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ATO JUSTIFICATIVO DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS 

 

 

Considerando o artigo nº 175 da Constituição Federal que incumbe ao Poder Público, na 

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação a prestação de serviços públicos; 

 

Considerando a Lei Federal Nº 11.445/2007 bem como as alterações introduzidas pela 

Lei Federal nº 14.026/2020, que estabelece as diretrizes nacionais para os serviços de 

saneamento básico, estando inseridos neste conceito os serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, reafirmando a competência do Poder Público para a oferta 

desses serviços de modo eficiente, adequado e satisfatório em atendimento ao interesse 

público e às necessidades dos usuários;  

 

Considerando o que dispõe o Plano Municipal de Saneamento do Município, que 

estabeleceu diretrizes específicas para ordenamento, estruturação e disponibilização dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com os objetivos e metas a 

serem cumpridas pela Administração para alcançar a universalidade de acesso a todos 

os usuários do sistema de água e esgoto do Município;  

 

Considerando o que dispõe a Lei nº 2.772/2018, que autoriza o Município a delegar, 

mediante contrato a prestação integral dos serviços de saneamento básico, estando 

incluído neste conceito a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário observada a legislação pertinente, conforme artigo 17, § 3º da 

supra citada lei municipal; 

 

Considerando que a CAERD, não possui contrato com o Município, estando operando 

os serviços no município de forma precária em desacordo com a legislação devendo ser 

regularizada a prestação dos serviços através do devido processo de licitação; 
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Considerando que o município de Cerejeiras, realizou todos os atos preparatórios 

necessários para a realização da licitação dos serviços, tendo inclusive realizada a 

audiência pública e consulta pública das minutas do edital e do contrato nos termos 

estabelecidos no artigo 11 da Lei Federal nº 11.445/2007; 

 

Considerando que os estudos de viabilidade técnica e econômica desenvolvidos pela 

Consultoria Contratada concluíram que há necessidade de investimentos da ordem de 

R$ 47.000.000,00 (Quarenta e sete Milhões de Reais) para que sejam cumpridos os 

princípios fundamentais estabelecidos na Lei Federal Nº 11.445/2007, para a prestação 

universal dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de forma 

adequada;  

 

Considerando que o Município é o responsável pelo planejamento e regulação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e estabeleceu normas para a 

prestação adequada dos serviços e regulação para satisfação dos usuários, garantindo o 

cumprimento das condições e metas estabelecidas no Plano de Metas de Saneamento, 

prevenindo e reprimindo o abuso do poder econômico e definindo tarifas que assegurem 

o equilíbrio econômico e financeiro do futuro contrato e modicidade tarifária; 

 

Considerando a responsabilidade do Município, por força dos instrumentos legais, 

quanto à qualidade, eficiência e a regularidade na prestação dos serviços concedidos, 

além da necessidade do Gestor Municipal em cumprir a LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL que estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 

Constituição Federal;  

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, com fundamento nos artigos 5º e 16º 

Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, vem apresentar a JUSTIFICATIVA da 

conveniência de outorga da concessão do serviço público de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário da zona urbana do Município de Cerejeiras, que compreende:  

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até 

as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;  
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b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades; infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

A decisão do Município em licitar a prestação dos serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário, se justifica após uma ampla análise das modalidades 

estabelecidas na Lei de Saneamento, em face dos vultosos investimentos necessários 

para garantir serviço adequado e universalizado.  

 

O Município de Cerejeiras não dispõe de recursos para a universalização dos serviços 

públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, bem como 

capacidade de endividamento suficiente. Ainda que, por suposição, tivesse capacidade 

de endividamento, a universalização dos serviços públicos de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário impediria o Município de contrair empréstimos para a 

consecução de outros serviços, também fundamentais para a população.  

 

Afora a questão econômico-financeira, o Município de Cerejeiras também não dispõe de 

condições técnicas para cumprir as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico. A 

Prefeitura Municipal não conta com quadro de engenheiros e técnicos suficientes para 

tal atividade. 

