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1. INTRODUÇÃO 

 
Desde junho de 2008, a ABAR, por meio de sua Câmara Técnica de Saneamento Básico, 
vem realizando a pesquisa “Regulação” que trata do Estado da arte da gestão da 
regulação setorial. Tendo sido realizadas 10 (dez) edições, a pesquisa se constitui na 
principal fonte de informações sobre a regulação do Saneamento Básico no país. 

 

No presente guia, para cada campo apresentado em cada um dos 10 quadros, são 
mostradas notas explicativas acerca do preenchimento da informação. As informações 
apresentadas nos modelos, logo após as notas explicativas, podem ser apenas 
ilustrativas. 
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2. Quadro 1 
 

O Quadro 1a registra as Características Gerais das Agências Reguladoras de Saneamento 
Básico, tomando como referência o mês de dezembro de 2020. 

 
Quadro 1a – Características Gerais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (mês de 

referência: dezembro/2020) 

Agência 
Unidade da 
Federação 

(UF) 

Quantidade 
de 

Municípios 
Regulados 

População 
Regulada 

Lei de Criação 
Órgão de Vinculação 

Administrativa da 
Agência 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Quadro 1a – Características Gerais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico. 

 
Observe atentamente os passos seguintes para preencher corretamente os campos. 

Notas Explicativas: 

(1) Agência: sigla da Agência Reguladora. 
 

Agência 

(1) 

ADASA 

(2) Unidade da Federação (UF): sigla do Estado onde se localiza a Agência Reguladora, caso 

a mesma seja estadual ou consorciada. Para as Agências municipais, informar nome do 

município, seguido de sigla do Estado. 
 

Agência 
Unidade da Federação 

(UF) 
(1) (2) 

AGENERSA RJ 

AMAE Joinville/SC 

(3) Quantidade de Municípios Regulados: inserir a quantidade de municípios relulados pela 

agência. 

 
 

Agência Unidade da Federação 
(UF) 

Quantidade de 
Municípios 
Regulados 

 
(1) (2) (3) 

AMAE Pará 1 

 

(4) População Regulada: inserir a população total dos municípios regulados. 

 
 

Agência Unidade da Federação 
(UF) 

Quantidade de 
Municípios 
Regulados 

 

População Regulada 

(1) (2) (3) (4) 

AMAE Pará 
1 1492745 

 



7  

(5) Lei de Criação: número e ano da Lei de criação da Agência Reguladora. Caso a Lei de 

criação tenha sido objeto de revisão, também informar número e ano. 
 

 

Agência 
Unidade da 

Federação (UF) 

 

Lei de Criação 

(1) (2) (5) 

AMAE Pará Lei nº 8.630/2008 

(6) Órgão de Vinculação Administrativa da Agência: relação estabelecida entre as entidades 

da administração indireta — Agências Reguladoras — e as Secretarias as quais são 

"vinculadas”. A vinculação também pode ser encontrada junto ao Gabinete do Chefe do 

Poder Executivo, por exemplo. 
 

Agência 
Órgão de Vinculação 

Administrativa da Agência 
(1) (6) 

ARSAM 
Secretaria de Estado de 

Infraestrutura 

AMAE Gabinete do Prefeito 

 
 

O quadro 1b registra informações sobre Políticas de Saneamento Básico. 
 

Quadro 1b – Informações sobre Políticas e Planos de Saneamento Básico (mês de referência: 
dezembro/2020) 

Agência 

Quantidade de 
Planos Municipais 
de     Saneamento 

Básico (art. 
19 - Lei 

11.445/2007) 

Quantidade de 
Planos 

Regionais de 
Saneamento 

Básico 

Há Política 
Estadual de 
Saneamento 

Básico? 

Quantidade de 
Planos de 

Gestão 
Integrada de 

Resíduos 
Sólidos 

Quantidade de 
Planos Municipais 

de Saneamento 
Básico Revisados 

nos últimos 4 
anos 

(1) (7) (8) (9) (10) (11) 
Quadro 1b - Informações sobre políticas e planos de saneamento basico. 
 
 

(7) Quantidade de Planos Municipais de Saneamento Básico (art. 19 – Lei 11.445/2007): 

informar a quantidade de Planos Municipais de Saneamento Básico existentes para as 

componentes abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

Agência 
Quantidade de Planos Municipais 

de     Saneamento Básico (art. 
19 - Lei 11.445/2007)? 

(1) (7) 

ARSAM 1 

 

(8) Quantidade de Planos Regionais de Sanemaento Básico: informar a quantidade de 

Planos Regionais de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário e de delegações 

contempladas com esses planos. 
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Agência 
Quantidade de Planos Regionais de 

Saneamento Básico? 

(1)   (8)  

ARSESP 5 / 100 

  
 

QUANT. DE QUANT. DE MUNICÍPIOS 

PLANOS INTEGRANTES DOS 

REGIONAIS PLANOS REGIONAIS 

 

(9) Há Política Estadual de Saneamento Básico: existência de Política Estadual de 

Saneamento Básico com edição posterior à Lei nº 11.445/2007. Se sim, informar apenas 

número e ano da Lei que estabeleceu a referida política. 

 

(10)  Quantidade de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: informar a quantidade 

de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

(11)  Quantidade de Planos Municipais de Saneamento Básico Revisados nos últimos 4 

anos: informar a quantidade de Planos Municipais de Saneamento Básico que foram 

revisados nos últimos quatro anos. 

 

 

Agência 
Há Política Estadual de 
Saneamento Básico? 

Quantidade de Planos de 
Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos 

Quantidade de Planos 
Municipais de Saneamento 

Básico Revisados nos 
últimos 4 anos 

(1) (9) (10) (11) 

ARSAM - 1 - 

 

 
O Quadro 1c registra as Características Gerais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico 
– Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário , tomando como referência o mês de 
dezembro de 2020. 
 

Quadro 1c – Características Gerais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (mês de referência: dezembro/2020) 

Agência 

Prestadores de Serviços Regulados - 
Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário  
Quant. de 
Domicílios 
Regulados 

População 
Total dos 

Municípios 
Regulados 

Quant. de 
Economias 
Reguladas 
de Água 

Quant. de 
Economias 
Reguladas 
de Esgoto 

Total de 
Delegações 
Reguladas 

Instrumentos 
de 

Delegação 
da 

Regulação 
Prestador de Serviços Natureza Jurídica 

(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

Quadro 1c - Características Gerais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico – Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário. 
 

(12)  Prestador de Serviços: órgão ou entidade, inclusive empresa ao qual a lei tenha atribuído 

competência de prestar serviço público de abastecimento de água e/ou esgotamento 

sanitário. Caso a Agência regule mais de 1 (um) Prestador de Serviços, informar todas as 

siglas. 
 

 
Agência 

Prestadores de Serviços Regulados - Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário 

Prestador de Serviços 
(1) (12) 

ARCE CAGECE 
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(13)  Natureza Jurídica: neste campo, deve-se informar a natureza jurídica do(s) prestador(es) 

de serviços regulado(s) de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, sendo 

admitida as seguintes situações: 

 Sociedade de Economia Mista; 

 Autarquia Municipal (Administração Indireta); 

 Departamento Municipal (Administração Direta); 

 Empresa Privada; 

 Outros. 

 
 

 
Agência 

Prestadores de Serviços Regulados - Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário 

Prestador de Serviços Natureza Jurídica 

(1) (12) (13) 

ARCE CAGECE Sociedade de Economia Mista 

 

(14)  Quantidade de Domicílios Regulados: informar a quantidade total de municípios que são 
regulados pela agência. 

