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QUAIS AS PRIORIDADES NA ATUAÇÃO DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS?

1. Avaliação dos Contratos de Programa?
2. Avaliação dos critérios de regionalização?
3. Acompanhamento de investimentos e metas de qualidade?
4. Avaliação da capacidade efetiva das Estatais no NMSB?
5. Avaliação de privatização de Estatais?
6. Avaliação criteriosa do planejamento das concessões e PPPs?
7. Cobrança efetiva da regularidade dos PMSB?
8. Atuação conjunta com outras instituições?
9. Avaliação periódica do 2033 (Planos de Auditoria)?
10. Análise dos orçamentos públicos?
11. Ações efetivas nos RSU e na logística reversa?
12. Atuação em drenagem, enchentes e desastres?
13. Capacitação e quantitativo de auditores?
14. Capacitação de agentes públicos (L. 14.133)?

3
3



ONDE ESTÃO OS ENTRAVES AO NMSB?

1. Falta de Planejamento em todos os níveis;
2. Falta de clareza para a universalização e PMSB;
3. Falta de investimentos ou incapacidade do Poder 

Público em atrair investimentos;
4. Inadequados estudos de viabilidade 

econômico-financeira;
5. Baixa capacidade operacional e interferências políticas 

nas estatais;
6. Falta de investimento também nas fases de 

planejamento;
7. Projetos de engenharia mal elaborados;
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ONDE ESTÃO OS ENTRAVES AO NMSB?

8. Não abertura efetiva do mercado ao setor privado;
9. Poucas empresas privadas atuando no setor;

10. Prorrogações indevidas e descabidas de contratos 
de programa;

11. Deficiências na operação, fiscalização e regulação;
12. Regionalização pró-forma pra manter as estaduais;
13. Falta de capacitação dos agentes em todos os níveis;
14. Falta de efetivo envolvimento da sociedade;
15. Atraso nas desapropriações; e
16. Falta de estabilidade e segurança jurídica.
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:

Tentando tratar de alguns passos que são imprescindíveis 
para uma atuação efetiva dos Tribunais de Contas 
iremos,  examinar aspectos constantes dos seguintes 
elementos:

1º) RESOLUÇÃO ATRICON Nº 07/2018;
2º) NOTA TÉCNICA ATRICON Nº 01/2022; e
3º) ARTIGOS TÉCNICOS (e-book do Ibraop).
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:

A ATRICON, vem buscando discutir e orientar a atuação dos 
Tribunais de Contas, nas mais diversas áreas. No caso do 
saneamento básico, pode-se destacar dois Atos editados:

1ª) RESOLUÇÃO ATRICON Nº 07/2018: Aprova as 
Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 3216/2018 
relacionadas à temática “Controle externo na gestão de 
resíduos sólidos”.  

https://atricon.org.br/resolucao-atricon-no-072018/
=> Sugere-se a leitura completa!
Seguem pontos em destaque:
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:

1ª) RESOLUÇÃO ATRICON Nº 07/2018:
Objetivo 
6 Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas, 

de modo uniforme, aprimorem seus regulamentos, 
procedimentos, ferramentas e práticas de controle 
externo, de forma a atuar de forma efetiva no controle da 
gestão de resíduos sólidos.

=> bastante detalhada e contempla importantes
     parâmetros para atuação dos TCs!
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:

1ª) RESOLUÇÃO ATRICON Nº 07/2018:
DIRETRIZES 
11 Atuar preferencialmente de forma preventiva e 

concomitante, inclusive mediante a análise prévia de 
editais de licitação. 

12 Realizar fiscalização permanente, com unidade vinculada à 
unidade superior de controle externo e especializada em 
saneamento básico (abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas).
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:

1ª) RESOLUÇÃO ATRICON Nº 07/2018:
(...)
15 Instituir mecanismo de encaminhamento obrigatório do 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos e suas alterações em 
sistema informatizado do Tribunal de Contas.

(...)
22 Instituir atos normativos a serem observados pelos entes 

jurisdicionados no planejamento, na contratação e no 
controle da prestação dos serviços de limpeza urbana

     e manejo de resíduos sólidos.
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:

1ª) RESOLUÇÃO ATRICON Nº 07/2018:
(...)
28 Verificar se há estudos de viabilidade e incentivo à 

promoção de soluções consorciadas/compartilhadas 
visando à gestão associada dos resíduos sólidos urbanos 
com outros municípios, considerando critérios de 
economia de escala, proximidade dos locais estabelecidos 
e formas de prevenção dos riscos ambientais, dentre 
outros fatores.
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:

1ª) RESOLUÇÃO ATRICON Nº 07/2018:
30 Avaliar, na fiscalização do controle administrativo 

adotado pelos jurisdicionados: 
a) se há a devida aplicação do poder de polícia dos 

municípios, quando necessário, nos serviços de limpeza 
pública e manejo de resíduos sólidos urbanos; 

b) se são adotados programas e ações de educação 
ambiental que promovam a não geração, a redução, 

    a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem
    de resíduos sólidos; 
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:

1ª) RESOLUÇÃO ATRICON Nº 07/2018:
c) se são adotadas medidas voltadas à transparência pública 

e ao controle social na gestão dos resíduos sólidos, 
divulgando informações de interesse coletivo ou geral, 
independentemente de requerimento do cidadão, 
inclusive por meio eletrônico de acesso público 
(internet), de forma voluntária e proativa; 

d) se há política de incentivo à criação e ao 
desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 
associação de 
 catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
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2ª) NOTA TÉCNICA ATRICON Nº 01/2022: Marco 
Legal do Saneamento (Lei nº 11.445/2007). 
Inovações trazidas pela Lei nº 14.026/2020. Reflexos 
na atuação dos Tribunais de Contas do Brasil. 

https://atricon.org.br/wp-content/uploads/2022/02/NT-M
arco-Saneamento-Atricon-versao-final-1.pdf

=> Sugere-se a leitura completa!
Seguem pontos em destaque:

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:

14
14



13. De igual modo, a revisão dos contratos, inclusão das 
novas metas de universalização, os procedimentos de 
licitação e a formação dos consórcios públicos e 
microrregiões deverão ser objeto de acompanhamento 
pelos Tribunais de Contas, seja em razão do grande 
aporte de recursos envolvidos, seja em face das 
situações jurídicas que decorrerão dos novos arranjos.. 
 

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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15. Assim, recomenda-se que os Tribunais de Contas 
viabilizem, em parceria com o Instituto Rui Barbosa – IRB 
e com as escolas de contas, treinamentos específicos e 
especializados do seu corpo técnico e de seus membros, 
a fim de capacitá-los para avaliar a complexidade das 
modelagens, negócios e arranjos interinstitucionais que 
envolvem a prestação dos serviços de saneamento 
básico, a aplicação da Política Nacional de Saneamento 
Básico; a economicidade e o reequilíbrio 
econômico-financeiro, as novas 
previsões legais e os empreendimentos 
relacionados ao saneamento básico. 

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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18. Recomenda-se, ainda, aos Tribunais de Contas que insiram, em 
seus Planos de Fiscalização, os seguintes aspectos, conferindo 
maior ênfase à fase de transição constante da Lei: 
18.1 o cumprimento dos Planos Municipais de Saneamento, que 
devem estar atualizados aos novos parâmetros legais, bem como 
as possíveis consequências financeiras, observando que os titulares 
de serviços públicos de saneamento básico deverão publicá-los até 
31 de dezembro de 2022, manter controle e dar publicidade sobre 
o seu cumprimento, bem como comunicar os respectivos dados à 
ANA para inserção no Sinisa (art. 19 da Lei nº 14.026/2020), 
emitindo alerta 
aos jurisdicionados, se for o caso; 

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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18.2 a inclusão das metas de universalização nos contratos 
em vigor, levando em consideração contratos vigentes 
licitados com metas diversas da estabelecida no novo marco 
legal de saneamento, sem prejuízo das providências listadas 
no item 8 desta Nota Técnica, sendo necessária a análise da 
economicidade, da eficiência e da continuidade dos serviços, 
vis a vis o equilíbrio econômico-financeiro dos contratados; 

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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18.3 a situação das companhias estaduais operadoras 
dos serviços e os impactos das novas disposições 
legais, em virtude da relevância e da materialidade para 
o Erário; 
18.4 a atuação das agências reguladoras nas funções 
de normatização, fiscalização e regulação, sem 
interferir na respectiva autonomia; 

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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18.5 o acompanhamento da concessão ou PPP referente à 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico por 
entidade que não integre a administração do titular, o que se 
dará mediante prévia licitação, vedada a sua disciplina 
mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria 
ou outros instrumentos de natureza precária, considerando, 
ainda, o acompanhamento dos contratos de programa 
regulares vigentes até o advento do seu termo contratual 
(art. 10 e §3º da Lei nº 11.445/2007); 

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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18.6 a avaliação, nos contratos em vigor, incluídos aditivos 
e renovações, autorizados nos termos da nova Lei, bem 
como naqueles provenientes de licitação para prestação ou 
concessão dos serviços públicos de saneamento básico, da 
capacidade econômico-financeira da contratada, por 
recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas 
a viabilizar a universalização dos serviços na área licitada 
até 31 de dezembro de 2033, nos termos do § 2º do art. 
11-B desta Lei (art. 10-B, da Lei nº 11.445/2007); 

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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18.7 a avaliação dos atos e procedimentos definidores 
das regionalizações; 
18.8 a fiscalização dos consórcios públicos de 
saneamento básico, tendo em vista as atribuições 
conferidas nas normas gerais de contratação de 
consórcios públicos (art. 9º e parágrafo único, da Lei nº 
11.107/2005; e 

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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18.9 a interligação e transversalidade entre os objetos 
do saneamento básico, nos trabalhos de Auditoria das 
Políticas Públicas, os quais precisam ter avaliação 
conjunta das políticas para água e esgoto, da política 
para limpeza pública/resíduos sólidos urbanos e da 
política de drenagem urbana, independentemente dos 
trabalhos realização com foco em cada uma delas. 

