmetros da Outorga. 

 

 

Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Lobato, 
Pres. Castelo Branco, Marialva, Sarandi, 
São Jorge do Ivaí 

V.2 Efluentes Lançados Fora dos 
Padrões SEMA/IAP 

Recomenda-se: 

a) aos prestadores avaliar os planos de contingência existentes nas ETEs para o caso de paradas para 
manutenção e/ou quebras de equipamentos essenciais para o processo de tratamento de esgoto; 

b) aos prestadores avaliar o sistema de tratamento de esgotos atualmente mais utilizado, no sentido de 
adequar os efluentes das ETEs para os parâmetros estabelecidos pela legislação, uma vez que o 
sistema de tratamento de esgotos utilizado na ETE Belém (aeróbio) apresenta melhores resultados para 
todos os parâmetros ambientais, contribuindo, desta forma, para a melhoria na qualidade dos corpos 
hídricos. 

 

SANEPAR 

 

Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Lobato, 
Pres. Castelo Branco, Marialva, Sarandi, 
São Jorge do Ivaí 

V.3 Irregularidade quanto ao 
Cumprimento das Normas 
que Exigem a Concessão de 
Outorga para a Operação das 
ETEs e não Observância dos 
Requisitos Presentes nas 
Outorgas Concedidas, 
Inclusive no que se Refere 
aos Parâmetros de 
Lançamento de Efluentes 

Recomenda-se, de acordo com Resolução No 357/2005 - CONAMA e com os arts. 19 e 20 do Decreto Federal Nº 
7.217/201053 e tendo em vista que os parâmetros de lançamento da outorga emitida pelo Instituto de Águas do 
Paraná são específicos para cada corpo hídrico receptor, aos prestadores: 

a) observar os parâmetros da outorga, pois são utilizados pelo IAP para a elaboração da licença ambiental; 

b) observar a capacidade de diluição dos corpos receptores dos efluentes das ETEs; 

c) avaliar a necessidade de pós tratamento do efluente; 

d) avaliar a necessidade de troca do sistema de tratamento de esgoto utilizado pela concessionária, ou 
seja sistema anaeróbio para o sistema aeróbio, uma vez que o sistema utilizado (RALF) não tem 
alcançado bons resultados, mesmo utilizando-se o pós-tratamento o que está fazendo com que o custo 
de tratamento fique próximo ao custo do sistema aeróbio. 

SANEPAR 

 

Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Lobato, 
Pres. Castelo Branco, Marialva, Sarandi, 
São Jorge do Ivaí 

idem Idem Recomenda-se  ao IAP que ao lançar a Licença de Operação especifique os parâmetros para o lançamento de 
efluentes consubstanciado pela Outorga do corpo receptor. 

Instituto Ambiental do Paraná 

V.4 Ausência de Licenças 
Ambientais na Operação das 
ETEs 

Recomenda-se a regularização das ETEs com a legislação ambiental tanto no que se refere a outorga quanto a 
licença de operação. 

Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Lobato, 
Pres. Castelo Branco, Marialva, Sarandi, 
São Jorge do Ivaí 

V.5 Discrepância entre o Corpo 
Hídrico Receptor do Efluente 
Identificado na Licença de 

Recomenda-se ao IAP verificar estes casos conjuntamente com o Instituto de Águas, e providenciar a 
regularização e adequação das ETEs com a legislação ambiental. 

Instituto Ambiental do Paraná 

Instituto das Águas do Paraná 

                                                      
53

 Art. 19.  Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas em que os Municípios estiverem inseridos. 

Art. 20.  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. 
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Operação da ETE e o Corpo 
Receptor Apontado no 
Documento de Outorga 

 

V.6 Inadequação da Disposição 
Final do Lodo de Esgoto 

Recomenda-se à SANEPAR avaliar a necessidade de ampliação do sistema de disposição e de tratamento do 
lodo  com a criação e ampliação das Unidades Gerenciadoras de Lodo – UGL; pois, a destinação final do lodo 
poderá impactar o meio ambiente, sendo que o que se espera é a melhoria na gestão dos resíduos advindos do 
tratamento de esgoto. 