(15)  População Total dos Municípios Regulados: informar a população total dos mucípios 
regulados. 

(16) Quantidade de Economias Reguladas de Água: informar a quantidade total de economias 
ativas residenciais, públicas, comerciais, industriais e das demais categorias de consumo 
reguladas pela Agência, tendo como referência o mês de dezembro de 2020. Vale ressaltar 
que “economia ativa” é todo imóvel ou subdivisão de um imóvel considerado ocupável, com 
entrada própria independente das demais, razão social distinta e que é atendida pelos 

serviços de abastecimento de água, contribuindo para o faturamento. Ademais, a quantidade 
de economias deve ser discriminada por prestador de serviços. 

 

Agência Prestador de Serviços 
Quant. de Economias 
Reguladas de Água 

(1) (12) (16) 

ARPB CAGEPA 880.618 

 SABESP 5.702.513 

ARSESP Foz de Santa Gertrudes 13.725 

 Saneaqua Mairinque S.A. 7.899 

 
(17) Quantidade de Economias Reguladas de Esgoto: informar a quantidade total de 

economias ativas residenciais, públicas, comerciais, industriais e das demais categorias de 
esgoto reguladas pela Agência, tendo como referência o mês de dezembro de 2020. Vale 
ressaltar que “economia ativa” é todo imóvel ou subdivisão de um imóvel considerado 

ocupável, com entrada própria independente das demais, razão social distinta e que é 
atendida pelos serviços de esgotamento sanitário, contribuindo para o faturamento. Ademais, 
a quantidade de economias deve ser discriminada por prestador de serviços. 

 

Agência Prestador de Serviços 
Quant. de Economias 
Reguladas de Esgoto 

(1) (5) (17) 

 

ARSESP 

SABESP 5.115.447 
Foz de Santa Gertrudes 10.186 

Saneaqua Mairinque S.A. 7.881 
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(18) Total de Delegações Reguladas: quantidade de municípios regulados pela Agência. 

Mesmo que a Agência regule uma região metropolitana, informar a quantidade de municípios 

(delegações) reguladas nessa região. 

 

(19) Instrumento de Delegação da Regulação:  documento que estabelece o vínculo da 

atividade regulatória para os serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento 

sanitário. Indicar somente 1 (um) documento que represente o ato que efetivamente 

promoveu a delegação da regulação. Ou seja, se há convênio, não há necessidade de 

especificar Lei. Os instrumentos podem ser: 

 Lei Estadual: quando a Lei Estadual estabelece que a Agência Reguladora exercerá a 
atividade regulatória, independente de convênio com os municípios. 

 Lei Municipal / Distrital: quando a Lei Municipal/Distrital estabelece que a Agência 
Reguladora, exercerá a atividade regulatória, independente de convênio ou contrato. 

 Convênio de Cooperação: quando a atividade regulatória é delegada a Agência 
Reguladora através de Convênio de Cooperação. 

 Contrato de Concessão: quando no próprio Contrato de Concessão, já existe a 
determinação de que a Agência Reguladora exercerá a atividade regulatória e não 
houver convênio de cooperação celebrado. 

 Parceria Público-Privada (PPP): quando no Contrato de PPP já existe a 
determinação de que a Agência Reguladora exercerá a atividade regulatória e não 
houver Convênio de Cooperação. 

 
 

Agência 
Total de Delegações 

Reguladas 
Instrumentos de Delegação 

da Regulação 
(1) (18) (19) 

AGR/GO 225 Contrato de Concessão 

 
 

Quadro 1d registra as Características Gerais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico – 
Resíduos Sólidos e Drenagem de Águas Pluviais Urbanas, tomando como referência o mês de 
dezembro de 2020. 

 

Quadro 1d – Características Gerais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (mês de referência: dezembro/2020) 

Agência 

Prestadores de Serviços Regulados - Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos, Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas 
Quant. de 
Domicílios 
Regulados 

População 
Total dos 

Municípios 
Regulados 

Total de 
Delegações 
Reguladas 

Instrumentos 
de 

Delegação 
da 

Regulação 
Prestador de Serviços Componente 

Natureza 
Jurídica 

(1) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

Quadro 1d - Características Gerais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico - Resíduos Sólidos e 
Drenagem de Águas Pluviais Urbanas. 

 

(20) Prestador de serviços: órgão ou entidade, inclusive empresa ao qual a lei tenha atribuído 

competência de prestar serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ou 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Caso a Agência regule mais de 1 (um) 

Prestador de Serviços, informar todos. 

(21) Componente: indicar o tipo de prestação de serviço executado pelos Prestadores, se 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ou drenagem de águas pluviais urbanas. 

(22) Natureza Jurídica: neste campo, deve-se informar a natureza jurídica do(s) prestador(es) 

de serviços regulado(s) de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e/ou drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas, sendo admitida as seguintes situações: 

 Sociedade de Economia Mista; 
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 Autarquia Municipal (Administração Indireta); 

 Departamento Municipal (Administração Direta); 

 Empresa Privada; 

 Outros. 

(23) Quantidade de domicílios regulados: informar a quantidade total atendida de domicílios 

residenciais, públicos, comerciais e industriais pelos serviços de resíduos sólidos ou 

drenagem de águas pluviais urbanas pela Agência tendo como referência o mês de 

dezembro de 2020. 

(24) População Total dos Municípios regulados: informar a quantidade total da população 

presente nos municípios regulados. 

(25) Total de Delegações Reguladas: quantidade de municípios regulados para os serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e manejo de resíduos sólidos pela Agência. 

Mesmo que a Agência regule uma região metropolitana, informar a quantidade de 

municípios (delegações) reguladas nessa região. 

 

(26) Instrumentos de Delegação da Regulação: documento que estabelece o vínculo da 

atividade regulatória para os serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento 

sanitário. Indicar somente 1 (um) documento que represente o ato que efetivamente 

promoveu a delegação da regulação. Ou seja, se há convênio, não há necessidade de 

especificar Lei. Os instrumentos podem ser: 

 Lei Estadual: quando a Lei Estadual estabelece que a Agência Reguladora exercerá a 
atividade regulatória, independente de convênio com os municípios. 

 Lei Municipal / Distrital: quando a Lei Municipal/Distrital estabelece que a Agência 
Reguladora, exercerá a atividade regulatória, independente de convênio ou contrato. 

 Convênio de Cooperação: quando a atividade regulatória é delegada a Agência 
Reguladora através de Convênio de Cooperação. 

 Contrato de Concessão: quando no próprio Contrato de Concessão, já existe a 
determinação de que a Agência Reguladora exercerá a atividade regulatória e não 
houver convênio de cooperação celebrado. 

 Parceria Público-Privada (PPP): quando no Contrato de PPP já existe a 
determinação de que a Agência Reguladora exercerá a atividade regulatória e não 
houver Convênio de Cooperação. 

 
 
 

 
Agênci

a 

 
Prestador de 

Serviços 

 
Componente Natureza 

Jurídica 

Quant. de 
Domicílios 
Regulados 

População 
Total do 

Municípios 
Regulado 

Total de 
Delegações 
Reguladas 

Instrumentos 
de Delegação 
da Regulação 

(1) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

ADASA 
Serviço de Limpeza 

Urbana – SLU 

Resíduos 

Sólidos 
Autarquia 900.000 2.700.000 1 Lei Distrital nº 

4.285/2008 
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3. Quadro 2 
O Quadro 2 registra os demais Setores Regulados e as Parcerias Institucionais das Agências 

Reguladoras de Saneamento Básico. 
 

