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CENÁRIO DO SANEAMENTO BÁSICO

1960: O Saneamento Básico era atendido exclusivamente pelos municípios com 

apoio  dos Estados. As cidades brasileiras tinham cerca de 50% dos seus 

habitantes com água tratada;

1965: Para mudar este quadro, o RS (Governo Ildo Meneghetti) idealizou uma 

companhia estadual de economia mista que, utilizando o subsídio cruzado, 

conseguisse elevar estes baixos índices de atendimento com água tratada para as 

populações urbanas;

A CORSAN foi criada em 1965, com 112 municípios com água e 18 sistemas de 

esgotamento sanitário;



CENÁRIO DO SANEAMENTO BÁSICO

1970: O Governo Federal, inspirado no modelo do RS, instituiu o PLANASA - 

Plano Nacional de Saneamento, visando elevar os índices de atendimento com 

água tratada nos demais estados e municípios;

1970 a 1985: Universalização do Sistema  de Abastecimento de Água via 

PLANASA com recursos do BNH.

1985: Extinção do BNH e do PLANASA. O Saneamento passou a ter como agente 

financeiro a CEF - Caixa Econômica Federal. Os municípios passaram também a 

ser tomadores de recursos financiados para os seus sistemas municipais;



CENÁRIO DO SANEAMENTO BÁSICO

Anos 90: Surge a preocupação com esgotamento sanitário.

1997: É instituída a AGERGS, a qual visa a regulação dos serviços públicos de 

abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, em conjunto com o 

Município.

2007: É criado o Programa de Aceleração  do Crescimento – PAC, o qual prevê a 

aplicação de R$ 420 bilhões para universalização dos serviços de saneamento 

básico  no Brasil, no horizonte de 20 (vinte ) anos. 

2007: É sancionada a Lei 11.445/07, a qual trata sobre as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico. Adequação dos contratos à legislação vigente e obrigação 

dos Municípios  de elaborar seus Planos Municipais de Saneamento Básico.



O PANORAMA ATUAL DO SANEAMENTO 
BRASILEIRO 

Lei Nacional do Saneamento

 Inaugura um novo ambiente institucional para os serviços de 

saneamento básico;

 Estabelece uma separação nítida entre prestador e titular dos serviços, 

funções que antes, por vezes, se confundiam;

 Reforça o papel do titular, inclusive para reconhecer ao saneamento 

básico a característica de serviço público cujo acesso deve ser 

universalizado;



O PANORAMA ATUAL DO SANEAMENTO 
BRASILEIRO 

Lei Nacional do Saneamento

 Exigência de ente regulador;

 Amplia o conceito de saneamento básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e manejo de águas pluviais). 



CORSAN COMPLETA 47 ANOS COM PLANO DE 
INVESTIMENTO SUPERIOR A R$ 4 BILHÕES PARA 

SANEAMENTO
 Faturamento de 1,7 bilhão em 2012;

 Redução da inadimplência para menos de 1%;

 Crescimento de 57 mil economias;

 Inauguração de 14 grandes sistemas até o primeiro semestre de 2014: 

como Canoas, Guaíba, Alvorada e Viamão, Passo Fundo e Cachoeira do 

Sul, totalizando R$ 700 milhões;



CORSAN COMPLETA 47 ANOS COM PLANO DE 
INVESTIMENTO SUPERIOR A R$ 4 BILHÕES PARA 

SANEAMENTO
 256 contratos renovados, o que representa 83% do seu faturamento já 

garantido sob a forma de contrato de programa. Podemos citar como 

símbolos da nova fase da estatal, a renovação dos contratos de São 

Borja, Cachoeirinha, Montenegro, Erechim, Ijuí, Dom Pedrito, Camaquã e 

Eldorado do Sul;

 Somente em 2013 serão publicados 127 editais de abertura de licitação.



