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AA  OOBBRRIIGGAATTOORRIIEEDDAADDEE  DDAA  RREEGGUULLAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  

DDEE  SSAANNEEAAMMEENNTTOO  BBÁÁSSIICCOO,,  FFOORRMMAA  DDEE  EESSCCOOLLHHAA  DDOO  RREEGGUULLAADDOORR  EE  

SSUUAA  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  JJUURRÍÍDDIICCAA  

 

 

 

No ano de 2007, com o intento de definir o marco regulatório da 

área de saneamento e fomentar as ações e as políticas públicas do setor, a 

União, dentro de suas competências legislativas1, criou as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, através da edição da Lei Federal nº 

11.445. 

 

A lei definiu como componentes do serviço de saneamento básico 

de um município o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, 

a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos e a drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas2. 

 

E com base nesta delimitação conceitual da lei emergem dois 

novos componentes de gestão para imprimir qualidade aos serviços 

públicos prestados: o planejamento e a fiscalização e regulação dos serviços 

públicos de saneamento básico. 

 
1 A competência legislativa para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo 
habitação, saneamento básico e transporte urbano pertence à União, conforme dispõe o art. 21, XX, 
da Constituição Federal de 1988. 
2 Estabelece o art. 3º, que: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - saneamento básico: conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 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; 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; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 
conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros 
e vias públicas; d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”. 
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O planejamento, em sua essência, consiste em estudos e fixação de 

diretrizes e metas que deverão orientar a prestação dos serviços públicos3 - 

quer sejam prestados diretamente ou delegados à iniciativa privada, pois 

como base na elaboração deste instrumento pode-se buscar a eficiência e 

sustentabilidade econômica, preconizados como pontos basilares do art. 2º, 

VII, da Lei nº 11.445/2007. O documento que exterioriza esse planejamento 

é o Plano de Saneamento Básico. 

 

A fiscalização e a regulação, por sua vez, são os componentes de 

gerenciamento das ações na área de saneamento básico, definidos no art. 2º, 

inciso XI, do Decreto Federal nº 6.017/2010, como: “todo e qualquer ato, 

normativo ou não, que discipline ou organize um determinado serviço público, 

incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, 

direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou 

prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos”.4 

 

E a ação de fiscalização e regulação se dará com a indicação por 

parte do titular do saneamento (Município) de uma entidade reguladora das 

atividades (que poderá ter o seu âmbito de atuação municipal, regional – 

através de consórcio público ou estadual), garantidas a independência 

decisória e autonomia (administrativa, orçamentária e financeira) para o 

órgão regulador5. 

 

 
3 Adverte MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA que: “É preciso planejar como será feita a prestação dos 
serviços, de acordo com as características e necessidades locais, com vistas a garantir resultados 
positivos, no que se refere à qualidade ambiental e da saúde pública. O planejamento também 
corresponde ao princípio da eficiência, pois direciona o uso dos recursos públicos de forma 
racional”. Cf. (Direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 653-654). 
4 Confere-se às agências reguladoras, dentre outras, a função de coibir a tendência natural de se 
estabelecer monopólio no mercado e, ainda, a de procurar a conciliação entre os interesses público 
e privado. As agências reguladoras de serviços públicos são órgãos destinados à preservação do 
equilíbrio nas relações jurídicas existentes entre prestadores de serviços públicos e seus usuários, 
exercendo, portanto, atividade de regulação de mercado. 
5 Cf. art. 21 da Lei Federal nº 11.445/2007. 
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Já o processo de escolha do ente regulador por parte do Município 

(enquanto titular), tem características especiais e pede algumas reflexões. 

 

Primeiro ponto a firmar entendimento é que não cabe, no 

processo de definição do ente regulador, seleção pública nos moldes da Lei 

Federal nº 8.666/1993, ou seja, não se define por licitação pública entidade 

de regulação. 

 

E para se chegar a essa conclusão basta a avaliação sistêmica do 

conjunto normativo da legislação específica6 (Lei Federal nº 11.445/2007 

e Decreto Federal nº 7.217/2010) em contraponto à legislação geral (Lei 

de Licitações). O art. 9º da Lei Nacional de Saneamento define que compete 

ao titular (Município) formular sua política pública de saneamento e definir 

o regulador: 

 

Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública 
de saneamento básico, devendo, para tanto: [...] 
II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e 
definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, 
bem como os procedimentos de sua atuação; 

 

Ou seja, o ato de definir o regulador está pautado no poder de 

auto-organização do Município7 e no seu poder discricionário8, devendo 

apenas ser motivada a escolha na hipótese de existência de mais de uma 

agência na área territorial de inserção do Município (por exemplo, diante da 

existência de uma agência estadual e um consórcio público intermunicipal). 