Quadro 2 – Demais Setores Regulados e as Parcerias Institucionais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (ano 2020) 

Agência 

Demais Setores da Infraestrutura Regulados Convênios/Cooperação Técnica para Regulação 

Energia 
Elétrica 

Gás 
Canalizado 

Transportes 
Recursos 
Hídricos 

Outros 
Ministério 
Público 

Universidades 
Poder 

Executivo 
Associações 
de Usuários 

Associações 
de 

Municípios 

Agências 
Reguladoras 

Instituições 
Internacionais 

Outros  

Realiza 
coordenação 
com outras 

agências 
regularmente? 

(1) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) 

Quadro 2 – Setores Regulados e Parcerias Institucionais das Agências Reguladoras de Saneamento 

Básico. 

(27) Energia Elétrica: informar se a Agência regula a prestação dos serviços de Energia Elétrica 

prestado(s) pela(s) concessionária(s), por meio de delegação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL. A resposta é binária: sim ou não. 

(28) Gás Canalizado: informar se a Agência regula a prestação dos serviços de Gás Canalizado 

prestado(s) pela(s) concessionária(s). A resposta é binária: sim ou não. 

(29) Transportes: informar se a Agência regula a prestação dos serviços de Transportes 

Intermunicipal ou Municipal prestado(s) pela(s) concessionária(s). A resposta é binária: sim 

ou não. 

(30) Recursos Hídricos: informar se a Agência regula os Recursos Hídricos. A resposta é 

binária: sim ou não. 

(31) Outros: indicar quais os outros setores que são regulados pela Agência Reguladora. 
 

 
Agência 

Demais Setores da Infraestrutura Regulados 

Energia 
Elétrica 

Gás 
Canalizado 

Transportes 
Recursos 
Hídricos 

Outros 

(1) (27) (28) (29) (30) (31) 

 
AGERGS 

    
Não 

Estações, 

Sim Não Sim Rodoviárias, 
   Rodovias, Hidrovias e 

irrigação 

 

(32) Ministério Público: informar se a Agência Reguladora manteve Convênio de Cooperação 

Técnica com o Ministério Público, no ano de 2020. A resposta é binária: sim ou não. 

(33) Universidades: informar se a Agência Reguladora manteve Convênio de Cooperação 
Técnica com as Universidades no ano de 2020. Não se considera Convênio de Cooperação, 

serviços prestados pelas Universidades às Agências, mediante contrato. A resposta é 

binária: sim ou não. 

(34) Poder Executivo: informar se a Agência Reguladora manteve Convênio de Cooperação 

Técnica com o Poder Executivo, no ano de 2020. A resposta é binária: sim ou não. 

Associações de Usuários: informar se a Agência Reguladora manteve Convênio de Cooperação Técnica 
com Associações de Usuários, no ano de 2020. A resposta é binária: sim ou não. 
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(35) Associações de Municípios: informar se a Agência Reguladora manteve Convênio de 
Cooperação Técnica com Associações de Municípios, no ano de 2020. A resposta é binária: 

sim ou não. 

(36) Agências Reguladoras: informar se a Agência Reguladora manteve Convênio de 

Cooperação Técnica com outras Agências, no ano de 2020, localizadas no Brasil ou em 

outros países. A resposta é binária: sim ou não. 

(37) Instituições Internacionais: informar se a Agência Reguladora manteve Convênio de 

Cooperação Técnica com Instituições Internacionais, no ano de 2020. A resposta é binária 

sim ou não. 

(38) Outros: especificar quais os outros órgãos que a Agência Reguladora manteve Convênio 
de Cooperação Técnica no ano de 2020. 

(39) Realiza coordenação com outras agências regularmente: informar se a Agência articula 
com outras agências não setoriais, como a Vigilância Sanitária, Agência Ambiental, CADE, 

etc. A resposta binária: sim ou não. 
 

 
 
 

Agência 

Convênios/Cooperação Técnica para Regulação 

 

Ministério 
Público 

 
 

Universidades 

 

Poder 
Executivo 

 

Associações de 
Usuários 

 
Associações 

de     
Municípios 

 

Agências 
Reguladoras 

Instituições 
Internacionais 

 
 

Outros 

Realiza 
coordenação 
com outras 
agências 

regularmente? 
(1) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) 

 
 

ARSESP 

 
 

Sim 

 
 

Não 

 
 

Não 

 
 

Não 

 
 

Sim 

 
 

Não 

 

Não 

SUMASS 

(Peru) 
SISS 

(Chile) 

BID 

 
 

Sim 
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4. Quadro 3 
O Quadro 3 registra as Receitas das Agências Reguladoras para Regulação dos serviços de 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana. 

 

Quadro 3 – Receitas das Agências Reguladoras para Regulação do Saneamento Básico. Abastecimento de Água, Esgotamento 
Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana (ano 2020). 

Agência 
Prestador 

de 
Serviços 

Receita 
Anual do 
Prestador 

de 
Serviços 

- (R$) 

Arrecadação Anual (R$) 

Fonte Prestação dos Serviços  Outras Fontes  

Valor Anual 
Arrecadado 

(R$) 

Valor 
Anual 

Executado 
pela 

Agência 
(R$) 

Base de 
Cálculo 

Alíquota 
(%) ou 

Coeficiente 

Natureza 
Jurídica 

Valor 
Anual 
(R$) 

Natureza 
Jurídica 

Valor 
Anual 
(R$) 

(1) (12) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) 

Quadro 3 – Receitas das Agências Reguladoras para Regulação dos serviços de Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana. 

 

(40) Receita Anual do Prestador dde Serviços (R$): informar a receita anual (valor faturado) aferida 

pelo delegatário, com a prestação e faturamento dos serviços de abastecimento de água e/ou 

esgotamento sanitário no ano de 2020. Caso a Agência regule mais de um Prestador de 

Serviços, esta informação deverá ser apresentada por Prestador 

(41) Base de cálculo: informar neste campo, sobre que base é calculada a alíquota ou coeficiente 

para efeito de taxa de regulação. Caso a Agência regule mais de um Prestador de Serviços, esta 

informação deverá ser apresentada por Prestador. 

(42) Alíquota (%) ou Coeficiente: informar o percentual que incide sobre a base de cálculo. Caso a 
Agência regule mais de um Prestador de Serviços, esta informação deverá ser apresentada por 

Prestador. 

(43) Natureza Jurídica: informar a base jurídica que legitima o pagamento dos recursos para a 

Agência. Caso a Agência regule mais de um Prestador de Serviços, esta informação deverá  ser 

apresentada por Prestador. 

(44) Valor Anual (R$): informar o valor anual arrecadado pela Agência para a regulação, dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário no exercício de 2020. Caso a Agência regule 

mais de um Prestador de Serviços, esta informação deverá ser apresentada por Prestador. 
 