SANEPAR 

V.7 Não Atendimento às 
Melhorias Necessárias 
Identificadas nas Declarações 
de Carga Poluidora, pela 
SANEPAR 

Recomenda-se à SANEPAR efetuar as melhorias identificadas em seus relatórios, procurando sanar as causas de 
não atendimento 

SANEPAR 

V.8 Operação e Manutenção 
Deficiente das  ETEs da 
SANEPAR 

Recomenda-se à SANEPAR investir na manutenção das ETEs visando sanar os problemas mais graves e reduzir 
sua dependência de empresas terceirizadas em processos chave do tratamento de esgotos, no intuito de se 
atingir melhores  condições de operação e manutenção das ETEs 

SANEPAR 
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APÊNDICE I – MUNICÍPIOS DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO PARANÁ E RESPECTIVOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

RM de Londrina 

Londrina SANEPAR 

Cambé SANEPAR 

Rolândia SANEPAR 

Ibiporã SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIPORÃ 

Jataizinho SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JATAIZINHO 

Bela Vista do Paraíso SANEPAR 

Sertanópolis SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERTANÓPOLIS 

Tamarana N/T 

RM de Maringá 

Ângulo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ÂNGULO* 

Astorga SANEPAR 

Atalaia N/T 

Bom Sucesso N/T 

Cambira N/T 

Dr. Camargo SANEPAR 

Floraí SANEPAR 

Floresta N/T 

Flórida N/T 

Iguaraçu N/T 

Itambé SANEPAR 

Ivatuba N/T 

Jandaia do Sul SANEPAR 

Lobato SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE LOBATO 

Mandaguaçu SANEPAR 

Mandaguari SANEPAR 

Marialva ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL 

Maringá SANEPAR 

Munhoz de Mello SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MUNHOZ DE MELLO* 

Ourizona N/T 

Paiçandu SANEPAR 

Presidente Castelo Branco SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 

Santa Fé SANEPAR 
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São Jorge do Ivaí SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JORGE DO IVAI 

Sarandi AGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

RM de Curitiba 

Dr. Ulysses SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE DOUTOR ULYSSES* 

Adrianópolis N/T 

Tunas do Paraná N/T 

Cerro Azul SANEPAR 

Bocaiúva do Sul N/T 

Rio Branco do Sul N/T 

Campina Grande do Sul SANEPAR 

Itaperuçu N/T 

Campo Magro N/T 

Almirante Tamandaré SANEPAR 

Colombo SANEPAR 

Quatro Barras SANEPAR 

Pinhais SANEPAR 

Piraquara SANEPAR 

São José dos Pinhais SANEPAR 

Curitiba SANEPAR 

Campo Largo SANEPAR 

Balsa Nova SANEPAR 

Lapa SANEPAR 

Araucária SANEPAR 

Contenda N/T 

Quitandinha N/T 

Fazenda Rio Grande SANEPAR 

Mandirituba SANEPAR 

Agudos do Sul N/T 

Tijucas do Sul N/T 

 

Observações:  

*Apesar de haver prestadores constituídos, os municípios de Ângulo, Munhoz de Mello e Doutor Ulysses não têm serviços de 
esgotamento sanitário. 
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APÊNDICE II – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO SELECIONADAS PELA AUDITORIA, POR 

REGIÃO METROPOLITANA 

REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 

MUNICÍPIO PRESTADOR  ETE  CLASSIFICAÇÃO 

CAMBÉ SANEPAR CAÇADORES M 

CAMBÉ SANEPAR CASTELO BRANCO P 

LONDRINA SANEPAR ETE NORTE M 

LONDRINA SANEPAR SÃO LOURENÇO P 

LONDRINA SANEPAR ETE SUL M 

ROLÂNDIA SANEPAR RIBEIRÃO VERMELHO P 

IBIPORÃ SAMAE (IBIPORÃ)  

