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A PRESENTE DEFESA DO SANEAMENTO PÚBLICO PARA 

PORTO ALEGRE FOI EMBASADA NAS SEGUINTES PREMISSAS: 
 

 

I) Informação Nº 73/2020 de Auditoria Especial – SPA – TCE/RS: 

Inspeção Especial do Tribunal de Contas do Estado - Processo 00363-

0200/19-4 

 

II) Inconsistências e 

irregularidades apontadas pela 

atual Direção Geral e  

corpo técnico do DMAE 

nas peças da contratação 

dos estudos do BNDES 

 

III) Apontamentos da área 

jurídica do Sindicato dos  

Municipários (SIMPA) que 

solicitou liminar para suspensão 

da contratação do BNDES pelo 

processo Nº 5000583-87.2020.4.04.7100 

 

 

 

 

 



I) INSPEÇÃO ESPECIAL TCE/RS 

 
Caracterizou a correlação entre a crise agravada no Departamento 

Municipal de Água e Esgotos (DMAE) e a interferência da Administração 

Direta sobre a autonomia da autarquia, impedindo, por intermédio de 

ações de procrastinação e trâmite reiterado de solicitações, a efetiva 

reposição de pessoal.  

 

As dificuldades para reposição de pessoal acentuaram-se no 

período da Inspeção Especial e coincidem com a intenção do 

Executivo Municipal em conceder os serviços de saneamento de 

Porto Alegre, o que levou a equipe a analisar possível relação 

entre a intenção de desestatizar os serviços e a perda da 

capacidade operacional do DMAE. 

 



I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - 

Informação Nº 73/2020  

 
1) Da Suspensão Judicial da Tutela de Urgência Exarada pelo TCE/RS 

Garantindo ao Gestor o Direito de Interferência na Gestão Administrativa do 

DMAE 

 

Conclusão das Análises: que foi equivocado o deferimento da medida liminar 

que suspendeu os efeitos da decisão cautelar proferida no Processo n. 00363-

0200/19-4 do TCE – RS visto que: 

 

“O Relatório de Inspeção Especial levantou dados, estimou danos e caracterizou 

os riscos decorrentes do impacto da falta de reposição do quadro de pessoal, 

que se identificou e, largamente, demonstrou-se serem devido à intervenção da 

Administração Direta sobre a autonomia do DMAE” 

 

“... a Equipe de Auditoria identifica que os atos de gestão da Administração 

Centralizada causaram prejuízos decorrentes do aumento de perdas de  

faturamento da ordem de R$ 37 milhões causados ao DMAE no período de 2017 e 

2018, bem como pelos transtornos à população decorrentes das reincidentes 

faltas de água. Avalia-se também a responsabilidade por graves riscos 

operacionais decorrentes da interferência da atual gestão centralizada na 

autonomia da autarquia.” 

 

 



1) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
2) Do Argumento de Restrição Orçamentária Impedindo a Reposição de 

Pessoal 

 

Conclusão das Análises: não acolhe razão,  visto que:  

 
“o orçamento do DMAE, de aproximadamente R$ 600 milhões por ano, garante a 

sustentabilidade de sua folha de pagamento” 

 

“a ausência de reposição de pessoal se associa: ao aumento de perdas físicas e 

econômicas; ao aumento de ocorrências de falta de água no município; ao risco na garantia 

da qualidade da água tratada e do esgoto lançado no Lago Guaíba, importando também 

perdas decorrentes de multas aplicadas pelo órgão ambiental; à perda da qualificação 

técnica da autarquia; à sua desestruturação; a dificuldades na execução de projetos e de 

especificações técnicas de compras; ao retardo no atendimento ao usuário; à falta de 

capacidade técnica para suprir demandas de manutenção de redes. Todos esses aspectos 

resultam na perda da qualidade dos serviços, no dano irreparável à imagem do DMAE, e na 

deterioração dos recursos humanos e econômicos necessários para a manutenção de suas 

atividades essenciais e finalísticas” 

  

