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Primeiro contato

• 2019 – Auditoria operacional sobre 
investimentos federais em saneamento básico
– Cenário da carteira
– Desafios para melhor distribuição e efetividade 

dos investimentos
– Avaliação do desenho de programa
– Identificação de desafios para expansão da 

prestação dos serviços



Controle externo sobre a atuação 
da ANA

• Quais as novas atribuições da ANA?

• Quais são os critérios aplicáveis para avaliar 
sua atuação?

• Qual limite de atuação do TCU?



Objetivo do acompanhamento

• Acompanhar a atuação da ANA na 
implementação do novo marco
– Estruturação do órgão
– Análise dos processos de elaboração das normas
– Transparência e comunicação com os interessados



Estruturação da ANA
• Superintendências de Regulação de Serviços e de Regulação Econômica 

foram criadas;

• Levantamento de necessidade de alocação de especialistas;

• Elaborado plano de capacitação - contempla cursos destinados ao pessoal 
da ANA e às reguladoras infracionais;

• Necessidade de apoio técnico externo para subsidiar a formulação das 
normas; 

• Sem recursos próprios, a ANA firmou acordos para subsidiar  as 
contratações de apoio técnico externo e os cursos previstos;

 
• Alocação de pessoal inferior à demanda.



Execução das atividades da ANA frente 
aos prazos previstos
• 1ª Agenda Regulatória (mar/2021) foi descumprida. 

• 2ª Agenda Regulatória (out/2021) (Resolução 
105/2021);

• 4 normas previstas para 1ºsem/2022;

• Não havia descumprimento formal dos prazos, mas 
indícios de atrasos; 

• Existe consulta pública para nova agenda.



Processos de AIR e consulta pública

• Procedimentos aplicados para as NRs 1 e 2, além do relatório de 
AIR de norma com consulta pública finalizada;

• Tomada de subsídios conta com participação de diversos atores 
do setor;

• Relatório estruturado conforme normas aplicáveis;

• Há fundamentação dos cenários e alternativas regulatórias;

• Consulta pública cumpre os requisitos e analisa as      
contribuições.



Transparência e previsibilidade dos atos 
da ANA
• Expectativas de publicação apenas na agenda, tomada 

pública de subsídios e consulta pública; 

• Possibilidade de frustração de expectativas quanto ao 
cumprimento da agenda por desalinhamento entre a 
real execução dos processos e as previsões publicadas;

• Lapso de informações não permite acompanhamento 
tempestivo pelos atores envolvidos;

• Intenção da ANA de publicar painel.



Verificação da adesão às normas de 
referência
• Lei determina que a ANA publique listagem de 

quem adere às normas de referência;

• Ainda não é realizada a verificação;

• Norma de procedimentos transitórios de 
monitoramento;

• Expectativa de iniciar em 2023.



Benefícios esperados 
• Melhorar a transparência do estágio de elaboração das 

normas;

• Expor a necessidade de estruturação da ANA;

• Alinhar a expectativa entre celeridade e qualidade das 
normas;

• Divulgar a qualidade das normas de referência;

• Qualificar o pessoal do TCU para contribuir na 
implementação do novo marco.



Links e contatos

• Painel de referência do acompanhamento:
– https://www.youtube.com/watch?v=bhqxC_MPXZ8

• Ficha síntese do acompanhamento:
– https://portal.tcu.gov.br/fichas-sintese-saneamento.htm

• Contato e-mail/Teams SeinfraUrbana:
– seinfraurbana@tcu.gov.br

• Contato e-mail/Teams pessoal:
– cosmef@tcu.gov.br