JATAIZINHO SAAE (JATAIZINHO)  

SERTANÓPOLIS SAAE (SERTANÓPOLIS)  

 

REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ 

MUNICÍPIO PRESTADOR  ETE  CLASSIFICAÇÃO 

ASTORGA SANEPAR JABOTICABAL P 

FLORAÍ SANEPAR ETE-1 (RIO GURUPA) P 

ITAMBÉ SANEPAR ETE-2 (AGUA BONINA)/LAGOAS P 

MARINGÁ SANEPAR ETE 01 – NORTE (MANDACARU) M 

MARINGÁ SANEPAR ETE 03 – NORTE (JARDIM ALVORADA) M 

MARINGÁ SANEPAR ETE 02 – SUL (MARIALVA) G 

JANDAIA DO SUL SANEPAR ETE II CAMBARÁ P 

LOBATO SAMAE (LOBATO)  

PRESIDENTE CASTELO BRANCO SAMAE (PRES. CASTELO BRANCO)  

MARIALVA PM (MARIALVA)  

SARANDI SMSA (SARANDI)  

SÃO JORGE DO IVAÍ SAMAE (SÃO JORGE DO IVAÍ)  

 

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

MUNICÍPIO PRESTADOR  ETE  CLASSIFICAÇÃO 

ALMIRANTE TAMANDARÉ SANEPAR SÃO JORGE M 

ARAUCÁRIA SANEPAR IGUAÇU P 

CAMPINA GRANDE DO SUL SANEPAR CAMPINA G SUL P 

COLOMBO SANEPAR COLOMBO SEDE P 

COLOMBO SANEPAR GUARAITUBA P 

CURITIBA SANEPAR SANTA QUITÉRIA G 

CURITIBA SANEPAR BELÉM G 

CURITIBA SANEPAR ATUBA SUL G 

PIRAQUARA SANEPAR MARTINÓPOLIS P 

QUATRO BARRAS SANEPAR MENINO DEUS M 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SANEPAR IGUAÇU I M 
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APENDICE III – CRONOGRAMA DE VISITAS DE ESTUDO ÀS ETES SELECIONADAS PARA 

OBSERVAÇÃO DIRETA E COLETA DE AMOSTRAGEM DO EFLUENTE FINAL PARA ANÁLISE DOS 
PARÂMETROS DBO, DQO, ÓLEOS E GRAXAS, SURFACTANTES E PH, E DE ENTREVISTA AOS 

PRESTADORES MUNICIPAIS 

SEMANA LOCAIS EQUIPE Observação 

13 a 15/10 Santa Quitéria  

Quatro Barras (ETE Menino 
Deus)  

 

(TODOS)  

 

25/10 a 29/10  Região de Londrina (6 ETEs 
SANEPAR): 

Rolândia,  Cambé (2), 
Londrina (3) 

 

 
Adriana, Sérgio 

 
 

 
*a equipe do IAP 

será uma só, nas 
duas regiões, 

durante a semana 

 

25/10 a 29/10  Região de Maringá (7 ETEs 
SANEPAR): 

Astorga, Floraí, Itambé, 
Jandaia do Sul e Maringá (3 

ETEs) 

 

 
Eliane, Venilton 

 
 

03/11 a 05/11 Região de Londrina /  

Prestadores Municipais:  
Ibiporã  

Jataizinho  

Sertanópolis  
 

Eliane, Venilton, 

Socorro 
 

 

 

08/11 a 12/11  Piraquara 

São José dos Pinhais 
ETE Belém 

ETE Atuba Sul  
 

Colombo (2 ETEs)  