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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Contribuições importante foram delineadas em Artigo 
Técnico (e-book do Ibraop) de autoria de Rogério 
Loch (TCE-SC): “Em Busca da Universalização do 
Acesso ao Saneamento Básico” que, em conclusões, 
assenta:

Diante de todo esse cenário, os Tribunais de Contas - 
TCs podem cooperar de maneira muito representativa, 
pois têm a missão de contribuir para o aprimoramento 
da gestão dos recursos públicos.

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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Por certo, estes Órgãos de Controle têm o dever de 
fiscalizar o cumprimento dos Planos Municipais de 
Saneamento, que devem estar atualizados aos novos 
parâmetros legais.
(...)
Instigar o arranjo institucional e a operacionalização das 
ferramentas de planejamento, trazidas no novo marco 
legal, também são formas de os TCs auxiliarem na 
construção de um ambiente estável para a garantia dos 
investimentos que visem à universalização dos serviços e a 
continuidade das operações para a prestação dos serviços.

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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Outra situação, que também exigirá a atuação dos Órgãos 
de Controle Externo, é a mediação de conflito entre os 
municípios detentores da titularidade dos serviços e as 
autarquias intergovernamentais, adotadas em alguns 
Estados para a prestação regionalizada dos serviços. A 
gestão dessas unidades regionais pode acarretar 
concentração de poder em um dos entes (no caso o 
Estado) e interferir na autonomia municipal, pois lhes 
retirando o exercício da titularidade legalmente 
constituído. A universalização depende da solução desses 
conflitos.

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:
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Ainda segundo Loch:

Mas há também um papel fundamental de induzir a aplicação 
das regras estabelecidas na lei, não somente fiscalizando, mas 
contribuindo de maneira efetiva para esse importante 
avanço do qual a sociedade brasileira tanto necessita. E esse 
trabalho pode iniciar com a capacitação dos gestores, papel 
exercido pelas Escolas de Contas, cuja competência resta 
delineada na nova lei geral de licitações (Lei Federal n. 
14.133/2021).
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:



No Artigo Técnico (e-book do Ibraop) de autoria de Ana 
Emília (TCE-ES) e Adriana Portugal (TCDF): “O Controle 
Externo Frente aos Desafios do Novo Marco de 
Saneamento”, as autoras detalham de maneira muito 
acertada, inúmeras ações fundamentais para os TCs, em 
síntese:
=> uma ação de controle com foco nos estudos que 

embasaram a constituição das áreas para a prestação 
regionalizada dos serviços de saneamento;

=> analisar a governança e o planejamento (planos de 
saneamentos) previstos na lei de regionalização, 
apontando para diversas frentes de atuação 

     dos Tribunais de Contas;  
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:



=> ação de controle quanto à adequação/revisão dos planos 
municipais de saneamento básico;

=> verificar a comprovação da capacidade 
econômico-financeira dos prestadores de serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário;

=> acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas nos 
contratos vigentes e o alcance dos remanescentes, nas 
possibilidades permitidas pela lei;

=> aditivos de prazos ou formalização de 
     contrato de programa após a promulgação 
     da Lei nº. 14.026/2020;

29
29

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:



=> deve ser objeto de fiscalização dos Tribunais de 
Contas a subdelegação pelos prestadores de serviços 
do objeto contratado, nos termos do art. 11-A da Lei 
nº 11.445/2007, face a sua limitação de 25% do valor 
contrato;

=> do papel indutor que os Tribunais de Contas podem 
exercer ao acompanhar a implementação da regulação 
e fiscalização desses serviços de saneamento básico;

=> avaliação das instituições de regulação, diante 
     todos esses dispositivos, é um importante 
    desafio dos Tribunais de Contas;
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:



Sobre a Drenagem Urbana, as autoras citam:
=> os Tribunais de Contas podem contribuir para a melhoria 

desse serviço, na medida em que contemplem, em suas 
fiscalizações, a exigência dos planos de drenagem urbana, 
conforme estabelecido no art. 9º, I da Lei nº. 11.445/2007;

=> avaliação dos impactos da melhoria de eficiência no 
manejo de resíduos sólidos e esgotamento sanitário sobre 
a drenagem urbana, sob a ótica do princípio IV, do art. 2º 
da Lei nº 11.445/2020.
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PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:



Sobre Resíduos Sólidos Urbanos:

=> face à realidade de cada região, bem como os prazos 
estabelecidos no art. 54 da Lei nº 12.305/2010, por     
porte de município, vislumbra-se a importância de ações 
de controle para acompanhar as providências adotadas 
pelos titulares com vistas ao atendimento aos prazos 
legais.

