
 

AGERGS - Ações 

Regulatórias no âmbito 

do Saneamento Básico 



  

AGERGS - AGÊNCIA ESTADUAL DE 
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DO RS 
Serviços Regulados (Lei Estadual 10.931/1997): 

• Saneamento 

• Energia Elétrica  

• Rodovias 

• Irrigação 

• Hidrovias 

 

• Transportes intermunicipais de 
passageiros, metropolitano e 
aglomeração urbana de ônibus 

• Distribuição de gás canalizado 

• Estações Rodoviárias 

 

 

 



  

Lei 11.445/2007 - CAPÍTULO V - DA REGULAÇÃO 
 

 
Art. 22.  São objetivos da regulação: 
 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos 
serviços e para a satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa 
da concorrência; 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 



  

A AGERGS possui convênio de regulação 
do saneamento com 275 municípios:  
 

• 274 municípios atendidos pela CORSAN 
 

• 1 município atendido pela Odebrecht Ambiental 
de Uruguaiana 



  

Atividades da AGERGS no âmbito do 
Saneamento Básico 

 
a) orientar os municípios conveniados e os 
usuários sobre a importância e a 
necessidade da ligação das economias à 
rede pública de esgoto, fomentando a 
efetiva ligação;  

 
 
 

orientar os municípios conveniados e os 



  

b) fiscalizar, de forma amostral e 
compartilhada com os Municípios, com 
base em indicadores de qualidade, a efetiva 
ligação das economias à rede pública de 
esgoto, o destino e o tratamento do esgoto 
doméstico;  

 



  

• Acompanhamento dos indicadores dos Contratos 
de Programa 

 
• RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 51/2014 
Regulamenta os Indicadores de Desempenho dos Serviços de 
Saneamento prestados aos municípios conveniados 

 
Os indicadores serão acompanhados durante dois anos, a fim 
de possibilitar estudos com uma avaliação global das 
informações recebidas. Ao final deste período serão propostas 
metas a serem aplicadas a esses indicadores. 



  

Indicadores em esgotamento sanitário:  
 

NAE - nível de atendimento dos serviços de 
esgotamento sanitário 
 
 

 
 

IQE - índice de qualidade do esgoto tratado 



  

Informações complementares quanto ao 
sistema de  esgotamento sanitário: 



  

c) normatizar aspectos como condições, 
prazos e modo de ligação das economias à 
rede pública de esgoto;  
 
• RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 103/2014: Homologa o 

Regulamento de Serviços de Água e Esgoto da CORSAN.  

 
• Elaboração de norma de definição de responsabilidades na 

implantação, operação e manutenção de sistemas mistos 
de esgotamento sanitário. 
 

• Elaboração de norma que prevê a cobrança ao usuário pela 
disponibilidade da rede de esgoto. 



  

d) decidir eventuais conflitos entre a CORSAN, 
os municípios e os usuários, em caráter final;  

 
Atuação nas crises de abastecimento: 

• Gravataí – 2014 
• Guaíba – 2015 
• Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão – 

2015 

 



  



  



  



  



  

e) fiscalizar o cumprimento dos planos de 
saneamento.  

 
• 52 fiscalizações realizadas em municípios 

do sistema CORSAN no período 2014/2015, 
com visitas a campo e verificação do 
cumprimento das metas estabelecidas. 
 

• Perspectiva de mais 12 fiscalizações em 
municípios CORSAN até o final de 2015. 

 



Cruz Alta 
Santa Rosa 
Osório 
Morro Reuter 
Dois Irmãos 
Igrejinha 
Parobé 
Charqueadas 
Triunfo 
São Jerônimo 
Pejuçara 
Bom Jesus 
Capela de Santana 
Montenegro 
Erval Seco 
Balneário Pinhal 
Capivari do Sul 
Paverama 
Lajeado 
Arroio do Meio 

Candelária 
Venâncio Aires 
Nova Roma do Sul 
Rio Pardo 
Cerro Grande do Sul 
Dom Feliciano 
Agudo 
Ivorá 
Formigueiro 
São Sepé 
Eldorado do Sul 
Arroio dos Ratos 
Butiá 
Cristal 
Guaíba 
Água Santa 
Marau 
Gaurama 
Viadutos 
Jacutinga 

Campinas do Sul 
Barão de Cotegipe 
São Valentim 
Áurea 
Getúlio Vargas 
Estação 
Sertão 
Feliz 
Capão do Leão  
Erval 
Jaguarão 
Alvorada 
 

 

 

Planos de Saneamento fiscalizados - 2014/2015: 



  

Soluções individuais de esgotamento 

 
Lei Federal 11.445/2007 
Art. 5º Não constitui serviço público a ação de saneamento 
executada por meio de soluções individuais, desde que o 
usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem 
como as ações e serviços de saneamento básico de 
responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de 
responsabilidade do gerador. 

 
Entende-se que soluções individuais como a fossa séptica são de natureza particular, 
cabendo à Prefeitura exigir que sua construção atenda às normas técnicas, bem como 
a responsabilidade pela fiscalização da sua operação e manutenção. 



  

Obrigado! 
 

Ayres Luiz Apolinário 
Conselheiro-Presidente da AGERGS 

 
presidencia@agergs.rs.gov.br 