 

Agência 

 
Prestador 

de Serviços 

Receita Anual do 
Prestador de 

Serviços  

Fonte Prestação dos Serviços 

Base de Cálculo 
Alíquota (%) 

ou Coeficiente 
Natureza 
Jurídica 

Valor Anual 
(R$) 

(1) (12) (41) (42) (43) (44) (45) 

ARSESP SABESP 12.000.000,00 
Faturamento bruto 

menos tributo 
0,5% Taxa 1.208.522,46 

 

ARCE 
 

CAGECE 8.000.000,00 
 

Unidade Usuária 
 

0,15 UFIRCE 
Repasse 

legal 

 

334.998,11 

 
 
 

(45) Natureza Jurídica (Outras Fontes): informar a base legal que estabelece a transferência dos 
recursos vinculada a outras fontes de recursos financeiros para a regulação dos serviços de 
abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. Caso a Agência regule mais de um 
Prestador de Serviços, esta informação deverá ser apresentada por Prestador. 

 

 

(46) Valor Anual, em R$ (Outras Fontes): informar o valor em reais para a regulação dos serviços 
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de abastecimento de água e esgotamento sanitário no exercício de 2020, vinculado a outras 
fontes de recursos financeiros (Tesouro Estadual ou Municipal, Convênios, etc), exceto a fonte 
Prestação dos Serviços. Caso a Agência regule mais de um Prestador de Serviços, esta 
informação deverá ser apresentada por Prestador. 

 

 
Agência 

 
Prestador 

de Serviços 

Outras Fontes 

Natureza Jurídica 
Valor Anual 

(R$) 

(1) (12) (46) (47) 

ARSESP SABESP 
BID – Cooperação 

Técnica 
20.583,33 

 
 

(47) Valor Anual Arrecadado (R$): informar neste campo, o valor arrecadado com regulação de 
serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, para o ano de 2020. Caso a 
Agência regule mais de um Prestador de Serviços, esta informação deverá ser apresentada por 
Prestador. 

 
 

(48) Valor Anual Executado pela Agência (R$): informar o valor de recursos despendidos com a 

regulação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, para o ano 2020. 

Caso a Agência regule mais de um Prestador de Serviços, esta informação deverá ser 

apresentada por Prestador. 

 

Agência Valor Anual 
Arrecadado (R$) 

Valor Anual 
Executado pela 

Agência (R$) 
(1) (48) (49) 

ADASA 8.000.000,00 7.500.000,00 
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5. Quadro 4 
O Quadro 4 demonstra a Composição Estimada das Despesas das Agências Reguladoras para 

Regulação do Saneamento Básico por atividade de Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana, tomando como referência o ano de 2020. 

 
Quadro 4 – Composição Estimada das Despesas das Agências Reguladoras para Regulação do Saneamento Básico por 

Atividade (2020). 

Agência 

Valor 
Executado 

pela Agência 
(R$) 

Despesa Estimada Anual (R$) por Função 

Regulação e 
Normatização 

Técnica 

Regulação e 
Normatização 

Econômica 
Fiscalização Jurídico Ouvidoria Outros 

(1) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) 
Quadro 4 – Composição Estimada das Agências Reguladoras para Regulação do Saneamento Básico 
por atividade de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana. 

Observação (1): Nos itens 51 a 55, os valores informados são estimativos de cada Agência, 

podendo cada uma ter um critério próprio de apropriação de custos para as distintas atividades 

reguladoras. Caso não exista critério própio, sugere-se fazer o rateio por número de funcionários 

em cada área. 

 
(49) Valor Executado pela Agência em 2020: informar o valor de recursos despendidos com a 

regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

(50) Regulação e Normatização Técnica: informar o percentual estimado do campo Valor 

Executado pela Agência em 2020 empregado na regulação e normatização técnica. 

(51) Regulação e Normatização Econômica: informar o percentual estimado do campo Valor 

Executado pela Agência em 2020 empregado na regulação e normatização econômica. 

(52) Fiscalização: informar o percentual estimado do campo Valor Executado pela Agência 

em 2020 utilizado com ações de fiscalização, incluindo pessoal próprio, despesa com 

consultoria e terceiros, e custeio da estrutura de fiscalização. 

(53) Jurídico: informar o percentual estimado do campo Valor Executado pela Agência em 

2020 empregado na área jurídica. 

(54) Ouvidoria: informar o percentual estimado do campo Valor Executado pela Agência em 

2020 utilizado nas atividades de ouvidoria.  

(55) Outros: informar o percentual estimado do campo Valor Executado pela Agência em 2020 

empregado com outras despesas, que não se enquadram nos itens 51, 52, 53, 54 e 55. 
 

 

 
Agência 

Valor 
Executado 

pela 
Agência 

(R$) 

Percentual da Despesa Estimada Anual por Função 

 
Regulação e 

Normatização 
Técnica 

 

Regulação e 
Normatização 

Econômica 

 
Fiscalização 

 
Jurídico 

Ouvidoria 

 
Outros 

(1) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) 

ARPB 459.895,12 27% 21% 13% 24% 7% 8% 
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6. Quadro 5 
O Quadro 5 demonstra as Características do Quadro Dirigente das Agências Reguladoras de 

Saneamento Básico, tomando como referência o mês de dezembro de 2020. 

 
Quadro 5 – Características do Quadro Dirigente das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (mês de referência: dezembro/2020). 

Agên
cia 

Quant
. de 

Direto
res 

Duraç
ão de 
Mand

ato 
(anos

) 

Nível de 
conhecim

ento 
técnico 
exigido 

Critéri
o de 

Seleçã
o dos 

Dirigen
tes 

Pode ser 
reconduz

ido? 

Decisã
o 

Colegia
da? 

Pode 
ser 

demiti
do a 

qualq
uer 

temp
o? 

Quarent
ena? 

Formação Básica do Quadro Dirigente (quantidade) (65) Nível de Formação  

Advog
ado 

Econom
ista 

Engenh
eiro 

Administr
ador 

Conta
dor 

Outr
os 

Gradua
ção 

Especializ
ação 

Mestr
ado 

Doutor
ado 

(1) (57) (58) 
................. 

(59) (60) (61) (62) (63) (64) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) 

Quadro 5 – Características do Quadro Dirigente das Agências Reguladoras de Saneamento Básico. 

 
(56) Quantidade de dirigentes: especificar a quantidade de dirigentes (conselheiros, 

conselheiros diretores ou diretores) da Agência Reguladora. 

(57) Duração do mandato: informar a duração do mandato em anos dos dirigentes 

(conselheiros, conselheiros diretores ou diretores). 

(58) Nível de conhecimento técnico exigido: neste campo deve ser informado o nível de 

conhecimento técnico exigido para o(s) cargo(s) de dirigente(s) da Agência Reguladora. 

Marque com “x” uma ou mais opções estabelecidas na lei de criação da Agência acerca do 

conhecimento técnico: 

( ) Formação universitária. 

( ) Ter notável saber nas áreas objeto de regulação. 

( ) Ter experiência comprovada nas áreas objeto de regulação. 

( ) Outros. 

 
Agência 

 

Quant. de 
Dirigentes 

 

Duração de 
Mandato (anos) 

 

Nível de conhecimento técnico 
exigido 

Critério de 
Seleção dos 
Dirigentes 

(1) (57) (58) (59) (60) 

 

 
ARCE 

 

 
3 

 

 
4 

( x ) Formação universitária. 
( x ) Ter notável saber nas áreas objeto 
de regulação. 
( ) Ter experiência comprovada nas 
áreas objeto de regulação. 
( ) Outros. 

 
 

Indicação do 
Executivo 

 
(59) Critério de seleção dos dirigentes: especificar qual o critério utilizado para o processo de 

seleção dos dirigentes. 

 Indicação do Poder Executivo sem sabatina pelo Poder Legislativo. 

 Indicação do Poder Executivo com sabatina pelo Poder Legislativo. 