MELHORIAS NA GESTÃO

 Descentralização

 Redução de perdas de água

 Adequação aos PMSB

 Novas perspectivas de negócios:

Resíduos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Envase de Água

FIP Saneamento/FGTS



INVESTIMENTOS PAC I E PAC II

PAC I

Valores Gerais BRASIL – R$ 40 bilhões

Valores CORSAN – R$ 1 bilhão

PAC II

Valores Gerais BRASIL – R$ 45 bilhões

Valores CORSAN – R$ 2,2 bilhões



INVESTIMENTOS ATÉ 2017
ORIGEM OBRAS PROJETOS

PAC I R$ 709.171.117,11 R$ 6.750.584,00

Contrapartida R$ 291.898.935,86 R$ 1.401.621,84

Subtotal R$ 1.001.070.052,97 R$ 8.152.205,84

PAC II R$ 876.756.171,31 R$ 78.982.879,75

Contrapartida R$ 63.323.639,08 R$ 1.317.828,25

PAC II Seleção 3 R$ 1.060.000.000,00  

Contrapartida R$ 200.000.000,00  

Subtotal R$ 2.200.079.810,40 R$ 80.300.408,00

Recursos Próprios R$ 710.452.423,07 R$ 60.000.000,00

Total R$ 3.911.602.286,44 R$ 148.452.613,84

  TOTAL GERAL: R$ 4.060.054.900,28



Título
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RESULTADOS PREVISTOS

Após conclusão das obras a CORSAN irá 

atender 3,6 milhões de usuários com Sistema 

de Esgotamento Sanitário adequado.





RESULTADOS ESPERADOS

Os recursos próprios  da CORSAN e oriundos do 

PAC deverão ser destinados prioritariamente para o 

cumprimento dos compromissos firmados nos 

Contratos de Programa e metas previstas nos Planos 

Municipais de Saneamento Básico.



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A CORSAN disponibilizou aos municípios um grupo técnico para 

assessorar na elaboração dos planos municipais de saneamento 

básico. 

  193 municípios atendidos pela CORSAN;

  112 planos já concluídos.



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

2013: Dez/2013 é a data limite para edição do Plano de 

Saneamento Básico, sob pena de impossibilidade de captação de 

recursos;

 Os Planos deverão ser compatíveis com os planos de recursos 

hídricos das Bacias Hidrográficas; 

 Revisão de 4 em 4 anos, no máximo, e anteriormente à 

elaboração do Plurianual;

 PMSB, elaborado pelo titular;

 PNSB, elaborado pela União;

 PRSB, elaborado pelos E e DF.



CONTRATO DE PROGRAMA

A União, Os Estados, O Distrito Federal e os Municípios 

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios 

de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 

associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos.”



CONTRATO DE PROGRAMA

O contrato oferece estabilidade e credibilidade ao setor de 

saneamento, assegurando aos Municípios e à sociedade a 

universalização e continuidade dos serviços, o acompanhamento da 

qualidade da sua prestação e estabelece garantias para o aporte de 

recursos financeiros para a realização de obras de infraestrutura 

necessárias.



ETAPAS CONTRATO DE PROGRAMA

 

1. Plano Municipal de Saneamento Básico

2. Audiência Pública

3. Lei Autorizativa 

4. Convênio Cooperação SEHABS

5. Convênio com AGERGS

6. Parecer Jurídico

7. Dispensa de Licitação



CENÁRIO CONTRATOS CORSAN

2013

Contratos de Programa: 256

% de contratos renovados: 80 %
% de arrecadação dos Contratos de Programa: 83 %

Contratos  de Concessão vencidos: 18 contratos
% de arrecadação dos contratos vencidos: 7 %



TITULARIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO

O Supremo Tribunal Federal decidiu que a titularidade dos 

serviços nas regiões metropolitanas é do Estado e do conjunto 

de Municípios, em paridade. Além disso, entendeu que a região 

metropolitana deve possuir personalidade de direito público (ou 

seja, é uma espécie de autarquia interfederativa).



Obrigado.

Júlio Quadros,

Companhia Riograndense de Saneamento.
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