” não é admissível o argumento de que, impedindo a contratação, estaria atuando em 

alinhamento ao princípio da eficiência, já que, como se demonstrou, os prejuízos 

decorrentes somente do aumento de perdas físicas em muito superam os recursos 

correspondentes à remuneração dos servidores necessários para que o DMAE possa 

cumprir suas funções essenciais” 

 

 

 



 

 

 
I) INSPEÇÃO ESPECIAL  

TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
3) Da Situação do CGDEP 

Caracterizada pela Procrastinação 

no Pleito de Reposição de Pessoal  

 

Conclusão das Análises: não acolhe 

razão, visto que:  

 

“O efetivo disponível poderá 

rapidamente alcançar números 

insustentáveis para garantir a 

operação de todas as unidades de 

tratamento de água e esgoto 

simultaneamente.” 

 

De um total de 91 solicitações de 

Ingresso de Pessoal  de Concursos 

com validade (fartamente 

justificadas) foram atendidas 

somente 38, sendo que foram 

perdidas vagas pela morosidade da 

autorização  ! 

 

 

 
 
De um total de 145 solicitações de 
Ingresso de Pessoal  com 
realização de novos concursos  
foram autorizadas somente 25 

vagas sendo que até o 
momento nenhuma foi 
preenchida desde 2017 ! 

 
 



I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - 

Informação Nº 73/2020  
 

4) Dos prejuízos decorrentes da não 

reposição do quadro de pessoal 

 

Conclusão das Análises: não acolhe razão 

ao gestor, visto que:  

 
“O cenário de decadência crescente ficou 

caraterizado nos mais distintos níveis e 

habilidades da autarquia, como: a capacidade 

técnica, operacional, organizacional, 

administrativa, contratação e fiscalização dos 

serviços, atendimento à população, gestão de 

perdas, gestão comercial, tratamento de água e 

esgoto, implantação de redes de esgoto, 

planejamento, gestão de riscos, projetos, gestão 

de pessoas e todas as possíveis estruturas da 

autarquia. “ 

 

 
 
“a autarquia foi cerceada de conduzir os 
rumos de sua atuação e, em paralelo, 
constata-se o fracasso na manutenção dos 
indicadores da qualidade do serviço prestado, 
mesmo que promovidas, pelo DMAE, diversas 
iniciativas de soluções modernas na operação 
dos sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e, desde 2017, também 
de esgotamento pluvial! 

 

 



  

 

 

I) INSPEÇÃO 

ESPECIAL  

TCE/RS - 

Informação Nº 

73/2020  

 
 “Esses dados demonstram 

a ineficiência da gestão 

DMAE nos últimos anos, 

traduzida em um 

importante aumento de 

perdas físicas (aumento da 

produção 

desacompanhada de um 

aumento de consumo) e 

econômicas (redução do 

faturamento sem 

proporcional redução do 

consumo).  

 



 

 

 
I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
5) Da Contratação do BNDES 

 

Conclusão das Análises: a contratação onerosa do BNDES não foi amparada pela 

legislação vigente e, principalmente, potencializadora de um cenário antiisonômico 

e adverso ao interesse público. 

  

 

 

 
 
” ... houve a escolha dos serviços de saneamento para integrarem estudos visando a 
avaliação da vantajosidade da delegação em relação ao quadro atual no qual a 
prestação é realizada pelo DMAE.  Não se identificou, no entanto, qualquer estudo 
realizado que demonstrasse a motivação pela escolha,sendo a decisão tomada no 
âmbito exclusivo da administração centralizada, sem consulta ao DMAE ou ao seu 
Conselho Deliberativo.” 
 