 Indicação corporativa (representação de servidores, de consumidores, de delegatários, 
do sistema de defesa dos consumidores, etc.) 

 Outros. Especificar 

 
(60) Pode ser reconduzido: informar se pode haver renovação do mandato do dirigente. A 

resposta é binária: sim ou não. 
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(61) Decisão Colegiada: informar se a tomada de decisão em relação as decisões regulatórias 

competem à toda direção. A resposta é binária: sim ou não. Se a direção da Agência é 

monocrática, responder “não”. 

(62) Pode ser demitido a qualquer tempo: informar se o(s) dirigente(s) pode(m) ser demitido(s) 

a qualquer momento. A resposta é binária: sim ou não. 

(63) Quarentena: informar se ao término do mandato ou do período do dirigente à frente da 

Agência, se há previsão de quarentena. A resposta é binária: sim ou não. 
 

 
Agência 

 

Pode ser 
reconduzido? 

 

Decisão 
Colegiada? 

 

Pode ser demitido a 
qualquer tempo? 

 
Quarentena? 

(1) (61) (62) (63) (64) 

AGR Sim Sim Não Não 

 
(64) Formação Básica do Quadro Dirigente: o somatório das quantidades informadas nas 

colunas 66 a 71 deverá ser igual à quantidade de dirigente(s). Caso o dirigente apresente 

duas formações de nível superior, deverá ser informada apenas uma. 

(65) Advogado: informar a quantidade de dirigente(s) que tem bacharelado em Direito. 

(66) Economista: informar a quantidade de dirigente(s) que tem graduação em Economia. 

(67) Engenheiro: informar a quantidade de dirigente(s) que tem graduação em Engenharia. 

(68) Administrador: informar a quantidade de dirigente(s) que tem graduação em 

Administração. 

(69) Contador: informar a quantidade de dirigente(s) que tem graduação em Contabilidade. 

(70) Outros: informar a quantidade de dirigente(s) que tem formação de nível superior em outras 

áreas. 

 

 
Agência 

Formação Básica do Quadro Dirigente (quantidade) (65) 

Advogado Economista Engenheiro Administrador Contador Outros 

(1) (66) (67) (68) (69) (70) (71) 

AGESAN 1 - 1 1 1 2 

 

(71) Nível de Formação Graduação: informar a quantidade de dirigente(s) cujo nível de 

formação é graduado. 

(72) Nível de Formação Especialização: informar a quantidade de dirigente(s) cujo nível de 

formação é especialista. 

(73) Nível de Formação Mestrado: informar a quantidade de dirigente(s) cujo nível de formação 

é mestre. 

(74) Nível de Formação Doutorado: informar a quantidade de dirigente(s) cujo nível de 

formação é doutor. 
 

 
Agência 

Nível de Formação 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

(1) (72) (73) (74) (75) 

ARSAE 20 10 2 0 
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7. Quadro 6 
O Quadro 6 registra as Características do Quadro Gerencial Intermediário das Agências 
Reguladoras de Saneamento Básico, tomando como referência o mês de dezembro de 2020. 
Entende-se como quadro gerencial, as gerências que operacionalizam diretamente a regulação 

dos serviços, tais como, as gerências de tarifas, técnica, jurídica e ouvidoria. 
 

Quadro 6 – Características do Quadro Gerencial das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (mês de referência: dezembro/2020). 

Agência 

Quantidade 
de Gerências 
Relacionadas 
à Regulação 

do 
Saneamento 

Indicação 
do 

Quadro 
Gerencial  

Perfil do 
Quadro 

Gerencial 
de 

Saneamento 

Formação Básica do Quadro Dirigente de Saneamento Nível de Formação  

Advogado Economista Engenheiro Administrador Contador Outros Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

(1) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) 

Quadro 6 – Características do Quadro Gerencial das Agências Reguladoras de Saneamento Básico. 

 

 
(75) Quantidade Gerências Relacionadas à Regulação do Saneamento: informar a 

quantidade de unidades gerenciais (gerências, coordenações, etc.) relacionadas 

diretamente à regulação dos serviços de saneamento básico. 

(76) Indicação do Quadro Gerencial de Saneamento: informar qual o critério utilizado para a 
escolha do Gerente/Coordenador de Regulação. São previstas as seguintes situações 

quanto à indicação: 

 A indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador são de competência exclusiva do 
Quadro Dirigente da Agência. 

 Indicado pelo Quadro Dirigente da Agência e nomeado pelo Poder Executivo. 

 Indicado e nomeado pelo Poder Executivo. 

 Outros. 
 

 
Agência 

Quantidade Gerências 
Relacionadas à Regulação 

do Saneamento 

 
Indicação do Quadro Gerencial 

(1) (76) (77) 

 

ARPB 
 

1 
Indicado pelo Quadro Dirigente da 

Agência e nomeado pelo Poder 
Executivo 

 

(77) Perfil do Quadro Gerencial Intermediário de Saneamento: a soma dos valores 
informados neste campo deve ser igual ao valor do campo Quantidade de Gerências 

Relacionadas à Regulação do Saneamento (76). 

(78) Perfil do Quadro Gerencial Intermediário de Saneamento: são previstos três tipos de 

perfil, a saber: 

 Externo ao Serviço Público – não concursado, e dispondo de cargo comissionado. 

 Servidor Próprio – Servidor Público concursado pertencente ao quadro de carreira da 
Agência. 

 Servidor Público de outra entidade – Servidor Público concursado ou comissionado de 
qualquer esfera pública (federal, estadual ou municipal) à disposição da Agência. 

 
Informar o quantitativo de gerentes/coordenadores que se encaixam em cada perfil. 
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Agência 

Quantidade de Gerências 

Relacionadas à Regulação 

do Saneamento 

Perfil do Quadro Gerencial 

de Saneamento 

(1) (76) (78) (79) 

AGR 2 1 
Externo ao 

Serviço Público 

  1 Servidor Próprio 

 

(79) Advogado: informar a quantidade de gerentes que tem bacharelado em Direito. 

(80) Economista: informar a quantidade de gerentes que tem graduação em Economia. 

(81) Engenheiro: informar a quantidade de gerentes que tem graduação em Engenharia. 

(82) Administrador: informar a quantidade de gerentes que tem graduação em Administração. 

(83) Contador: informar a quantidade de geretens que tem graduação em Contabilidade. 

(84) Outros informar a quantidade de gerentes que tem formação de nível superior em outras 
áreas. 

 
 
 

Agência 

Quantidade de 
Gerências 

Relacionadas à 
Regulação do 
Saneamento 

Formação Básica do Quadro Dirigente de Saneamento 

 

Advogado 
 

Economista 
 

Engenheiro 
 

Administrador Contador 

 

Outros 

(1) (76) (80) (81) (82) (83) (84) (85) 

ARSAM 11 2 - 6 1 1 1 

Obs.: Soma das colunas (80) a (85) deve ser igual ao valor da coluna (76) 

 

(85) Nível de Formação Graduação: informar a quantidade de gerentes cujo nível de 
formação é graduado. 

(86) Nível de Formação Especialização: informar a quantidade de gerentes cujo nível de 
formação é especialista. 

(87) Nível de Formação Mestrado: informar a quantidade de gerentes cujo nível de formação 
é mestre. 

(88) Nível de Formação Doutorado: informar a quantidade de gerentes cujo nível de 
formação é doutor. 