 

 
6 Vale lembrar o critério de interpretação de normas que define que a lei especial prevalece sobre a 
lei geral (critério da especialidade), ainda que esta seja posterior. 
7 Nesse sentido, conferir: MEIRELLES, HELY LOPES. Direito municipal brasileiro, 18. ed., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2017, p. 97. 
8 É uma determinada "liberdade", que o agente do Estado (Administrador) pode usar para agir em 
determinado procedimento, respeitando os limites que a lei impõe. Liberdade na escolha conforme 
critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios da autoridade, não ignorando os limites 
estabelecidos em lei, pois estes critérios não estão definidos em lei. 
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Segundo ponto: O objeto da política pública de regulação foge ao 

escopo da competição ampla, nos moldes da Lei nº 8.666/1993, já que se 

busca, com a definição da agência reguladora a delegação de competências 

municipais a um ente público dotado de características e de predicados 

especiais e de estabilidade técnica9. Para formatação de um ente delegatário 

dessa natureza temos legislação específica que prestigia a consensualidade e 

as formas de gestão associada, que é a Lei nº 11.107/2005, modulando a 

existência de consórcios públicos ou convênios de cooperação – e não 

contratação por menor preço, que pauta a regra da Lei de Licitações. Nesse 

sentido o art. 2º do Decreto nº 7.217/2010: 

 

Art. 2º, IV - entidade de regulação: entidade reguladora ou 
regulador: agência reguladora, consórcio público de regulação, 
autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão 
ou entidade de direito público que possua competências 
próprias de natureza regulatória, independência decisória e 
não acumule funções de prestador dos serviços regulados; 

 

Terceiro ponto: O Decreto regulamentador da Política Nacional de 

Saneamento vai além, dizendo que a atividade administrativa de regulação 

dispõe de características próprias, portanto somente pode ser prestada de 

forma direta (pelo próprio Titular) ou indireta – por delegação (e aqui 

precisamos entender a semântica jurídica da norma), pois delegação é ato 

discricionário do Titular, enquanto na licitação não há delegação de 

atividades públicas, mas apenas contratação de obras e serviços. 

 

Art. 31. As atividades administrativas de regulação, inclusive 
organização, e de fiscalização dos serviços de saneamento básico 
poderão ser executadas pelo titular: 
I -diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração 
direta ou indireta, inclusive consórcio público do qual participe; 
ou 

 
9 Lei nº 11.445/2007: Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes 
princípios: I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira da entidade reguladora; II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade 
das decisões. (grifou-se). 
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II -mediante delegação, por meio de convênio de cooperação, 
a órgão ou entidade de outro ente da Federação ou a consórcio 
público do qual não participe, instituído para gestão associada 
de serviços públicos. 

 

E nem precisamos adentrar em outro ponto que fortemente exclui 

a possibilidade de licitação, que seria a indelegabilidade do poder de polícia 

aos particulares, já que tal atribuição é inerente ao Poder Público. 

 

Quarto ponto: Que talvez possa passar despercebido para alguns, 

mas é fundamento mais que suficiente para afastar a Lei de Licitações – e até 

mesmo as categorias de inexigibilidade ou dispensa, que seria o âmbito de 

aplicação da Lei de Licitações. 

 

Toda vez que queremos entender o alcance, ou seja, o limite de 

ação ou de aplicação de uma norma, precisamos ler o seu art. 1º. Ali consta o 

objeto, o destinatário e o âmbito de aplicação de uma norma. 

 

A partir de tal premissa elementar e básica podemos destacar que 

a Lei de Licitações não se propõe à definição de estrutura administrativa ou 

para formatação de políticas públicas e órgãos de assessoramento – nem de 

regulação, nem de outras esferas. Vejamos: 

 

Art.1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

 

E a definição legal do processo licitatório que leva à concretização 

de um contrato administrativo, infere que não se aplica tal formato de 

seleção ao ente regulador, pois, como aponta MARÇAL JUSTEN FILHO10 “Segundo 

 
10 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15. ed., São 

Paulo: Dialética, 2012, p. 11. 
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previsto no art. 37, inc. XXI, da CF/88, todo contrato administrativo deve ser 

precedido, como regra, de uma licitação. Licitação é o procedimento administrativo 

destinado a selecionar, segundo critérios objetivos predeterminados, a proposta de 

contratação mais vantajosa para a Administração e a promover o desenvolvimento 

nacional sustentável, assegurando-se a ampla participação dos interessados e o seu 

tratamento isonômico, com observância de todos os requisitos legais exigidos”. 