A Inspeção Especial identificou diversas irregularidades cometidas pelas 
Administração Municipal no processo: 
 
- Contratação do BNDES sem amparo legal; 
- Incongruência entre os montantes envolvidos visto que  a principal atividade de 

todos os estudos promovidos terá custo inferior à intermediação e a apoio 
promovidos pelo BNDES; 

- Fragilização do princípio de isonomia; 
- Impossibilitou que o próprio DMAE (órgão do município com expertise no assunto) 

realizasse e/ou fiscalizasse os estudos ou opinasse sobre a viabilidade a 
aplicabilidade dos mesmos; 

- Desconsideração do interesse público; 
- Celebração de pacto sem a garantia de segurança jurídica; 
- Não celebração de processo licitatório que garantisse competitividade e preços 

mais vantajosos à Administração 
 

 
 
 
 



 

 
I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 

73/2020  

 
Recorte com as contestações da auditoria quanto a contratação do 

BNDES: 
 

 

 



 

 

 
I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
5) Da Ausência de Interesse Público na Concessão dos Serviços de Saneamento 

 

Conclusão das Análises: não foi suficientemente demonstrada a motivação para a 

contratação da estruturação do projeto de concessão dos serviços de água e 

esgoto de Porto Alegre. 

  

 

 

 

 
” Considerações da Equipe de Auditoria: Tendo sido demonstrada a capacidade de 

investimentos do DMAE, bem como a capacidade de contrair recursos de 

financiamento visando ao atendimento às metas de universalização do saneamento, 

e considerando o inerente aumento tarifário dos serviços concedidos, a Equipe de 

Auditoria entende não estar comprovada a conveniência, em vista ao interesse 

público, da proposta de concessão dos 

serviços de saneamento de Porto Alegre.” 

 

Ainda:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
Outros motivos que não justificam a Concessão do DMAE, segundo a inspeção: 

 

-    Situação do DMAE no Cenário Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Estudos sobre a Capacidade Econômica do DMAE – PISA 

- Desconsideração do Parecer do DMAE sobre a hipótese de Concessão 

- Necessidade prévia de atualização o Plano Municipal de Saneamento Básico 

- Contexto imposto pelo Novo Marco Regulatório do Saneamento  



 

 
I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
Outros motivos que não justificam a Concessão do DMAE,  segundo a inspeção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
RESULTADOS PARCIAIS DO PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO 

CONTRATADO COM O BNDES: 

 

Impressões baseadas nos documentos prévios a que teve acesso a equipe auditora, 

providenciados pelo corpo técnico do DMAE,  visto que os mesmos, apesar de 

solicitados formalmente, não foram disponibilizados até o momento, caracterizando 

obstaculização da atividade ao controle externo. 

 

“Três pareceres técnicos apresentam a análise elaborada pela Direção-Geral do 

DMAE dos produtos encaminhados pelo BNDES relativos ao projeto e modelagem 

de desestatização contratado: Ofício DG-DMAE n. 50; Ofício DG-DMAE n. 51 e Ofício 

DGDMAE n. 66 (peças 3214418, 3214439 e 3214419).  

 

Em resumo, das análises realizadas pelo DMAE, constata-se que 

os produtos parciais apresentados pelo BNDES apresentam todo o 

tipo de vício e erros, não são aderentes à realidade e não 

possibilitam uma modelagem econômica de distintos cenários e de 

uma concessão” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
RESULTADOS PARCIAIS DO PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO 

CONTRATADO COM O BNDES: 

 

 

“Entre os erros mais graves, situam-se: 

- Não inclui o cenário atual na comparação com a hipótese de concessão; 

- Exclui os serviços de drenagem; 

- Diagnóstico precário, não aderente à realidade, comprometendo o projeto; 

- Desconsideração de condicionantes ambientais; 

- Dados reportados do PMSB 2015, copiados, sem atualização; 

- Sem referência ao sistema de esgoto misto; 

- Sem consideração sobre a recuperação do Arroio Dilúvio; Descompromete a 

concessionária de investimentos em áreas de habitação 

irregular; 

- Demonstra desconhecer o sistema DMAE; 

- Não apresenta análise crítica que demonstre a vantagem da proposta; 

- Desbalanceamento dos investimentos, não importando melhorias aos usuários, 

concentrando recursos na reposição de hidrômetros; 

- Em relação ao planejamento DMAE, a proposta apresenta subinvestimentos, 

desconstituindo a necessidade de importantes obras como as de abastecimento da 

zona sul, proposta que, se aceita, caracteriza irresponsabilidade da gestão.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
RESULTADOS PARCIAIS DO PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO 

CONTRATADO COM O BNDES: 

 