Campina Grande do Sul 
Almirante Tamandaré 

Araucária  
 

Adriana e Sérgio – dia 

8/11 
 

Adriana, Venilton, 
Eliane, Socorro – 09 a 

12/11  

 

 
 

16/11 a 19/11  Região de Maringá/ 

Prestadores Municipais: 
Marialva  

Sarandi  
Lobato  

Presidente Castelo Branco  

São Jorge do Ivaí  

 

Adriana, Sérgio, 
Socorro 
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APÊNDICE IV - MUNICÍPIOS QUE COLABORARAM COM A PESQUISA  

 

AGUDOS DO SUL 

ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ARAUCÁRIA 

ATALAIA 

BALSA NOVA 

CAMBÉ 

CAMPINA GRANDE DO SUL 

CAMPO LARGO 

CONTENDA 

CURITIBA 

FAZENDA RIO GRANDE 

FLORESTA 

IBIPORÃ  

ITAMBÉ 

ITAPERUÇU 

JANDAIA DO SUL 

JATAIZINHO 

LAPA 

LOBATO 

MANDAGUARI 

MANDIRITUBA 

MARIALVA 

MUNHOZ DE MELLO 

OURIZONA 

PAIÇANDU 

PINHAIS 

PIRAQUARA 

PRESIDENTE CASTELO BRANCO 

QUATRO BARRAS 

QUITANDINHA 

RIO BRANCO DO SUL 

SANTA FÉ 

SÃO JORGE DO IVAÍ 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

SARANDI 

TAMARANA  
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APÊNDICE V – GESTORES QUE COMENTARAM O RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA 

SANEPAR DP 1024/2011 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano Of. 0404/2011 

Instituto das Águas do Paraná Mensagem eletrônica datada de 20/07/2011 

Municípios:   

Agudos do Sul Of. 189/2011 

Almirante Tamandaré Mensagem eletrônica datada de 07/07/2011 

Atalaia Of. 107/2011 

Balsa Nova Of. 241/2011 

Campo Magro  Of. 202/2011 

Colombo Protocolo 450769/11-TC 

Curitiba Of. 521/2011 

Dr. Camargo  Of. 114/2011 

Dr. Ulysses Mensagem eletrônica datada de 22/07/2011 

Iguaraçu Of. 154/2011 

Jandaia do Sul Mensagem eletrônica datada de 07/07/2011 

Jataizinho Mensagem eletrônica datada de 29/07/2011 

Lapa Of. 037/2011 

Lobato Mensagem eletrônica datada de 29/07/2011 

Marialva Of. 139/2011 

Ourizona Mensagem eletrônica datada de 06/07/2011 

Pinhais Of. 123/11 

Presidente Castelo Branco Mensagem eletrônica datada de 29/07/2011 

Quatro Barras Of. 471/2011/GAB/SMG 

São Jorge do Ivaí Of. 122/2011 

São José dos Pinhais Of. 079/11 

Tamarana Mensagem eletrônica datada de 27/06/2011 
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GLOSSÁRIO 

 

Amostragem não-probabilística por conveniência – É o tipo de amostragem que não faz uso de 

formas aleatórias de seleção, o que torna impossível o cálculo do erro amostral e impede a generalização 

dos resultados para a população. Assim, todos os resultados encontrados na pesquisa dizem respeito 

somente à amostra pesquisada, podendo, no entanto, indicar tendências gerais em objetos com 

características semelhantes ou condições semelhantes de funcionamento. 

Categoria de usuário - classificação do usuário, por economia, para o fim de enquadramento na estrutura 

tarifária dos serviços de esgoto.  

Coleta de esgoto - Recolhimento de refugo líquido através de ligações à rede coletora, assegurando o 

posterior tratamento e seu lançamento no meio ambiente, obedecendo à legislação ambiental.  

Corpo Receptor – Corpo hídrico receptor dos efluentes resultantes do esgoto tratado - rios, córregos, 

ribeirões ou mar.  