 

Como se vê, a inaplicabilidade do instituto licitatório é flagrante, 

pois não se molda o objeto da licitação (obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações) ao escopo da atividade regulatória. O 

instrumento legal que vincula as partes na licitação (contrato administrativo) é 

diferente do modelo de vinculação nos casos de pacto consensual nos casos 

de delegação ou de gestão associada (convênio de cooperação ou contrato de 

consórcio público). 

 

Aliás, reforça o entendimento a posição de MARÇAL JUSTEN FILHO11, 

quando orienta:  

 

“A delegação de atribuições para entes descentralizados. 
Não cabe licitação quando o ente administrativo atribui 
encargo para uma entidade vinculada, integrante da própria 
estrutura administrativa. Trata-se de hipótese de 
descentralização de competências, que não envolve 
vinculação com particulares. Isso não equivale a afirmar que 
toda e qualquer contratação entre entes administrativos 
dispensaria licitação. O que se defende é que, tendo a 
Administração adotado certa solução de descentralização 
jurídica, a formalização de atribuições para o ente 
descentralizado não configura contratação externa. Isso se 
passa especialmente quando o ente tem por objeto a 
prestação de atividades de serviço público e de suporte 
administrativo, sem abranger os casos de desempenho de 
atividade econômica propriamente dita”. (grifou-se). 

 

 
11 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Curso de direito administrativo. 13. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2018, p. 442. 
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Com essas considerações conclui-se que, após a edição da Lei 

Federal nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento Básico) e do seu 

Decreto regulamentador (Decreto Federal nº 7.217/2010), todo município 

deve, obrigatoriamente, instituir sua política de planejamento, através do 

seu Plano Municipal de Saneamento Básico e indicar a Agência Reguladora 

dos Serviços de Saneamento Básico responsável pela fiscalização técnica da 

qualidade dos serviços e regulação econômica dos serviços públicos. 

 

Existe liberdade legal (poder discricionário) para que a escolha 

ocorra, podendo, como já citado, ser instituído o ente municipal, que irá ser 

formatado no modelo de autarquia municipal12 - desde que preservada a sua 

autonomia; recair sobre consórcio público existente (na forma de 

consorciado ou de conveniado) ou mediante delegação por convênio de 

cooperação com ente estadual, ambos nos moldes da Lei Federal nº 

11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos)13. 

 

Caso coexistam várias opções viáveis e elegíveis para escolha, 

cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em sua condição de Titular dos 

serviços públicos municipais, através de processo administrativo, munido de 

opiniões técnicas e legais (que apoiem as condições de escolha – dentre elas 

a experiência e maturidade da agência reguladora, o custo operacional e 

solidez da entidade, condições técnicas e equipe técnica para regulação e 

fiscalização, nível de desenvolvimento técnico em regulação, conhecimento e 

integração com a região e com o município), motivar e decidir. 
 

12Como bem destaca CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO as atividades de regulação são geralmente 
exercidas por agências independentes, sob a forma de autarquias especiais, que gozam de 
autonomia administrativa, orçamentária e decisória, pois “as agências reguladoras são autarquias 
sob regime especial, ultimamente criadas com a finalidade de disciplinar e controlar certas 
atividades.” Cf. Curso de direito administrativo. 25 ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 169-170. 
13 Destaca MARCOS FEY PROBST, na experiência do estado de Santa Catarina: “Os consórcios públicos 
mostram-se adequados para a regulação dos serviços de saneamento básico, [...]. Inúmeras são as 
vantagens desse modelo interfederativo. Destacam-se a economicidade e maior independência técnica 
na normatização e fiscalização do setor”´. PROBST, MARCOS FEY. Agência intermunicipal de regulação 
do saneamento. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, nº 2504, 10 maio 2010. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/14816>. Acesso em: 14 jult. 2019. 
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Ou seja, a escolha está pautada em critérios de conveniência e 

oportunidade do Município, que através de seu Titular, expressa a melhor 

forma de composição da política pública municipal de regulação, que em 

nada se assemelha com o modelo de seleção de obras e serviços, e que não 

se materializa por contrato administrativo. 

 

Americana/SP, 28 de outubro de 2020. 
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