  “  Na visão do DMAE, os estudos até o momento não podem ser   

aceitos, conclusão que, diante da não apresentação das peças 

técnicas à Equipe de Auditoria, deve ser, por precaução e prudência, 

tomada como válida, especialmente diante do cenário de conflito de 

interesses, não isonômico com que se originou a contratação desses 

estudos” 

 

Os motivos estão amplamente relacionados no Anexo IV 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

I) INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
CONCLUSÕES: 

 

“inexorável é a conclusão de que era exigível conduta diversa do 

gestor ” 

 

“...e à equipe do Comitê de Gestão de Pessoal, os quais imprimiram a 

política interventiva e contencionista, ignorando os alertas, apelos e 

nítidos impactos que se avolumavam.” 

 

“... é censurável a promoção, paralela à precarização do DMAE, de atos 

tendentes à promoção da concessão dos serviços atualmente de 

competência da autarquia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
CONCLUSÕES: 

 

 

 

 

 
 
 
“Feito o apanhado, diante do agravamento do cenário reportado no Relatório de 
Inspeção Especial e afastadas as contrarrazões do gestor, entende-se pertinente a 
manutenção das conclusões da peça inaugural no sentido de: 
 
a) Notificar o Chefe do Executivo municipal sobre a sua possível responsabilização 
pelos danos atuais e futuros decorrentes de atos procrastinatórios relacionados à 
contratação de pessoal e que colocam em risco as operações de tratamento de 
água e esgoto, e, por conseguinte, a população de Porto Alegre - danos que se 
relacionam ao aumento nas perdas de faturamento que, nos anos de 2017 e 2018, 
registraram perdas que superam em R$ 37 milhões as do ano de 2016; 
 
b) [...] seja expedida tutela de urgência com comando e conteúdo mais específicos 
e detalhados, no sentido de notificar o Prefeito Municipal Nelson Marchezan Junior 
para que adote as providências necessárias para o imediato atendimento às 
demandas de pessoal, tendo em vista o atual descumprimento da determinação 
exarada em peça 1730736, apresentando, no prazo de 30 dias, relatório das ações 
promovidas relativas à contratação, cuja necessidade já foi exaustivamente 
justificada. “  

 
 

 
 
 



 

INSPEÇÃO ESPECIAL  TCE/RS - Informação Nº 73/2020  

 
RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA: 

 

 

 

 

 
 
 
“...fica caracterizada a verossimilhança do direito, com potencial repercussão lesiva ao erário que, 
ao lado do perigo da demora, caraterizado pelo recebimento e pagamento iminente dos serviços 
contratados pelo valor de R$ 3,67 milhões, justifica o pleito complementar de tutela de urgência 
com fulcro no inciso XIII do artigo 5º do RITCE e Resolução TCE-RS nº 932/2012 c/c o artigo 294 e 
300 do CPC (Lei Federal nº 13.105/2015), determinando ao Chefe do Executivo Municipal: 
 
I. Suspender a contratação com o BNDES, no estado em que se encontra, até a análise de mérito 
do presente processo por esta Corte; 
 
II. Alternativamente, na hipótese de negativa do pedido do item I retro, não recepcionar os 
resultados do projeto de desestatização dos serviços de saneamento conduzidos pelo BNDES 
sem a comprovação da adequação aos quesitos criticados pela Direção-Geral do DMAE e ulterior 
aceite e aprovação da proposta pela autarquia, até a análise de mérito do presente processo por 
esta Corte; 
 
III. A notificação sobre sua possível responsabilização pelo valor comprometido na 
contratação do BNDES para a estruturação de projeto de desestatização dos 
serviços de saneamento, de R$ 3,67 milhões, no caso de não se mostrar vantajosa 
a concessão, tendo em vista a carência de dados para o subsídio da contratação. 
Por fim, tendo em vista que a presente Informação não exaure todos os elementos 
passíveis de verificação, sugere-se o retorno dos autos ao Serviço de Auditoria para 
aprofundamento da matéria em relação à responsabilização dos agentes públicos que deram 
causa aos prejuízos e à quantificação dos prejuízos totalizados até o final da atual gestão 
municipal.” 
 