 

 
Agência 

Nível de Formação 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

(1) (86) (87) (88) (89) 

ARSESP 22 11 3 1 
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8. Quadro 7 
O Quadro 7 registra as Características do Quadro de Pessoal das Agências Reguladoras de 

Saneamento Básico, tomando como referência o mês de dezembro de 2020. Consideram-se 
quadro de pessoal, todos os funcionários que direta ou indiretamente exercem a regulação do 
saneamento básico. 

 
Quadro 7 – Características do Quadro de Pessoal das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (mês de referência: dezembro/2020). 

Agên
cia 

Funcionários de Nível Superior para a Regulação do 
Saneamento Básico 

Pessoal 
de Nível 

Médio/Fun
dam. para 
Regulaçã

o do 
Saneamen

to 

Área de Atuação dos Funcionários de Nível Superior 
que regulam o Saneamento Básico 

Salário 
Nível 

Superio
r do 

Regulad
or do 

Saneam
ento 

Básico 
(R$) 

Despesa 
com 

Funcion
ários da 
Regulaç

ão do 
Saneam

ento 
Básico 

(R$) 

Capacitações 

Tot
al 

Situação Funcional 
Regulaçã

o e 
Normatiz

ação 
Técnica 

Regulaçã
o e 

Normatiz
ação 

Econômi
ca 

Fiscaliz
ação  

Ouvid
oria 

Juríd
ico 

Outr
os 

Quantid
ade de 
funcion

ários 
capacita
dos no 

ano 

Quantid
ade de 

capacita
ções 

realizada
s no ano  

Produçã
o 

técnica 
academi

ca 
(Artigo 
publica
do ou 

apresen
tado em 
congres

so) 

Concur
sado 

Cedi
do 

Comissio
nado 

Terceiri
zado 

Contrat
o 

Tempor
ário 

Médio 
Efetivo 

(R$) 

(1) 
(90
) 

(91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) 
(102

) 
(103) (104) (105) (106) (107) 

Quadro 7 – Características do Quadro de Pessoal das Agências Reguladoras de Saneamento Básico. 

 

 
(89) Total: informar a quantidade de funcionários de nível superior que atuam na Regulação do 

Saneamento Básico, cuja quantidade deverá ser igual ao somatório das colunas 91 a 95. 

(90) Concursado: indicar a quantidade de funcionários de nível superior concursados, 
pertencentes ao quadro próprio de carreira da Agência. 

(91) Cedido: indicar a quantidade de funcionários de nível superior, cedidos (servidor público) de 

outras instituições públicas (federal, estadual ou municipal). 

(92) Comissionado: informar a quantidade de funcionários de nível superior comissionados, não 
sendo considerados servidores públicos. 

(93) Terceirizado: informar a quantidade de funcionários de nível superior terceirizados. 

(94) Contrato Temporário: informar a quantidade de funcionários de nível superior que possuem 

contrato temporário com a Agência, por meio de concurso público. 
 

 

 
Agência 

Funcionários de Nível Superior para a Regulação do Saneamento Básico 

 
Total 

Situação Funcional 

Concursado Cedido Comissionado Terceirizado 
Contrato 

Temporário 

(1) (90) (91) (92) (93) (94) (95) 

ARSAE 32 0 17 12 2 1 

 

(95) Pessoal de Nível Fundamental / Médio para Regulação do Saneamento: especificar a 
quantidade de funcionários de Nível Fundamental / Médio que compõem o Quadro de 
Pessoal da Agência e que colaboram direta ou indiretamente com a regulação do 

saneamento básico. 
 

Agência 
Pessoal de Nível Médio/Fundam. para Regulação do 

Saneamento 
(1) (96) 

ARSAE 2 
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Observação (2): O somatório das colunas 97 a 102 deverá ser igual à quantidade apresentada 

na coluna 90. 

 
(96) Regulação e Normatização Técnica: informar a quantidade de funcionários de nível 

superior que atuam na Regulação e Normatização Técnica. 

 

(97) Regulação e Normatização Econômica informar a quantidade de funcionários de nível 

superior que atuam na Regulação e Normatização Econômica. 

(98) Fiscalização da Qualidade: informar a quantidade de funcionários de nível superior que 

atuam na Fiscalização da Qualidade. 

(99) Ouvidoria: especificar a quantidade de funcionários de nível superior atuando na 

Ouvidoria. 

(100) Jurídico: especificar a quantidade de funcionários de nível superior que atuam na área 

Jurídica. 

(101)  Outros: especificar a quantidade de funcionários de nível superior que regulam o 

Saneamento Básico, atuando em outras áreas, que não as especificadas nos itens 97 a 

101. 

 
 

 

Área de Atuação dos Funcionários de Nível Superior que regulam o Saneamento 
Básico 

Agência Regulação e 
Normatização 

Técnica 

 
Regulação e 

Normatização 
Econômica 

 
Fiscalização da 

Qualidade 

 
Ouvidoria 

 
Jurídico 

 
Outros 

 

(1) (97) (98) (99) (100) (101) (102) 

ARSAE 6 8 7 2 3 6 

 

(102) Salário Médio Efetivo: informar o salário médio efetivo pago na Agência para os 

reguladores de nível superior, entendido este como o somatório das verbas pagas ao 

servidor, sem deduções tributárias, salvo as de ajuste para adequação ao teto salarial. 

 

 

Agência 

Salário Nível Superior do Regulador 
do Saneamento Básico (R$) 

Médio Efetivo (R$) 

(1) (103) 

ARSAM 5.220,00 

 

(103)  Despesa com funcionários da Regulação do Saneamento: informar o valor total 

despendido pela Agência com os funcionários de nível superior (coluna 90) e nível 

fundamental/médio (coluna 96) que atuam diretamente na regulação do saneamento 

básico. Despesa refere-se aos funcionários quantificados nas colunas 90 e 96. 

 
 

Agência 
Despesa com Funcionários da Regulação 

do Saneamento Básico (R$) 

(1) (104) 

ARSESP 2.622.750,63 
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(104) Quantidade de Funcionários Capacitados no ano: indicar a quantidade de funcionários 

que completaram (com certificado de conclusão) ao menos um curso de capacitação 

apoiado ou financiado pela agência reguladora no ano de referência. Por exemplo: Cursos 

de capacitação ofertados pela ABAR, Ministério de Desenvolvimento Regional, dentre 

outros que tenham relações com atividades finalísticas da agência. 

(105) Quantidade de Capacitações Realizadas no Ano: Indicar a quantidade de capacitações 

realizadas (com certificado de conclusão) por servidores, em cursos apoiados ou 

financiados pela agência reguladora no ano de referência. Por exemplo: Cursos de 

capacitação ofertados pela ABAR, Ministério de Desenvolvimento Regional, dentre outros 

que tenham relações com atividades finalísticas da agência. 

(106) Produção Técnica Acadêmica: informar a quantidade de artigos produzidos, publicados 

ou apresentados em congresso, revistas, livros ou outros meios de divulgação de 

conhecimento. 

 
 

Agência Quant. de Funcionários 
Capacitados 

Quant. de 
Capacitações 

Realizadas no ano 

Produção Técnica 
Acadêmica 

(1) (105) (106) (107) 

ARSESP 15 3 7 
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9. Quadro 8 
O Quadro 8 registra a formação acadêmica do Quadro de Pessoal de nível superior das Agências 

Reguladoras de Saneamento Básico, tomando como referência o mês de dezembro de 2020. 
 

Quadro 8 – Formação do Quadro de Pessoal das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (mês de referência: dezembro/2020). 