32
32

PRÓXIMOS PASSOS DOS  TCS RUMO A 
EFETIVAÇÃO DO NMSB:



TCS X ENTIDADES REGULADORAS:

Se não dermos a devida atenção a uma ação “compartilhada” 
e “contribuitiva” entre as instituições envolvidas, não 
lograremos o êxito pretendido. 
Sem dúvida é o caso da atuação dos Tribunais de Contas em 
conjunto com  a ação de fiscalização e de regulação das 
Agências. Não se deve confundir o controle Externo sobre 
essas Agências, com o “apoio” nas atividades de 
regulação/fiscalização dessas.
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TCs X MPE X OUTRAS INSTITUIÇÕES:

Também, o trabalho colaborativo entre Tribunal de Contas, o 
Ministério Público Estadual e instituições que atuam no setor 
ambiental, é fundamental para a busca da efetivação do 
saneamento básico no nosso país, haja vista, a título de 
exemplo, experiências já implementadas na erradicação de 
“lixões”. Aliás, uma experiência recente e exitosa, é aquela 
que vimos no TCE-PE e que  cabe ser replicada em outros 
Estados. Vide Artigo Técnico (e-book do Ibraop),com o 
título: “Tribunal de Contas Como Indutor de Políticas 
Públicas –
 o Caso da Eliminação dos Lixões em Pernambuco”, 
 Pedro Coelho T. Cavalcanti (TCE-PE) 
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TCs X DRENAGEM, ENCHENTES E DESASTRES:

• Por que a drenagem não tem recebido qualquer atenção?
• Por que enchentes e desastres recorrentes não têm 

motivado atuações concretas nessa área?
Qual foi agora a preocupação do Legislador? 
Art. 2º da Lei n. 11.445/07, com redação da Lei n.  14.026/20:
IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de 
drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e 
fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, 
à proteção do meio ambiente e à segurança 
da vida e do patrimônio público e privado;
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TCs X DRENAGEM, ENCHENTES E DESASTRES:

Art. 3º, I da Lei n. 11.445/07, com redação da Lei n.  14.026/20:
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: 
constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas 
instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 
de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização 
preventiva das redes; 
• Quem conhece uma ação efetiva nessa área para 
     compartilhar?
• Há algum planejamento dos órgãos de 
    Controle para avaliação dessas ações?
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TCs X DRENAGEM, ENCHENTES E DESASTRES:

Lei n. 11.445/07:
Art. 3º-D. Consideram-se serviços públicos de manejo das 
águas pluviais urbanas aqueles constituídos por uma ou 
mais das seguintes atividades:          
I - drenagem urbana;         
II - transporte de águas pluviais urbanas;          
III - detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para 
amortecimento de vazões de cheias; e          
IV - tratamento e disposição final de águas
 pluviais urbanas.
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TCs E A REGULAÇÃO X 31 DE MARÇO DE 2022:

Lei n. 11.445/07:
Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico deverão definir metas de 
universalização que garantam o atendimento de 99% da 
população com água potável e de 90% da população com 
coleta e tratamento de esgotos até 31/12/2033, (...)
§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de 
que trata o caput deste artigo terão até 31/03/2022 para 
viabilizar essa inclusão.
Como ficaram esses contratos?
Qual atuação dos TCs e da Regulação?
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2033 CHEGOU! E A UNIVERSALIZAÇÃO?

Verdade, 2033 chegou! Como passou rápido, novamente, 
só 13 anos!
A culpa foi de quem?
• Do poder público, que não implementou por falta de 

planejamento (2033 tá longe! Temos outras prioridades!);
• Dos Tribunais de Contas, do MP e da Regulação;
• Da iniciativa privada que não “contribuiu”;
• Da falta de cobrança (rigor) e de incentivos (“prêmios”);
• Da falta de recursos financeiros; e
• Dos prazos “absurdamente” curtos.
Até quando usaremos essas desculpas?
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O início da Década do Saneamento - Uma agenda para a universalização.



MUITO OBRIGADO!

Pedro Jorge R. de Oliveira (TCE-SC)
Conselho Consultivo do Ibraop

ibraop@ibraop.org.br
pedrojorge59@gmail.com

41