“... Sugere-se, ainda, encaminhar cópia integral da presente Informação ao Ministério Público 
Estadual e à Câmara Municipal.” 
 
 
 

 
 

 
 
 



II) INCONSISTÊNCIAS E IRREGULARIDADES APONTADAS PELO 

CORPO TÉCNICO DO DMAE NAS PEÇAS DA CONTRATAÇÃO DOS 

ESTUDOS DO BNDES 
 

Apesar das recomendações da IE o estudo foi concluído e encontra-se 

em fase de Consulta Pública 
 

Além das questões levantadas pela Inspeção Especial do TCE, cabe citar , dentre 

inúmeras verificadas, outras questões muito importantes que deveriam ser 

consideradas para interrupção imediatada da contratação do BNDES: 

 

Durante a fase de revisão do estudo pelo corpo técnico do DMAE, além das 

inconsistências apontadas pela DG do DMAE foram encontradas as seguintes: 

 

- A Consultoria Hicroconsult, Houer e Machado Meyer juntamente com os analistas 

do BNDES citam claramente que houve consultas aos prováveis "operadores" do 

sistema que nortearam as decisões , claramente denotando vícios na elaboração 

dos tomos do estudo visando adequar aos prováveis rematantes, no caso 

ilustrada a seguir há uma superestimativa para substituição de hidrômetros 

(investimento de 300 milhões apontado também pela DG como exorbitante e que 

visa apenas aumento do volume medido sem nenhuma contrapartidade de 

vantagem para os clientes) 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Link para Consulta Pública: 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/ppp/defaul
t.php?p_secao=1456 

Vídeo de lançamento 
da Consulta Pública: 
https://www.youtube.
com/watch?v=mVLrlZ
ds_Sw&t=162s 



II) INCONSISTÊNCIAS E IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CORPO 

TÉCNICO DO DMAE NAS PEÇAS DA CONTRATAÇÃO DOS ESTUDOS DO 

BNDES 

 
O estudo tem inúmeras falhas ou traz dúvidas sobre os dados apresentados, o que seria até 

esperado para uma “versão preliminar”, dentro do prazo acelerado de execução em meio a 

Pandemia do COVID-19. Porém, as conclusões não apresentam uma fundamentação lastreada 

em análise de cenários, o que, mais uma vez, apenas reforça a premissa “ideológica” de que o 

saneamento em Porto Alegre deve ser uma “atividade estatal prestada por agente privado” e 

que o rito apenas cumpre os requisitos de formalidade processual, sem análise crítica dos 

riscos que tal concessão pode trazer ao Município. 

 

O Plano de Negócios da Concessão superdimensiona os resultados econômicos e pode gerar 

graves consequências ao Município ao longo do tempo se continuar nos moldes atuais. 

 

Como exemplo, no Plano de Negócios Referencial está previsto um faturamento bruto de R$ 

29,8 bilhões em 35 anos, R$ 2,2 bilhões em CAPEX, R$ 11,2 bilhões em OPEX e R$ 6,5 bilhões 

em Outorga, sendo a diferença R$ 9,9 bilhões a “remuneração” do parceiro privado. Neste 

caso, a propalada “aceleração da Universalização do Saneamento” vai comprometer  e “tirar”  

mais da metade dos recursos do investimento em saneamento, o que se traduz em absurda 

incoerência!   

 

Mais ainda, se o maior objetivo da CONCESSÃO é a universalização dos serviços de 

Saneamento em Porto Alegre, como ficarão os NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS e os 

NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS inseridos em ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE que não foram contemplados no estudo? Quem irá atendê-los? 

 

Outra pergunta, quem irá operar e manter o Sistema de Proteção Contra Cheias que não foi 
sequer mencionado no estudo? 