Dados Primários – Dados coletados diretamente pela Equipe de Auditoria. 

Dados Secundários – Informações produzidas por outros que não a Equipe de Auditoria, incluindo, por 

exemplo, estatísticas oficiais. 

D.B.O. – Demanda Bioquímica de Oxigênio; parâmetro fundamental para o controle da poluição das águas 

por matéria orgânica e importante instrumento nos estudos de auto-depuração dos cursos d’água. Na 

legislação federal (Resolução nº 20 DO CONAMA), são impostos os limites máximos de DBO de 3, 5, 10, 5, 

10 e 5 mg/L para as águas de classe 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e os limites mínimos de oxigênio dissolvido de 6, 5, 4, 

2, 6, 4, 5 e 3 mg/L, para as águas classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 respectivamente.  

D.Q.O. – Demanda química de oxigênio; quantidade de oxigênio consumido na oxidação química da matéria 

orgânica existente na água, medida em teste específico. Não apresenta necessariamente correlação com a 

DBO. É expressa em miligramas de oxigênio por litro de água. Usada geralmente como indicador do grau de 

poluição de um corpo de água, ou de uma água residuária.  

Economia - É toda a subdivisão de uma ligação de água em unidade usuária com entrada e ocupações 

independentes das demais, de mesma propriedade e tendo, além disso, instalações hidráulicas próprias 

atendidas pelo serviço de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  

Elevatórias (Estações Elevatórias) –  Conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos destinados à 

elevação de água e esgoto quando é necessário levar os esgotos de um ponto geográfico mais baixo para 

um mais alto, o que ocorre, por exemplo, em casos de área plana, em que a rede coletora ou interceptor, 

para manter a declividade, torna-se muito profunda; quando se faz necessária a transposição de bacias; 

quando é necessário juntar os esgotos de várias bacias de contribuição em um único local, para tratamento 

ou disposição final conjunta. 

Emissários - São a parte do sistema de esgotos que leva os efluentes das estações de tratamento até o 

local de lançamento no corpo receptor. Os emissários submarinos, ou subaquáticos, são tubulações que 
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penetram no mar até uma certa distância da costa e a determinada profundidade, de forma a lançar os 

esgotos em local em que as correntes marítimas os afastem do litoral, levando-os para alto mar. 

Esgoto doméstico - Águas contendo matérias fecais e águas servidas resultantes de banhos e higienização 

humana e de ambientes, de lavagem de utensílios e roupas, dentre outras atividades humanas provenientes 

de unidades usuárias classificadas como residenciais e de atividade comerciais que não incluem utilização de 

águas em processo produtivo de bens. 

Esgoto sanitário - Refugo líquido proveniente do uso de água para fins de higienização humana e de 

ambientes.  

Estações de Tratamento de Esgotos – Instalações que têm a finalidade de reduzir o potencial de 

poluição e de contaminação dos esgotos antes de lançá-los no corpo receptor, pela redução da quantidade 

de matéria orgânica e de sólidos em suspensão e pela redução ou eliminação de microrganismos 

patogênicos, além da redução de aspectos como a turbidez e o odor. O nível de tratamento dado aos 

esgotos é função da capacidade de autodepuração do corpo receptor, podendo ser de 3 níveis: primário 

(redução de cerca de 50% a 60% de poluição), secundário (remoção de mais de 70% da capacidade de 

poluição dos esgotos) e terciário (quando se faz necessária a remoção de nutrientes, como fósforo e 

nitrogênio, incorporados à água) 

Extravasor ou ladrão - É a canalização destinada a escoar eventuais excessos de água ou de esgoto. 

Estrutura tarifária - Conjunto dos parâmetros levados em consideração para a determinação dos custos 

unitários dos serviços públicos de fornecimento de água ou coleta de esgotos.  

Fossa séptica - Unidade escavada no solo, atendendo parâmetros e legislações pertinentes para 

tratamento primário de esgoto sanitário domiciliar através de sedimentação e digestão.  