 
 

Agência 

Formação do Quadro de Pessoal de Nível Superior do Saneamento Nível de Formção 

 
Advogado 

 
Engenheiro 

 
Economista 

 
Administrador 

 
Contador 

 
Outros  Graduação 

 
Especialização 

 
Mestrado 

 
Doutorado 

(1) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) 

Quadro 8 – Formação do Quadro de Pessoal das Agências Reguladoras de Saneamento Básico. 

Observação (3): O somatório das colunas 106 a 111 deverá ser igual à quantidade apresentada 

na coluna 90 do Quadro 7. 

(108)  Advogado: informar a quantidade de funcionários que tem bacharelado em Direito. 

(109) Engenheiro: informar a quantidade de funcionários que tem graduação em Engenharia. 

(110) Economista: informar a quantidade de funcionários que tem graduação em Economia. 

(111) Administrador: informar a quantidade de funcionários que tem graduação em 

Administração. 

(112)  Contador: informar a quantidade de funcionários que tem graduação em Contabilidade. 

(113) Outros: informar a quantidade de funcionários que tem formação de nível superior em 

outras áreas. 
 

 
Agência 

Formação do Quadro de Pessoal de Nível Superior do Saneamento 

Advogado Engenheiro Economista Administrador Contador Outros 

(1) (108) (109) (110) (111) (112) (113) 

ARSAE 5 4 6 6 2 9 

 

Observação (4): O somatório das colunas 114 a 117 deverá ser igual à quantidade apresentada na coluna 

90 do Quadro 7. 

(114) Graduação: informar o número de funcionários de nível superior do Saneamento Básico 
que apresentam apenas graduação. 

(115) Especialização: informar o número de funcionários de nível superior do Saneamento 

Básico que possuem Especialização. 

(116) Mestrado: informar o número de funcionários de nível superior do Saneamento Básico 

que possuem Mestrado. 

(117) Doutorado: informar o número de funcionários de nível superior do Saneamento Básico 

que possuem Doutorado. 
 

 
Agência 

Nível de Formação 

Graduação Especializaçã
o 

Mestrado Doutorado 

(1) (114) (115) (116) (117) 

ARSAE 20 10 2 0 
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10. Quadro 9 
O Quadro 9 registra as Atividades Regulatórias das Agências Reguladoras de Saneamento 

Básico, tomando como referência o ano de 2020. 

 

Quadro 9 – Atividade Regulatórias das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (ano 2020) 

Agên
cia 

Reajust
es e 

Revisõe
s 

realizad
os? 

Frequê
ncia do 
Reajust

e 
Tarifári

o 
(anos) 

Frequê
ncia da 
Revisão 
Tarifári
a (anos) 

Delegaçõ
es com 

investime
ntos 

fiscalizad
os 

Manifesta
ções de 

ouvidoria 
atendidas  

Reclama
ções 

realizada
s na 

ouvidoria 

Proces
sos de 
ouvido

ria  

Delegaç
ões 

fiscaliza
das  

Ações de Fiscalização  
Penalidades 

aplicadas 
Valor 

acumul
ado das 
multas 
aplicad
as (R$)  

Valor 
efetivam

ente 
pago das 

multas 
pelo 

Prestado
r de 

Serviços 
(R$) 

Desti
no 
das 

Multa
s 

TACs 
assina

dos Quantid
ade de 

Process
os em 
aberto  

Proces
sos 

Iniciad
os 

Process
os 

Concluí
dos 

Advertê
ncia 

Pecuni
ária 

(1) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) 

Quadro 9 – Atividades Regulatórias das Agências Reguladoras de Saneamento Básico. 

 

(118) Reajustes e Revisões realizados: informar a quantidade de reajustes e revisões tarifárias 

realizadas em 2020. Caso a Agência regule mais de um Prestador de Serviços, a quantidade 

de reajustes e revisões deverá ser o somatório destas atividades executadas. 

(119) Frequência do Reajuste Tarifário: informar a frequência do(s) Reajuste(s) Tarifário(s) 

adotado pela Agência. 

(120) Frequência da Revisão Tarifária: informar o período médio em anos em que é realizada a 

Revisão Tarifária pela Agência Reguladora. 

(121) Delegações com investimentos fiscalizados: informar a quantidade de delegações cujos 

investimentos foram certificados e auditados pela Agência no ano de 2020, nos termos do 

§ 2º, art. 42 da Lei 11.445/2007. 
 

 
Agência 

Reajustes e 
Revisões 

realizados? 

Frequência do 
Reajuste 

Tarifário (anos) 

Frequência da 
Revisão 

Tarifária (anos) 

Delegações com 
investimentos 
fiscalizados 

(1) (118) (119) (120) (121) 

AGESAN 2 1 4 15 

 
(122) Manifestações de ouvidoria atendidas: informar o número de solicitações dirigidas 

pelos usuários dos serviços de saneamento básico no ano de 2020 à ouvidoria da Agência 

pelos diversos canais de comunicação (telefone, e-mail, carta, etc). As solicitações se 

referem a pedidos de informação, reclamações, denúncias e elogios. 

(123) Reclamações realizadas na ouvidoria: informar, dentre as solicitações atendidas, a 

quantidade de reclamações acerca da prestação dos serviços de saneamento básico no 

ano de 2020. 

(124) Processos de Ouvidoria: informar a quantidade de Processos de Ouvidoria abertos em 
2020. A quantidade de processos poderá ser diferente da quantidade de reclamações 
(coluna 120), pois nem toda reclamação se torna processo de ouvidoria. 

(125) Delegações fiscalizadas: informar o número de municípios fiscalizados no ano de 2020. 

Caso a Agência tenha realizado mais de uma fiscalização no mesmo município, 

relacionada aos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, deverá 

ser registrada apenas 1 (uma) fiscalização. 
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Agência 

Manifestações de 
ouvidoria atendidas 

Reclamações 
realizadas na 

ouvidoria 

Processos 
de ouvidoria 

Delegações 
fiscalizadas 

(1) (122) (123) (124) (125) 

AGERGS 3.468 300 25 2 

 

(126) Quantidade de Processos em aberto: informar a quantidade de processos que já 

estavam em aberto no inicio do ano de 2020. Por exemplo, podem ser registrados 

processos que foram iniciados em 2017 e ainda estão em andamento. 

(127) Processos iniciados: informar a quantidade de processos de fiscalização iniciados em 

2020. Esta quantidade pode ser diferente do total de delegações fiscalizadas (coluna 

107), pois para o mesmo município, pode ter sido realizada mais de uma fiscalização. 

(128) Processos concluídos: informar a quantidade de processos de fiscalização que foram 
concluídos em 2020. A quantidade de processos concluídos independe do ano do início 
do processo. Por exemplo, podem ser registrados processos que foram iniciados em 
2011 e somente concluídos em 2020. 

(129) Penalidades aplicadas (Advertência): informar neste campo, o total de advertências 

aplicadas em 2020, independente se as mesmas se destinaram a diferentes Prestadores 

de Serviços. 

(130) Penalidades aplicadas (Pecuniária): informar neste campo, o total de multas 

pecuniárias aplicadas em 2020, independente se as mesmas se destinaram a diferentes 

Prestadores de Serviços. 
 

 
Agência 

Ações de Fiscalização Penalidades aplicadas 

Quat. de 
Processos em 

Aberto 

Processos 
Iniciados 

Processos 
Concluídos 

Advertência Pecuniária 

(1) (126) (127) (128) (129) (130) 

ARSAM XXX XXX XXX 13 16 

 
(131) Valor acumulado das multas aplicadas: valor em reais, de multas aplicadas pela 

Agência no ano de 2020, independentemente do seu recebimento e se as mesmas foram 

aplicadas a diferentes Prestadores de Serviços. 