II) INCONSISTÊNCIAS E IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CORPO 

TÉCNICO DO DMAE NAS PEÇAS DA CONTRATAÇÃO DOS ESTUDOS DO 

BNDES 

 
Além das recomendações da Inspeção Especial,  sugere-se: 

 

- Encaminhar para perícia técnica os relatórios do BNDES para demonstrar todas 

as inconsistências, visto que a decisão da iniciativa do Gestor Municipal foi 

baseada em peças técnicas totalmente equivocadas,  como constatado pelo TCE, 

pela DG do DMAE e pelos técnicos do Departamento; 

  

- Encaminhar  os estudos do BNDES para perícia contábil para comprovação de 

que os números não geram economia para a Prefeitura , pelo contrário acabará por 

onerar a população. Para a operação dos sistemas, a concessão vai implicar em 

aumento tarifário e de impostos visto que a PMPA terá que arcar com os custos da 

estrutura e funcionários  remanescentes do DMAE e DEP, ferindo assim o princípio 

da economicidade; 

 

- Considerar apontamentos da área jurídica do Sindicato dos Municipários (SIMPA) 

que solicitou liminar para suspensão da contratação do BNDES pelo processo Nº 

5000583-87.2020.4.04.7100 

 

- Verificar se não seria o caso de plebiscito, pois, em nenhum momento do 

processo,  a população de Porto Alegre foi consultada sobre o processo de 

concessão, quer pelos seus representantes na  Câmara de Vereadores  quer pelos 

usuários do serviços; 



III) APONTAMENTOS DA ÁREA JURÍDICA DO SIMPA - PROCESSO Nº 

5000583-87.2020.4.04.7100 
 

 

- Não houve  a realização de  audiência pública: 

A contratação em questão está inserida no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos 

– PPI, instituído pela Lei Federal n. 13.334/2016. Cabe observar que o art. 13-A do referido 

diploma estabelece a necessidade de submissão das minutas dos editais e dos contratos à 

Audiência Pública:  

 

“Art. 13-A. Os contratos de parceria a que se refere esta Lei que vierem a integrar a carteira de 

projetos do PPI não terão seus projetos licitados antes da submissão das minutas do edital e 

do contrato a consulta ou audiência pública. “ 

  



 

 

Em síntese, através do DMAE, 

Porto Alegre tem realizado 

investimentos em busca da 

universalização dos serviços de 

saneamento, cumprindo papel 

social com transparência e 

modicidade tarifária, de forma 

ambientalmente responsável.  

 

Os desafios da universalização 

são imensos, mas podem ser 

perfeitamente executados dentro 

da capacidade do DMAE, seja a 

partir de recursos próprios, seja 

mediante financiamentos.  

 

A concessão plena do 

abastecimento de água e do 

esgotamento sanitário coloca em 

xeque a condição de alcançarmos 

um futuro melhor ao cidadão de 

Porto Alegre e ao meio ambiente, 

traduzida na qualidade de vida e 

na saúde de cada um de nós. 

 

 

http://felipevieira.com.br/site/detalhes-noticia/?id=165833&fbclid=IwAR1Vs-
rie-xWg-ejOrJB9XLGomsGJJLnrdhNZV-ORkupqZagxf-B22Cn9w8 

 

 

I 
 
 

 

 

Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas 

(PRODES) da Agência Nacional das Águas(ANA), firmou 

Contrato 090/ANA/2012 para que a Autarquia receba 

recursos não onerosos, investidos em melhorias e 

ampliações dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) 

do Município, com transparência e controle 
social(recebidos R$ 33 milhões de 2017 à 2019) 



Experiências anteriores no RS, no Brasil e no mundo comprovam 

que pode ser uma experiência nada 

vantajosa a gestão privada do Saneamento: 

 

https://www.fnucut.org.br/por-que-paris-berlim-e-
outras-265-cidades-reestatizaram-saneamento/ 

http://senge-go.org.br/artigo-em-paris-remunicipalizacao-
do-saneamento-possibilitou-investimentos-e-controle-social 



 

 

Vivemos dias de profundas incertezas, nos planos econômico, 

social e ambiental 

 

O passo proposto pela Administração que se encerra poderá 

trazer consequências gravíssimas ao Município e ao Erário 

 

 O que se espera do Ministério Público de Contas  é análise do 

presente material de modo a construir soluções que permitam que 

o Saneamento no Município de Porto Alegre continue a ser  

Público! 

 