 

Assim, a execução direta enfrenta obstáculos por limites técnicos, operacionais e 

financeiros. Além disso, a inadimplência dos usuários, o elevado índice de perdas e a 

inoperância do atual sistema, tornam-se visíveis o comprometimento de toda a prestação 

dos serviços de abastecimento de água no Município de Cerejeiras, entre outros 

prejuízos que vem sofrendo a coletividade.  

 

Neste cenário, com fundamento nos estudos integrados de viabilidade técnica, 

ambiental, econômico-financeira e jurídica para estruturação e modelagem adequada à 

modernização e realização de melhorias no sistema de execução dos serviços públicos 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Cerejeiras, 

apresenta-se vantajoso ao interesse público a outorga de concessão comum visando a 

delegação da execução daqueles serviços públicos, ao que levamos a efeitos pelos 
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seguintes motivos: (a) efetivação de elevados investimentos, que serão revertidos em 

prol do patrimônio público e da coletividade; (b) pela garantia da modicidade tarifária 

proposta, encontrando-se os valores referenciais dentro dos limites praticados em 

sistemas autossustentáveis; (c) pela modernização dos sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário; (d) pela regularização das ações necessárias, sem prejuízo 

das alterações posteriores; (e) pela efetivação da política municipal de saneamento 

básico e, consequentemente, do plano de investimentos visando a eficiência dos 

serviços, seleção de empresas que tenham domínio e expertise técnica que assegurem a 

implementação de soluções competitivas no processo licitatório. 

 

Diante disso, a opção pela concessão dos serviços por meio de licitação pública nos 

termos da Lei Federal 8.987/1995 se mostra a mais adequada, pois possibilita ao 

Município a autonomia necessária para buscar a melhor prestação dos serviços, 

levando-se em conta os altos investimentos que serão realizados na ampliação e 

melhorias do sistema de abastecimento de água potável, bem como na finalização das 

obras para a operação, ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, além 

de cumprir o novo marco regulatório do saneamento básico recentemente aprovado pelo 

governo federal que estabelece a obrigatoriedade de licitação no caso da delegação dos 

serviços. 

 

Ainda no que diz respeito à alternativa representada pela concessão, nos moldes da Lei 

Federal Nº 8.987/1995, a concessionária ficará sempre subordinada ao controle 

municipal, a ser exercido por órgão regulador especificamente destinado para exercer as 

funções de planejamento, regulação e fiscalização, assegurando, dessa forma o 

equilíbrio que deve subsistir entre os direitos e deveres do poder público, dos usuários e 

da concessionária, conforme dispõe a mencionada lei federal.  

 

Soma-se a isso o fato de que todos os investimentos necessários à implantação da 

infraestrutura do sistema, além dos custos de operação e manutenção, serão assumidos 

pela empresa a ser contratada, vencedora do certame licitatório, possibilitando ao 

Município de Cerejeiras o redirecionamento de recursos para outras prioridades.  

Os riscos inerentes serão integralmente assumidos pela contratada, não havendo 

nenhum ônus para o Município de Cerejeiras.  
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A mão-de-obra para operação do sistema é de inteira responsabilidade da contratada, 

eliminando qualquer necessidade de mão de obra por parte do Município. 

 

Os dados constantes no plano municipal de saneamento bem como o termo de 

referência constantes no processo administrativo nº 393/2021, aliados às Leis Federais 

nº 8.987/1995 e nº 8.666/1993, têm como objetivo a escolha da melhor proposta técnica 

combinada com a menor tarifa, o que permitirá ao Município exercer de forma clara e 

transparente o seu poder de regulação e fiscalização, e atenderá aos preceitos 

constitucionais de prestar os serviços públicos de forma eficiente e eficaz, promovendo 

o desenvolvimento social e econômico, a saúde pública e o saneamento ambiental 

adequado. 

 

Desta forma, diante dos documentos constantes no processo administrativo nº 393/2021, 

bem como os argumentos acima exposto resta plenamente justificado a conveniência e 

oportunidade de ser realizada a concessão, através do competente processo de licitação, 

a delegação da prestação dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário, na área 

do município de Cerejeiras, pelo prazo de 30 anos nos termos do artigo 5º da Lei 

Federal nº 8.987 de 13 de Fevereiro de 1995. 

Cerejeiras, 5 de  janeiro de 2022. 

 

 

LISETE MARTH 

Prefeita Municipal 