(132) Valor efetivamente pago das multas pelo Prestador de Serviços: valor em reais, de 

multas pagas pelos Prestadores de Serviços no ano de 2020, independentemente do ano 

de aplicação. 

(133) Destino das multas: destinação final das multas conforme definido no marco regulatório 
ao qual está submetida à Agência. 

(134) TACs assinados: informar a quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta 

assinados entre a Agência e o(s) Prestador(es) de Serviços no ano de 2020. 

 
 

Agência 
Valor acumulado das 
multas aplicadas (R$) 

Valor efetivamente pago 
das multas pelo Prestador 

de Serviços (R$) 

Destino das 
Multas 

TACs 
assinados 

(1) (131) (132) (133) (134) 

ARSETE 0 0 
Tesouro 

Municipal 
12 
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11. Quadro 10 
O Quadro 10 registra as Características Operacionais das Agências Reguladoras de 

Saneamento Básico. 

 

Quadro 10 – Características Operacionais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico (mês de referência: dezembro/2020). 

Agên
cia 

Normatização Existente (Quantidade) 
Quant. 

de 
Audiênc

ias 
Públicas 
Realizad

as 

Quant. 
de 

Consult
as 

Pública
s 

Realiza
das 

Sessõe
s 

Pública
s? 

Decisõe
s são 

publica
das na 
internet

? 

Os 
Relatório

s de 
Fiscaliza
ção são 
publicad

os na 
internet? 

Existência e Caráter dos 
Conselhos de Saneamento 

Básico 
Aspectos de Gestão 

Normas 
já 

editadas 
para o 

saneame
nto 

Condiç
ões da 
Prestaç

ão 

Ouvido
ria  

Regulaç
ão 

Técnica 

Regulaç
ão 

Econôm
ica 

Fiscaliza
ção 

Outr
as 

Estadual 
ou 

Municipal 
de 

Saneame
nto 

Exter
no de 
Gestã
o da 
Agên
cia 

Usuári
os dos 
Serviç

os 

Quais 
são os 
canais 

de 
ouvidori

a? 

Há 
pesquis

a de 
satisfaç
ão do 

usuário
? 

Há 
trabalho 

de 
educaçã

o 
ambient

al? 

(1) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) 

Quadro 10 – Características Operacionais das Agências Reguladoras de Saneamento Básico. 

 

 
(135) Normas já editadas para o saneamento: informar a quantidade de normas e/ou resoluções 

da Agência Reguladora, para o setor de saneamento básico. Vale ressaltar que estas 
normas se referem exclusivamente aquelas previstas no art. 23 da Lei 11.445/2007. 
Portanto, normas e/ou resoluções que aprovam processos de revisão tarifária não devem 
ser totalizadas. Por outro lado, normas e/ou resoluções que tratam de metodologias e/ou 
procedimentos para os processos tarifários devem ser totalizados. Por fim, trata-se de 
resoluções vigentes em 2020, independentes do ano de publicação, isto é, normas que 

foram revogadas, substituídas ou que alteram parcialmente o texto de outra norma vigente 
não devem ser computadas. O valor informado nesta coluna deverá ser o somatório das 
colunas 136 a 141. 

(136) Condições da Prestação: informar a quantidade de normas e/ou resoluções que tratam das 

condições da prestação dos serviços da Agência Reguladora, independente do ano de 

publicação. 

(137) Ouvidoria: informar a quantidade de normas e/ou resoluções que tratam de ouvidoria da 
Agência Reguladora, independente do ano de publicação. 

(138) Regulação Técnica: informar a quantidade de normas e/ou resoluções que tratam de 

regulação técnica da Agência Reguladora, independente do ano de publicação. 

(139) Regulação Econômica: informar a quantidade de normas e/ou resoluções que tratam 

de regulação econômica da Agência Reguladora, independente do ano de publicação. 

(140) Fiscalização: informar a quantidade de normas e/ou resoluções que tratam de 

fiscalização da Agência Reguladora, independente do ano de publicação. 

(141) Outras: informar a quantidade de normas e/ou resoluções que tratam de outras normas 

da Agência Reguladora, independente do ano de publicação. 
 

 
 

Agência 

Normatização Existente (Quantidade) 

Normas já 
editadas 
para o 

saneamento 

 
Condições 

da   
Prestação 

 
Ouvidoria  

Regulação 
Técnica 

 

Regulação 
Econômica Fiscalização 

 
 

Outras 

(1) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) 

ADASA 22 5 0 9 0 0 7 
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(142) Audiências Públicas realizadas: informar o número de audiências públicas realizadas no 
ano de 2020. 

(143) Consultas Públicas realizadas: informar a quantidade de consultas públicas realizadas no 

ano de 2020. 

(144) Sessões Públicas: informar se as reuniões (sessões do quadro dirigente da Agência, 

quando da tomada de decisões) são públicas. A resposta é binária: sim ou não. 

(145) Decisões são publicadas na internet? informar se as decisões da Agência Reguladora 

relacionadas ao Saneamento Básico são publicadas na internet (site da Agência). A resposta 

é binária: sim ou não. 

(146) Os Relatórios de Fiscalização são publicados na internet? informar se os Relatórios de 

Fiscalização são disponibilizados na internet para consulta. A resposta é binária: sim ou não. 
 

 

 
Agência 

Quant. de 
Audiências 
Públicas 

Realizadas 

Quant. de 
Consultas 
Públicas 

Realizadas 

 

Sessões 
Públicas? 

 
Decisões são 
publicadas na 

internet? 

Os Relatórios de 
Fiscalização são 

publicados na 
internet? 

(1) (142) (143) (144) (145) (146) 

ARCE 0 1 Sim Sim Sim 

 
(147) Estadual ou Municipal de Saneamento: informar se existem conselhos estaduais e/ou 

municipais de Saneamento Básico, explicitando se os mesmos apresentam caráter 

deliberativo ou opinativo. 

(148) Gestão da Agência: informar se existem conselhos de controle social, vinculados à Agência 

Reguladora, explicitando se os mesmos apresentam caráter deliberativo ou opinativo. 

(149) Usuários dos Serviços: informar sobre a existência de conselhos de usuários dos serviços 

de saneamento básico vinculados aos prestadores de serviços. 

 

 

Agência 

Existência e Caráter dos Conselhos de Saneamento Básico 

Estadual ou 
Municipal de 
Saneamento 

Externo de Gestão 
da Agência 

Usuários dos 
Serviços 

(1) (147) (148) (149) 

AGESAN 
1 Estadual e 21 

Municipais 
- - 

 

(150) Quais são os canais de ouvidoria: informar quais são os canais de ouvidoria presentes na 

agência. Se existir mais de um listar todos. 

(151) Há pesquisa se satisfação do usuário: informar se é feita pesquisa de satisfação dos 

usuários da agência. 

(152) Há trabalho de educação ambiental: informar se é feito algum trabalho de educação 

ambiental na agência. Se existir mais de um listar todos. 
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Agência 

Aspectos de Gestão 

Quais são os canais 
de ouvidoria? 

Há pesquisa de 
satisfação do usuário 

Há trabalho de 
educação 
ambiental 

(1) (150) (151) (152) 

AGESAN 
Telefone 
Chat online 

Sim Não 

 