Fossa absorvente ou sumidouro - Unidade escavada no solo, atendendo parâmetros e legislações 

pertinentes para absorção dos líquidos provenientes do efluente das fossas sépticas 

Lagoas de estabilização ou de oxidação - Proporcionam elevadas eficiências, a baixos custos de 

implantação e de operação exigindo, no entanto, grandes áreas para serem instaladas o que, muitas vezes, 

as torna inviáveis; são apropriadas quando se tem facilidade de obter terrenos extensos a baixo custo. 

Licença Prévia (LP) – Licença ambiental concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando  sua localização e concepção, atestando a viabilidade  

ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 

sua implementação. 

Licença de Instalação (LI) – Licença ambiental que autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo 

as medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo determinante. 

Licença de Operação (LO) – Licença ambiental que autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 
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Ligações prediais ou domiciliares - Conduzem os esgotos dos domicílios para o sistema público, isto é, 

interligam os prédios com a rede coletora. Geralmente, a ligação é feita de uma última caixa de inspeção da 

instalação predial com a rede coletora. A ligação é executada em tubulações de manilhas cerâmicas ou PVC. 

Pesquisa Documental - Exame de toda espécie de registros, sejam de natureza administrativa, oficial ou 

bibliográfica.  

Problema de Auditoria – Formulação que contextualiza e motiva a realização do trabalho de auditoria. 

Geralmente se relaciona a baixo desempenho do objeto a que se propõe a auditoria e indica o escopo dos 

trabalhos. 

Questões de Auditoria – Elemento central na orientação dos trabalhos de auditoria, definem o escopo e 

as dimensões de desempenho envolvidas na avaliação, assim como resultados que se pretende atingir. São 

elaboradas a partir da aplicação das Técnicas de Diagnóstico durante a fase de planejamento da auditoria. 

Estas questões estabelecem o foco da investigação, as dimensões e os limites que deverão ser observados 

durante a execução dos trabalhos. Podemos classificar as questões de auditoria em quatro tipos: descritivas, 

normativas, avaliativas e exploratórias.  

Ralf – Reator anaeróbico de Lodo Fluidizado, sistema de tratamento de esgotos amplamente utilizado pela 

SANEPAR e que teve grande impulso na década de 70, em função da crise de energia.Têm limitações quanto 

à eficiência de tratamento, sendo necessário um tratamento complementar ou pós-tratamento, que pode ser 

de diversos tipos.  

Rede coletora - A rede coletora é a primeira unidade de um sistema público de esgotos sanitários. Sua 

função é afastar os esgotos dos domicílios, impedindo o contato das pessoas com ele. As redes coletoras são 

construídas com tubos de cerâmica, PVC ou concreto, dependendo do diâmetro necessário e do custo local 

desses materiais. Existem ainda redes muito antigas executadas em alvenaria. As redes de esgotos 

funcionam como canais, isto é, as tubulações não podem trabalhar completamente cheias, de forma a 

permitir a ventilação e a eliminação de gases. 

Surfactantes - Substâncias tensoativas, compostas por moléculas grandes, ligeiramente solúveis na água. 

Causam espuma nos corpos de água onde são lançadas, tendendo a manter-se na interface ar-água. 

Técnicas de Diagnóstico – São utilizadas com o objetivo de identificar vulnerabilidades que podem 

comprometer o desempenho dos gestores. Na fase de planejamento de uma AOP, são aplicadas as 

seguintes técnicas de diagnóstico, em geral em conjunto com os gestores: Análise SWOT, DVR, Análise dos 

Stakeholders, Metodologia COSO (Controles Internos), Mapa de Processos, Mapa de Produtos (Indicadores). 

Visita de Estudo – Estratégia metodológica para coleta de dados in loco, entre eles a observação direta, 

entrevista, aplicação de checklist ou registro fotográfico.  
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